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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АБД
– автоматизований банк даних
АІЗ
– інтеграція інженерного забезпечення
АІС
– автоматизована інформаційна система
АП
– автоматизоване проектування
АРМ
– автоматизоване робоче місце
АС
– автоматизована система
АСК
– автоматизована система конструювання
АСКВД – автоматизована система керування випробуваннями, доробки та
доведення конструкції
АСКП – автоматизована система керування підприємством
АСКПП – автоматизована система керування процесом проектування
АСКТП – автоматизована система керування технологічними процесами
на підприємстві
АСНД – автоматизована система науково-дослідних робіт
АСП
– автоматизована система проектування
АССД – автоматизована система статистичних досліджень
АСТПВ – автоматизована система технологічної підготовки виробництва
БД
– база даних
БПЗ
– базове програмне забезпечення
ВН
– водяний насос
ГВС
– гнучка виробнича система
ГОМ
– глобальна обчислювальна мережа
ГУ
– граничні умови
ДВЗ
– двигун внутрішнього згоряння
ЕОМ – електронно-обчислювальна машина
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– життєвий цикл конструкції
– зовнішній запам’ятовуючий пристрій
– засоби обчислювальної техніки
– інформаційне забезпечення
– інтегрований проектно-технологічний комплекс
– інформаційна система
– інформаційна технологія
– колінчастий вал
– камера згоряння
– комп’ютерно-інтегроване виробництво
– комплекс технічних засобів
– кривошипно-шатунний механізм
– лінгвістичне забезпечення
– локальна обчислювальна мережа
– методичне забезпечення
– математична модель
– метод скінченних елементів
– науково-дослідна робота
– об’єктно-орієнтоване програмне забезпечення
– об’єктно-орієнтована технологія
– операційна система
– обчислювальна техніка
– програмна документація
– програмне забезпечення
– персональний комп’ютер
– поворот колінчастого вала
– проблемно-орієнтоване програмне забезпечення
– прикладне програмне забезпечення
– пакет прикладних програм
– розподілена мережа
– регіональна обчислювальна мережа
– система автоматизованого проектування
– система керування базами даних
– система промислового проектування
– складна технічна система
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ТЗ
ЦОК
ЦП
ЦС
ЧПК
C-3
CAD
CAE
CAID
CAM
PDM
TDM
VC
VDE

– технічне завдання
– центральний обчислювальний комплекс
– центральний процесор
– цільова система
– числове програмне керування
– інтегрований проектно-технологічний комплекс
– система автоматизації креслярсько-графічних робіт
– автоматизована система виконання інженерних розрахунків
– система промислового проектування
– автоматизована система технологічної підготовки виробництва
– автоматизована система керування даними про об’єкти
проектування
– автоматизована система керування технічною документацією
– віртуальна компанія
– інтеграція інженерного забезпечення
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ПЕРЕДМОВА

Розв’язання комплексу задач по створенню високоекономічних, малотоксичних, надійних в експлуатації двигунів внутрішнього згоряння
(ДВЗ) з високими ресурсними показниками постійно залишається головним завданням моторобудівної галузі. Водночас світові закономірності
розвитку двигунів, темпи їх проникнення на ринки збуту та досвід розробки свідчать, що поряд з невпинним підвищенням вимог до показників якості конструкцій обов’язковими виступають потреби суттєвого зменшення
проектних витрат та часу розробки проектів. При цьому як основна висувається задача віртуального проектування, коли передбачається практично
повне моделювання деталей, вузлів, агрегатів, систем, процесів і двигуна в
цілому на основі цілеспрямованого використання методів і засобів автоматизованого виконання проектно-конструкторських робіт.
Підручник узагальнює світовий і вітчизняний досвід з теорії і практики комп’ютерних технологій проектування ДВЗ. У ньому розкрито прогресивні, перш за все комплексні підходи, що базуються на всебічному застосуванні сучасних математичних моделей функціонування двигунів та
методів системного підходу щодо використання систем автоматизованого
їх проектування (САПР). Засвоєння студентами вказаного підходу є головною метою підручника. Вперше у навчальній літературі висвітлено теоретичні, методичні, програмно-лінгвістичні, інформаційні, технічні та математичні основи забезпечення САПР ДВЗ.
При розробці автоматизованих систем необхідно враховувати суттєво високу складність двигуна як технічної системи. У зв’язку з цим питання впровадження інтегрованої САПР ДВЗ розкрито як напрям, якого слід
дотримуватись під час побудови та використання окремих її підсистем.
Останні реалізують логічно завершені етапи проектування та виступають
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як самостійні одноетапні та багатоетапні системи. Структурне поєднання
цих систем подано в світлі взаємодії відповідного методичного, програмного, лінгвістичного, інформаційного, технічного і математичного забезпечення процесу автоматизованого проектування (АП).
При розгляді питань конструктивної оптимізації деталей ДВЗ основну увагу зосереджено на необхідності урахування широкого набору критеріїв їх якості та впровадженні комплексів еквівалентних математичних моделей різних рівнів складності. Практичну задачу оптимізації конструкції
розглянуто на прикладі забезпечення заданого рівня тривалої міцності поршня. Подано цикл пілотного проходження проекту в багатоетапній
САПР.
У процесі викладення питань побудови і використання САПР ДВЗ в
усіх підрозділах підручника наводяться посилання на зв’язну інформацію з
інших підрозділів і розділів. З урахуванням загальних принципів будови
САПР це сприяє розумінню сукупності положень автоматизованого проектування двигунів як невід’ємного цілого. Розгляд поданих питань широко
ілюструється прикладами з реального проектування двигунів внутрішнього
згоряння українських і закордонних фірм.
Зручним допоміжним засобом засвоєння матеріалу є використання
електронної версії підручника, що надається на CD-диску. Більшість ілюстрацій на згаданому диску кольорові. Останнє підсилює уявлення щодо реальних умов функціонування різноманітних підсистем проектування ДВЗ.
Викладення змісту підручника базується на знаннях, що отримані
студентами в курсах з інформатики та базових загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Кожний розділ завершується блоком контрольних запитань
і завдань. У додатках подані відомості та тексти програм, які рекомендуються до використання під час проведення практичних і лабораторних робіт з курсу, в процесі функціонування учбової та промислових САПР. Наведені приклади програм призначені для полегшення засвоєння методології автоматизованого синтезу проектних документів у двигунобудуванні.
Усі використані в підручнику назви програмних продуктів э зареєстрованими торгівельними марками відповідних фірм.
Розділи 1,7 написані В.О. Пильовим і А.Ф. Шеховцовим; розділи 2–6
– В.О. Пильовим.
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Глава 1. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО
БУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ САПР ДВЗ
1.1. Місце і роль автоматизованого проектування
в життєвому циклі ДВЗ
Створення нового двигуна внутрішнього згоряння є вкрай складним
та довготривалим процесом, в якому задіяні колективи вчених, конструкторів, спеціалістів в області випробувань, виробництва, експлуатації ДВЗ.
Інтегрованою метою їх спільної праці є отримання конструкції з найкращим сполученням значень комплексу критеріїв якості об’єкта проектування. До цього комплексу відносять ефективну потужність двигуна, його
економічність по паливу та маслу, токсичність викидів, рівень вібрації та
шуму, вагові та габаритні показники, безвідказність та ресурс, ремонтопридатність, собівартість тощо.
Для розробки двигуна з урахуванням складного комплексу критеріїв
його якості слід розуміти специфіку всіх стадій життєвого циклу конструкції (ЖЦК) та вагомість впливу останніх на результат ефективного використання технічного об’єкта в експлуатації.
Життєвий цикл технічного об’єкта – це сукупність взаємозв’язаних процесів створення машини і послідовної зміни її
стану в часі – від формування вхідних вимог до неї, через
проектування і виробництво до експлуатації і завершення
експлуатації.
Життєвий цикл ДВЗ традиційно складається з наступних стадій:
створення, виробництва, спрямування, експлуатації. Кожну стадію можна
поділити на окремі основні етапи які, в свою чергу, також складаються з
певного набору етапів, процедур та операцій. Стадії та основні етапи ЖЦК
ДВЗ подано на рис.1.1. Розглянемо їх.
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Рисунок 1.1 – Стадії, основні етапи та автоматизовані
системи підтримки життєвого циклу конструкції:
– стадії за традиційною технологією;
– стадії за компьютерною технологією;
– основні етапи;
– автоматизовані системи
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Створення. Ця стадія життєвого циклу конструкції передбачає планування подальшого комплексу робіт, виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень, створення комплексу конструкторської і
технологічної документації, виготовлення дослідного зразка, його випробування. Тут на першому основному етапі, який зветься плануванням,
з’ясовуються необхідність та перспективи розробки нових двигунів, доцільність використання конкретних прогресивних проектно-технологічних
рішень, визначається рівень показників якості перспективних конструкцій.
Прикладом такої роботи може служити прийнята фірмами General Motors,
Chrysler та Ford програма PNGV, відповідно до якої планується створення
легкових автомобілів з витратою палива не більше ніж 3л/100 км. Основною енергетичною установкою автомобілів XXI ст. тут прийнято двигун
внутрішнього згоряння з безпосереднім вприскуванням палива. PNGV –
програма загального напряму робіт. Безумовно, що кожна з фірм має свою
особисту програму.
Важливою сучасною процедурою етапу планування слід вважати виконання розподілу чи сегментації ринку. Під цим поняттям розуміють орієнтацію проекту на обраний сегмент споживчого ринку, що дає можливість врахувати особливості потреб споживачів та встановити відповідність нового двигуна певним специфічним умовам його експлуатації. Так,
наприклад, за ствердженнями фірми Cummins Engine, саме такий напрям
діяльності дозволив компанії стати одним з найбільших незалежних виробників дизельних двигунів.
Рекомендації етапу планування, окрім всебічного врахування даних
фундаментальних робіт, базуються на ретроспективному аналізі та прогнозуванні розвитку техніки в галузі, що досліджується. Так, рішення концерну Ford щодо розробки дизельних двигунів для легкових автомобілів Jaguar і Volvo базувалось на інформації, що частка продажі автомобільних дизелів в Європі у 2003 р. досягне 40 % проти 25 % у 1998 р.
Принципова можливість створення нового двигуна встановлюється
на етапі науково-дослідних робіт. Вона базується на всебічному науковотехнічному аналізі, обґрунтуванні, конкретизації і деталізації нових конструктивних рішень. Класичними прикладами результатів науководослідних робіт у галузі ДВЗ є впровадження турбонаддуву, паливної системи Common Rail, комп’ютерних систем керування, використання альтер11

нативних палив і матеріалів, адіабатного ефекту тощо. Важливим елементом досліджень тут є експеримент. Експерименти виконують на моделях
різної природи (математичних, аналогових, фізичних) та на натурних зразках.
Суттєвими науковими і практичними результатами етапу науководослідних робіт є розробка уточнених математичних моделей опису процесів і систем функціонування двигуна. Ці моделі використовують під час
проведення наступного етапу життєвого циклу конструкції – проектування. Завершенням етапів планування і науково-дослідних робіт є формулювання технічного завдання (ТЗ) на проектування нового двигуна.
Етап проектування складають такі процедури: уточнення вимог ТЗ;
визначення основних параметрів двигуна, що відповідають вимогам ТЗ;
проектування; конструювання; виготовлення дослідного зразка; випробування; доводка конструкції тощо. Вказані процедури тісно взаємозв’язані
між собою. З метою досягнення показників ТЗ вони можуть багатократно
повторюватись.
Завершують стадію створення ДВЗ приймальні випробування. За результатами, що отримують на цьому етапі, вирішують питання про доцільність впровадження двигуна у виробництво.
В цілому результатом проходження стадії створення є розробка конструкторської документації, що вміщує всю необхідну інформацію для підтримки наступних стадій життєвого циклу – від виробництва до експлуатації.
Виробництво. За традиційним підходом ця стадія життєвого циклу
розпочинається з технологічної підготовки виробництва. Тут здійснюють
вибір обладнання, опис технології виготовлення елементів двигунів, організацію матеріально-технічного постачання, планування процесів виробництва в часі тощо.
Етап освоєння виробництва передбачає підготовку та перевірку розроблених технологічних процесів, практичне оволодіння способами виготовлення двигунів зі стабільними показниками їх якості в заданому об’ємі
випуску. Після остаточного відпрацювання конструкторської та технологічної документації розпочинається етап сталого виробництва. В процесі
його реалізації можливі здійснення модернізації конструкції машини та
подальше удосконалення технологічних процесів її виготовлення.
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Зняття з виробництва здійснюють після освоєння виробництва нового двигуна з більш високими показниками якості. Можливими є випадки
зняття машини з виробництва в разі зменшення попиту на неї або невідповідності технічного рівня останньої новим вимогам. Прикладом таких нових вимог є введення в дію Правил ЄЕК ООН щодо норм шкідливих викидів автомобільних двигунів. Інший приклад – впровадження фірмами Ford,
General Motors і Chrysler стандарту QS-9000 щодо систем якості. Так тільки концерн General Motors вимагає дотримання вимог QS-9000 від усіх
своїх постачальників у Європі, а це понад 1500 фірм.
Спрямування – це частина життєвого циклу, яка передує експлуатації. Вона складається з етапів реклами, консервації, зберігання, транспортування, монтажу. Для двигунів різних типів та призначення зміст і вага
цих етапів може суттєво відрізнятись, але головним завжди залишається
етап монтажу. При цьому усі перелічені етапи направлені на забезпечення подальшої ефективної роботи конструкції або (і) підвищення строку її
служби.
Експлуатація. На цій стадії реалізується, підтримується та поновлюється якість машин. Експлуатація в загальному випадку складається з
етапів введення в експлуатацію, використання конструкції за призначенням, технічного обслуговування, зберігання, ремонту, модернізації. Кожен
з етапів направлено на досягнення високих техніко-економічних показників роботи двигуна, підвищення строку його служби. Зрозуміло, що найбільш вагомим тут є етап використання. Цей основний етап стадії експлуатації водночас є головним етапом ЖЦК. На його ефективну реалізацію націляють усі інші етапи.
Останнім етапом життєвого циклу конструкції виступає зняття з
експлуатації внаслідок фізичного або морального її зносу та утилізація
технічного об’єкту.
Важливо відзначити, що зростання темпів науково-технічного прогресу, жорстка конкуренція між фірмами-виробниками двигунів призводить до суттєвого прискорення морального зносу об’єктів проектування. З
цієї причини підвищення якості ДВЗ слід розглядати як обов’язкову умову
уповільнення темпу морального зносу і розширення етапу сталого виробництва двигунів. Водночас підвищення показників якості продукції
об’єктивно веде до зростання часу та витрат на її розробку.
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Збут продукції

З рис.1.2 видно, що принципово існує три періоди, які впливають на
тривалість виробництва. Внаслідок підвищення якості продукції виникає
позитивний період τр розширення етапу, що розглядається. Але складність
конструкції двигуна, яка неодмінно зростає, призводить до появи негативного періоду τз затримки початку виробництва. Цей період виникає внаслідок зростання тривалості попередніх етапів ЖЦК.

Початок виробництва

Зняття продукції з
виробництва

τрр

τз

Час

τс
Тривалість
розробки

Тривалість виробництва

Рисунок 1.2 – Три періоди, що впливають на тривалість
виробництва продукції:
τр – розширення етапу виробництва за рахунок підвищення
якості; τз – затримка виробництва внаслідок підвищення
складності проектування; τс – скорочення етапів розробки
проекту при впровадженні нових технологій

Вказане вище свідчить, що при традиційних методах створення технічних об’єктів існує загроза парадоксального результату, коли час розробки продукції може перевершити тривалість етапів її виробництва. З
рис.1.2 видно, що подолання вказаного протиріччя можливе за наявності
додаткового періоду τс, який може виникнути лише за умов скорочення
етапів життєвого циклу, що передують виробництву. Таким чином, додатковими цілями проектування нової техніки, поряд з підвищенням її якості,
обов’язково виступають вимоги скорочення строку проектування при зни14

женні вартості проектів.
Поява періоду τс можлива за умов відходу від традиційних методів
проектування та технологічної підготовки виробництва – впровадження
в сферу розробки двигунів нових технологій.
Відповідно до вказаного нові технології виступають визначальними
факторами науково-технічного прогресу. На практиці це означає, що розробку перспективних конструкцій ДВЗ повинні супроводжувати нові технології проектування.
Технологія – це сукупність знань, що описує способи та засоби
досягнення запланованих цілей або результатів.
Принципові можливості створення все більш складних технічних
об’єктів пов’язують з автоматизацією усіх етапів життєвого циклу конструкції на основі використання обчислювальної техніки (ОТ). Тут автоматизація розглядається як необхідна умова та спосіб підвищення продуктивності праці, а використання ОТ – як засіб досягнення шуканого результату.
Технології, для яких основним засобом досягнення результату є обчислювальна техніка, звуться комп’ютерними
технологіями.
Основу автоматизації за комп’ютерними технологіями складає поняття автоматизована система (АС). Відповідні АС використовують для
проходження усіх основних етапів життєвого циклу двигуна. Водночас
зміни в технології приводять до зміни складу окремих стадій ЖЦК (див.
рис.1.1).
При впровадженні комп’ютерних технологій етапи планування та
науково-дослідних робіт відносять до окремої стадії –
науковотехнічного пошуку. Ця обставина пов’язана з двома причинами:
• організаційно вказані етапи найчастіше виконуються окремими
науковими підрозділами;
• виконання цих етапів здійснюють при створенні принципово нових конструкцій двигунів. Надалі використання результатів науковотехнічного пошуку передбачає розробку відповідного сімейства двигунів,
15

тобто багаторазового проходження наступних етапів.
Для комп’ютерної технології етапу планування відповідає автоматизована система планування (АСП), а етапу наково-дослідних робіт – автоматизована система наукових досліджень (АСНД).
Розробка – стадія комп’ютерної технології, яка займає найвагоміше
місце в життєвому циклі конструкції. Скорочення часу розробки – одна з
головних цілей двигунобудівних фірм. Тут етапу проектування відповідає
система автоматизації проектно-конструкторських робіт – САПР (САD,
САЕ, CAD/CAE – англ.), підготовці виробництва – автоматизована система технологічної підготовки виробництва (АСТПВ, САМ). Етапу освоєння виробництва частково можна поставити у відповідність систему промислового проектування (СПП, САІD).
Ефект від окремого впровадження САПР та АСТПВ, а також інтеграції цих систем в єдиному комплексі САПР/АСТПВ (або ІПТ, С-3) подано на рис.1.3. Бачимо, що існує реальна можливість скорочення терміну
проектування порівняно з традиційними методами майже на третину. Важливо, що одночасно зменшуються витрати на проведення вказаних робіт.
Зростання ефекту економії часу та витрат від впровадження системи
ІПТ пояснюється використанням єдиних моделей об’єкта проектування в
САПР та АСТПВ. Це дозволяє розпочинати етап технологічної підготовки
виробництва ще до закінчення етапу проектування. Наочний приклад загальної організації системи САПР/АСТПВ подано на рис.1.4.
Майбутнє, яке практично вже настало, потребує інтеграції до системи ІПТ системи промислового проектування та створення інтегрованого
середовища віртуальної розробки, або автоматизації інженерного забезпечення, (АІЗ, VDE). В такому середовищі формуються не тільки моделі деталей, що проектуються, а і здійснюється проектування цехів для виготовлення цих деталей.
Ще одним кроком на шляху підвищення ефективності стадії розробки є створення, так званої, віртуальної компанії (VC), коли фірмапроектувальник двигунів працює з фірмами-постачальниками та замовниками в середовищі сумісних комп’ютерних програм.
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Рисунок 1.3 – Порівняння витрат та часу розробки за різними
технологіями проходження проекту (дані фірми General Electric):
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Рисунок 1.4 – Загальна організація САПР/АСТПВ (дані фірми Konsberg)
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Стадія виробництва з використанням комп’ютерних технологій передбачає наявність автоматизованої системи керування підприємством
(АСКП), системи автоматизації технологічних процесів на підприємстві
(АСКТП), використання гнучких виробничих систем (ГВС).
В цілому автоматизовані системи стадій розробки і виробництва залучаються до загальної виробничої системи, або комп’ютерноінтегрованого виробництва (КІВ).
На стадії експлуатації доцільним є впровадження автоматизованої
системи статистичних досліджень (АССД). Результати цих досліджень використовують на попередніх етапах ЖЦК.
У цілому, сукупність усіх розглянутих стадій і етапів слід розуміти
як комп’ютерну технологію замкненого циклу автоматизованої розробки,
виробництва і експлуатації двигунів. Такий цикл забезпечує підвищення
якості конструкції, скорочення терміну проходження етапів, що передують
експлуатації, зменшення витрат протягом життєвого циклу машини.

Загальні витрати

Сьогодні в загальному випадку автоматизована система розглядається як комплекс, що інтегрує всі сфери діяльності фірми –
від обліку попиту ринку та аналізу умов експлуатації технічного виробу, через його проектування і виробництво, до розподілу
продукції замовникам та аналізу її експлуатації.

1
2

Час проектування
Рисунок 1.5 – Зростання витрат у процесі

розвитку проекту:
1 – типова крива витрат;
2 – вплив на витрати радикальних
конструкторських змін
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З точки зору загальних
витрат етап проектування є
найдешевшим етапом життєвого циклу. Водночас вартість продукції в основному
визначається саме прийнятими конструкторськими рішеннями. При цьому відповідно до рис.1.5 радикальні
зміни в конструкції в процесі
розвитку проекту ведуть до
експоненціального зростання
загальних витрат.
Цим пояснюється не-

обхідність прийняття якомога раніше максимально можливого числа основних конструкторських рішень.
Незважаючи на цю безперечну вимогу, практика світового двигунобудування наводить численні факти непрогнозованого систематичного виходу з ладу деталей суднових, тракторних, автомобільних та інших типів
двигунів, інколи вже через сотні годин після початку експлуатації. Так,
наприклад, фірма BMW внаслідок низької експлуатаційної надійності автомобільного двигуна МЗ навіть була змушена зупинити його виробництво. Згодом з’ясована причина – завищені допуски на виготовлення деталей.
За умов експлуатаційного перенавантаження автомобільного двигуна ЗИЛ130 відомі випадки порушення газового стику між головкою та блоком циліндрів. Згодом з’ясована причина – надмірна затяжка гайок кріплення головки, що в сукупності з високим рівнем термічного розширення головки
сприяло виникненню пластичних деформацій матеріалів та наступного
розкриття вказаного стику при скиданні навантаження.
За інші приклади виходу з ладу деталей ДВЗ можна навести появу
надмірної пластичної деформації поршнів судових двигунів, прогари поршнів двигунів гелікоптерів. Згодом з’ясовані причини – недостатній рівень локального масляного охолодження поршнів, що призводило до поступового коксування масла на зворотних до камери згоряння (КЗ) поверхнях поршнів і відповідно істотного зменшення відведення теплоти від них.
У цілому практично кожна двигунобудівна фірма має власні приклади непрогнозованого виходу з ладу тих або інших деталей ДВЗ. Чим пояснюють такі проектні прорахунки? В першу чергу тим, що двигун внутрішнього згоряння як об’єкт проектування відносять до класу складних технічних систем (СТС). З цієї точки зору його визначальними ознаками є:
 наявність великої кількості складових частин;
 складний, розгалужений характер зв’язків між частинами;
 різноманітність функцій, що виконуються;
 наявність складної організації керування;
 залежність характеристик від взаємодії із зовнішнім середовищем;
 наявність елементу випадковості в реакції на зовнішній вплив;
 тенденція зміни характеристик у часі;
 протиінтуїтивна поведінка системи.
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зоні поверхні камери згряння поршня в перехідному процесі роРисунок 1.6 – Ізопараметрична
характеристика питомої ефективної боти двигуна (рис.1.8, криві 1 і 3)
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21

ϕ,град.ПКВ

t, °С
1

300

1

2

300

3

1

3

250

t, °С

2

3

4

4

250
200

200

150
σ, МПа

150

4

1

2

60

3

40

1

60

4

40
3

2

20

4

1

0
0

σ, МПа

4

3

1

2

τ, хв

6

0

20

2

1

2

0

τ, хв

6

б

а

Рисунок 1.8 – Змінювання термонапруженого стану поршня з
напіввідкритою КЗ при накиданні (а) та скиданні (б)
навантаження (дизель 4ЧН12/14):
1 – 4 – точки характерних зон конструкції

Бачимо, що для двигунів внутрішнього згоряння впливові фактори та
реакції на них часто не мають безпосереднього зв’язку. При цьому з
рис.1.7 та рис.1.8 видно, що зміни стану системи в часі після початку дії
певних впливових факторів можуть підкорятись достатньо складним законам.
Важливими функціями комп’ютерної технології на етапі проектування двигунів є тривимірний віртуальний синтез варіантів конструкцій та
їх подальший аналіз з використанням достатньо точних математичних моделей. Це дозволяє прогнозувати поведінку технічної системи для практично довільних зовнішніх впливів на неї та обґрунтовано обирати основні
конструктивні рішення. Тим самим суттєво скорочується кількість помилок, неминучих навіть при найвищій кваліфікації проектувальників.
Таким чином, висока функціональна складність ДВЗ, необхідність
урахування суттєво великої кількості ознак двигуна як складної технічної
системи, необхідність забезпечення значної кількості показників його якості, жорсткі вимоги до строків проектування та вартості проектів –
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усі ці обставини прзиводять до того, що без широкої автоматизації проектно-конструкторських робіт процес розробки нової техніки стає малоефективним. Тому саме з автоматизацією проектування (АП) зв’язані
принципові можливості створення все більш складних технічних об’єктів.
Під автоматизацією проектування розуміють такий спосіб виконання проекту, коли проектні процедури та операції здійснюються проектувальником при наявності тісної систематичної взаємодії з ЕОМ.
Практична реалізація комп’ютерної технології підтримки життєвого
циклу конструкції в першу чергу спирається на розв’язання проблем автоматизації проектних робіт, розробки, впровадження, ефективного використання і поширення систем автоматизованого проектування – САПР. У цілому автоматизація проектування є необхідною умовою ефективного функціонування багатьох інших систем автоматизації ЖЦК.
1.2. Використання понять автоматизованого проектування.
Означення САПР ДВЗ
Для автоматизованого проектування характерним є систематичне використання ОТ при раціональному розподілі функцій між суб’єктами процесу проектування та ЕОМ. Тут на ЕОМ покладають завдання з вирішення
усіх задач, які піддаються формалізації або для яких комп’ютерна технологія їх розв’язання є найбільш ефективною. При цьому межа між функціями
користувачів АС і ЕОМ не може бути чіткою і змінюється з розвитком ОТ,
математичних методів, теорії проектування. Характерною ж загальною
рисою САПР є те, що складність такої системи на порядок вища за складність об’єкту проектування.
Враховуючи вказане, розробка систем АП завжди є довгостроковою
стратегією фірми. Дотримання цієї стратегії передбачає послідовне впровадження ряду окремих підсистем, призначених для виконання певного
набору проектних процедур.
Узагальнена функція САПР – автоматизоване (або автоматичне) виконання комплексу проектно-конструкторських робіт на
всіх або окремих етапах проектування технічного об’єкта в
цілому чи його складових частин.
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Відповідно до вказаного на практиці поняття САПР кваліфікується
досить широко та означає використання різноманітних систем: від призначених для виконання креслень окремих деталей до таких, що дозволяють
здійснювати розробку концепції об’єкта проектування, його синтез, функціональний аналіз, оптимізацію, випуск проектно-конструкторської документації, підтримку виготовлення дослідного зразка, доведення нової
конструкції до заданого рівня показників її якості, інтеграцію всіх проектних процедур в єдиному інформаційно-програмно-апаратному комплексі.
В останньому випадку САПР називають інтегрованою.
Крім цього слід підкреслити, що конкретна система завжди розробляється і розвивається за участю спеціалістів фірми, для якої вона призначена, та відповідно до структури і з урахуванням специфіки діяльності цієї
фірми. Тому кожна діюча САПР (незважаючи на незмінність загальних
теоретичних положень її будови) завжди є неповторною, і не слід чекати
абсолютно точного термінологічного її визначення.
Уперше поняття автоматизованого проектування використано засновником цього наукового напрямку А. Сазерлендом у лекціях, прочитаних
ним у Массачусетському технологічному інституті на початку 60-х років
минулого століття. Ним було запропоновано новий термін – САD, під яким
малась на увазі обробка даних засобами машинної графіки. В 70-ті роки це
поняття набуло поширення як означення технології конструкторських робіт з використанням ОТ. Сьогодні термін САD найчастіше інтерпретується
в двох значеннях – Computer Aided Drafting та Computer Aided Design. У
першому варіанті його можна представити як автоматизоване креслення, у
другому – як проектування і конструювання за допомогою ЕОМ.
Окрім поняття CAD, найбільш поширеними у використанні є наступні терміни:
• CAE - Computer Aided Engineering;
• CAM - Computer Aided Manufacturing;
• CAQ - Computer Aided Quality Assurance;
• CAP - Computer Aided Planning;
• CIM - Computer Integrated Manufacturing.
При цьому в одному випадку під CAE розуміють інженерні розрахунки за допомогою ЕОМ, окрім автоматизації креслярських робіт, в іншому – як поняття більш високого рівня – позначення всіх видів інженерної
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діяльності з використанням комп’ютера. Часто технологічну підготовку
виробництва ототожнюють з поняттям CAM (АСТПВ). В інших випадках
під САМ розуміють застосування ЕОМ в керуванні виробництвом і технологічним процесом на підприємстві (АСКТП). Повернемось до розгляду
рис.1.4. Видно, що тут поняття АСТПВ поширено на усі види робіт починаючи з технологічної підготовки виробництва і закінчуючи керуванням
верстатами з ЧПК.
Інтеграцію окремих систем в єдині комплекси часто позначають як
CAD/CAE/CAM (CAD/CAM/CAE).
Підкреслимо, що наведений список понять не є повним, а в процесі
розвитку систем з’являються нові поняття, наприклад С-3, VC, VDE, про
які було згадано в п.1.1.
Таким чином, поняття автоматизованого проектування часто трактується неоднозначно. Тому при використанні цього терміну щодо діючої
САПР слід давати йому конкретне пояснення. Водночас дотримуючись
стратегічної мети створення інтегрованої системи автоматизованого
проектування цей термін, безумовно, визначений точно.
Під інтегрованою САПР розуміють систему, що реалізує певну
форму організації автоматизованих методів розв’язання проектно-конструкторських задач та забезпечує взаємодію фахівців,
програмних, інформаційних, технічних засобів автоматизації
для більш якісного, в найбільш стислі строки та з найменшими
витратами на виконання проектних робіт, створення умов для
прискорення освоєння виробництва.
При розгляді певної САПР завжди потрібно вказувати той цільовий
об’єкт чи ту цільову систему (ЦС), для розробки яких призначена надана
АС. САПР вантажного автомобіля, САПР ДВЗ, САПР поршня ДВЗ, САПР
КЗ поршня – все це приклади можливих комплексів підтримки процесу автоматизованого проектування цільових систем. При цьому усі ЦС можна
розділити на два класи. Ці класи позначають як ЦС І і ЦС ІІ. Тоді в загальному випадку маємо групи САПР ЦС I і САПР ЦС II.
ЦС І – це об’єкт проектування системи автоматного (автоматичного) типу. Така система реалізує жорстко задану цільову функцію проектування. Алгоритм її функціонування визначений повністю, творче втру25

чання людини в процес виконання проектних робіт непотрібне. З цієї причини використання САПР ЦС І забезпечує найвищу ступінь автоматизації.
У двигунобудуванні до класу об’єктів ЦС І можна віднести лише
окремі деталі і вузли наперед відомих типових конструкцій, наприклад,
клапан, водомасляний теплообмінник, масляну центрифугу, колеса водяного насоса, турбіни, компресора тощо. Синтез і аналіз для таких деталей
може бути повністю формалізованим.
Саме використання САПР ЦС I в найбільшій мірі прискорює процес
проектування. Водночас використання лише систем автоматного типу не
дозволяє створювати конструкції, що є відмінними від типової. Наприклад,
коли САПР призначена для автоматичного проектування масляного радіатора двигуна, то за допомогою такої системи неможливо перейти до прийняття більш прогресивного рішення – проектування водомасляного теплообмінника. Останнє означає, що використання лише типових об’єктів (і
систем автоматного типу для їх проектування) об’єктивно закладає майбутнє відставання проектів від кращих світових аналогів. Указаний ефект
зветься психологічною інерційністю системи.
ЦС ІІ – це об’єкт проектування людино-машинної системи автоматизованого типу, яка призначена підвищити ефективність розумової
праці в сфері проектної діяльності. Для таких об’єктів АС сполучає набір
спеціалізованих та формалізованих процедур проектування автоматного
типу з творчими здібностями людини.
У САПР ЦС II існує можливість виконання проектних робіт для
об’єктів, повної формалізації процесу проектування яких ще не досягнуто.
З іншого боку, такі системи дозволяють перевершувати якість конструкцій
кращих світових аналогів. При цьому характерними основними функціями,
що виконує проектувальник в САПР ЦС II, є:
▼ доповнення формальних математичних методів та загальних методів проектування кваліфікацією інженерного персоналу проектної організації;
▼ творче вирішення тих задач, формалізації процесу розв’язання
яких ще не досягнуто;
▼ використання евристичних здібностей людини.
На основі поданого вище ясно, що складні технічні об’єкти, в тому
числі і двигуни внутрішнього згоряння, відносяться до складу ЦС ІІ. Це
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дає можливість сформулювати поняття САПР ДВЗ.
САПР ДВЗ – це організаційно-технічна інтегрована система,
яка складається з комплексу засобів автоматизації проектування, взаємозв’язаних з підрозділами проектної організації, та що
призначена для виконання автоматизованого проектування
двигунів внутрішнього згоряння.
Перейдемо до розгляду необхідних умов досягнення цілей використання САПР ДВЗ.
1.3. Цілі, результат та основні задачі використання САПР ДВЗ.
Системний підхід до автоматизованого проектування
двигунів
З метою усвідомлення шляхів забезпечення ефекту від використання
САПР ДВЗ конкретизуємо цілі, що обумовлені означенням інтегрованої
автоматизованої системи та стоять у процесі проектування двигунів.
Вже традиційно до цілей використання САПР різноманітних технічних об’єктів відносять:
• підвищення якості ЦС;
• скорочення часу проектування;
• зменшення вартості проекту;
• створення умов для прискорення виробництва.
Очевидно, що реалізацію вказаних цілей спрямовано на досягнення
основного ефекту у виробника. З цього приводу до переліку цих цілей важливо додати необхідність сегментації ринку, тобто забезпечення особливостей потреб окремих груп споживачів. У повному обсязі останнє стосується задачі проектування різноманітних типів двигунів, діапазон та частота змін режимів роботи яких залежно від умов експлуатації відрізняються в
суттєво широких межах.
Практичне врахування цілі сегментації ринку стосовно проектування
двигуна чи його певної деталі можна зробити на основі виразу
µ

x
f ( x, ξi ) ←⎯⎯
ξi , f ⊂ F , x ∈ X ⊂ E k ,

ξi ∈ Ξ ⊂ Ψ,

i = 1,2,..., j ,

(1.1)

де F – множина значень показників роботи двигуна або його деталі, що
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проектується;
f – множина обраних для проектування двигуна або деталі критеріїв
їх якості, f = ( f1 , f 2 ,..., f n ) ;
X – множина можливих варіантів конкуруючих конструкцій об’єкту
проектування;
E k – декартовий простір розмірності k ;
x – вектор опису конструктивних та технологічних параметрів
об’єкту проектування, x = ( x1 , x2 ,..., xm ) , m ≤ k ;
Ψ – множина можливих експлуатаційних режимів роботи двигуна;
Ξ – модель експлуатації двигуна певного призначення,
Ξ = {ξ1 , ξ 2 ,..., ξ j } ;
ξ i , i = 1,2,..., j – представницькі режими роботи двигуна у вибраній моделі експлуатації;
µ x – множина відповідних до f математичних моделей
функціонування двигуна, µ x = {µ1 , µ 2 ,..., µ n } .
Звідси бачимо, що у разі використання виразу (1.1) пошук рішення x
повинен здійснюватись лише відповідно до конкретних умов (моделі) екс-

плуатації двигуна Ξ = {ξ1 , ξ 2 ,..., ξ j } . При цьому розмірності m векторів

конструктивних і технологічних параметрів x = ( x1 , x 2 ,..., x m ) для кожної з
конкуруючих конструкцій у загальному випадку можуть не збігатись
( m ≤ k ). Останнє означає, що автоматизована система повинна давати можливість кількісного порівняння якості відмінних за своєю конструкцією
x , але однакових за функціональним призначенням f об’єктів проектування. Водночас обов’язкове врахування цілі сегментації ринку дозволяє
отримати найкращу конструкцію хопт за обраними критеріями якості
f = ( f1 , f 2 ,..., f n ) для обраної моделі експлуатації Ξ . Іншими словами, зміна моделі експлуатації повинна приводити до нового проектного рішення
хопт.
Результатом проектування є повний комплект документації, що
вміщує достатні відомості для виготовлення об’єкта в заданих умовах. Ця
документація утворює опис об’єкта проектування.
Описи технічних об’єктів за своєю складністю повинні бути узгодженими з можливістю їх однозначного сприйняття, ефективного створення та безпомилкового використання. Важливо, що виконати цю вимогу для
СТС в межах єдиного опису ніколи не вдається. Тому в процесі розробки
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двигунів внутрішнього згоряння обов’язково використовують блочноієрархічний підхід щодо підтримки проектно-конструкторських робіт.
Блочно-ієрархічний підхід до проектування СТС передбачає
виконання декомпозиції (поділу) об’єктів на ієрархічні рівні
(складові частини) та розгляд цих об’єктів і їх частин у різних
аспектах (з різних позицій).
Наведемо приклад. В процесі проектування двигуна його конструкцію поділяють на механізми, системи, вузли, деталі та виконують таку кількість складальних і робочих креслень, що є достатньою для однозначного сприйняття та виготовлення виробу. Водночас якість конструкції та її
складових частин оцінюють з позицій економічності, токсичності, надійності тощо. Зрозуміло, що це дозволяє розподіляти роботи по проектуванню СТС між підрозділами проектної організації та відповідними підсистемами САПР. Зупинимось детальніше на розгляді блочно-ієрархічного підходу до проектування.
Виконання декомпозиції об’єкту проектування полягає в тому, що
опис ЦС розподіляють на частини, що звуться підсистемами. Кожна підсистема може складатися з вкладених підсистем. За приклади підсистем двигуна можна навести кривошипно-шатунний механізм, колінчастий вал, поршень, систему охолодження, насос системи охолодження, привод відключення вентилятора, головку циліндрів і багато інших. Тут елементом прийнято називати таку підсистему, котра не підлягає подальшому розподілу
на підсистеми.
Використання ієрархічних рівнів ЦС означає структурування уявлень
про об’єкт проектування за ступенем деталізації описів – на кожному ієрархічному рівні використовують свої поняття підсистем і елементів. Тому
для різних процедур проектування одні й ті самі вузли і деталі двигуна
можуть розглядатись як елементи або підсистеми. Так, в задачі динамічного розрахунку поршень – це елемент, в інших випадках елементами можуть бути: поверхня КЗ (аналіз робочого процесу, аналіз міцності поршня); канавка поршневого кільця (аналіз роботи кільцевого ущільнення,
аналіз можливості коксування масла, аналіз міцності поршня); юбка поршня (синтез бічної поверхні поршня, аналіз його міцності), порожнина для
масляного охолодження (синтез системи охолодження, аналіз міцності
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поршня).
Звернемося до виразу (1.1). Критерій якості f може бути застосований для розробки ЦС в цілому чи довільної її підсистеми. Це означає, що
використання вказаного виразу відповідає дотриманню понять декомпозиції та ієрархічності.
Різні аспекти розгляду ЦС та її підсистем передбачають застосування декомпозиції загального опису об’єкта проектування. Така декомпозиція приводить до появи функціонального, конструкторського та технологічного описів. Тоді розв’язання задач, що пов’язані з отриманням та використанням вказаних описів, називають відповідно функціональним, конструкторським та технологічним проектуванням.
Функціональний аспект проектування передбачає відображення
принципів функціонування ЦС у вигляді принципових, функціональних,
структурних схем, математичних моделей та текстових документів, що їх
супроводжують. Функціональний опис дає уявлення щодо прояву властивостей системи в процесі виконання тих дій, для яких вона призначена.
Обов’язковим тут є врахування зовнішнього впливу на систему.
Основними складовими функціонального опису ДВЗ є відображення
процесів повітря- та паливопостачання, випарювання та згоряння палива,
утворення токсичних речовин, перетворення енергії, теплообміну, деформування, спрацювання та руйнування деталей тощо. Моделювання цих
процесів є основою внутрішнього функціонального опису ДВЗ.
Зовнішнім функціональним описом тут є множина характеристик
функціонування двигуна. Навантажувальні, швидкісні характеристики
двигунів – це типові приклади зовнішнього опису.
Повертаючись до виразу (1.1), бачимо, що множина µ x математичних моделей функціонування двигуна є внутрішнім функціональним його
описом, а множина критеріїв f ( x, ξ i ) – зовнішнім описом. Параметр ξ i
відповідає наявності зовнішнього впливу на систему.
Конструкторський аспект проектування повинен визначати конфігурацію і розміри деталей ЦС, взаємне розташування деталей в просторі,
матеріали складових системи. Цей опис виконують у вигляді тривимірних
моделей, креслень, словесних документів.
Технологічний аспект проектування передбачає опис методів,
способів і засобів виготовлення та контролю виготовлення ЦС. Необхід30

ність залучення технологічних описів до загального кола аспектів проектування двигуна очевидна – в більшості випадків на зовнішній функціональний опис f ( x, ξ i ) технологічний опис впливає нарівні з конструкторським.
Саме тому вектор x = (x1 , x2 ,..., xm ) в (1.1) позначено як опис конструктив-

них та технологічних параметрів деталі.
Методи виготовлення заготовок поршнів, шатунів, колінчастих валів,
способи зміцнення канавок поршневих кілець, зон фасок випускних клапанів, способи обробки поверхонь гільз циліндрів і поршнів, методи складення поршня з шатуном, порядок та зусилля затягування гайок кріплення
головок циліндрів, – все це далеко не повний перелік прикладів технологічного аспекту проектування в ДВЗ.
Знову звертаючись до виразу (1.1), підкреслимо, що його використання відповідає усім розглянутим аспектам. На цій основі можна подати
наступне визначення процесу проектування.
Проектування – це процес, що полягає в перетворенні
вхідного опису x o цільової системи в остаточний (оптимальний) її опис x опт , який відповідає найкращий композиції часткових критеріїв якості системи

(

f опт = f1 ( x опт , ξ i ), f 2 ( x опт , ξ i ),..., f n ( x опт , ξ i )
з урахуванням впливу моделі експлуатації

)

(1.2)

Ξ = {ξ1 , ξ 2 ,..., ξ j }

на неї.
Нижче розглянемо основні задачі використання САПР ДВЗ.
Зрозуміло, що ефективність САПР буде тим вищою, чим ближче задачі, що нею вирішуються, до кінцевих задач проектування. Тому, дотримуючись розглянутого вище підходу, можна сказати, що за результатами
використання інтегрованої САПР ДВЗ необхідно мати функціональний,
конструкторський та технологічний описи технічної системи, яка проектується. На цій основі маємо наступний перелік задач інтегрованої САПР
ДВЗ як призначеної для проектування складної технічної системи:
1. Опис геометричних та фізичних характеристик об’єкта проектування, необхідний для опису його функціонування.
2. Опис функціонування об’єкта, необхідний при встановленні його
оптимальних характеристик.
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3. Реалізація багатокритерійної оптимізації параметрів та характеристик об’єкта.
4. Опис геометричних, фізичних та технологічних характеристик
об’єкта проектування, необхідних для його виробництва.
У процесі розв’язання перелічених вище задач використання виразу
(1.1) дозволяє досягти таких цілей проектування, як підвищення якості
проекту та врахування сегментації ринку. Повинно бути зрозумілим, що
інші цілі застосування САПР критеріально не входять до множини
f = ( f1 , f 2 ,..., f n ) . Тому для одночасного забезпечення усіх цілей використання САПР необхідним є сумісний розгляд процесів функціонування та
створення складної технічної системи, тобто використання системного
підходу в проектуванні.
Системний підхід в проектуванні передбачає врахування всіх
факторів впливу на якість функціонування і створення СТС.
Відомо, що внаслідок значних об’ємів розробки та обмежень на часові і трудові ресурси без достатньо глибокої типізації проектних процедур, проектних рішень, методології і засобів проектування ефективність
САПР буде низькою. Дамо визначення поняття типізації.
Рішення, процедура, методологія, засоби проектування звуться
типовими, коли вони призначені для багатократного використання при проектуванні багатьох об’єктів.
Прикладом використання типових конструктивних рішень є зміна
числових значень складових вектора x . Тут певна типова конструкція
структури x = (x1 , x2 ,..., xm ) з m конструктивними параметрами передбачає, що ці параметри надають однозначний конструкторськотехнологічний опис ЦС.
Сукупність процедур модифікації значень конструктивних параметрів x , аналізу й оцінки результату f утворює процедуру параметричного

синтезу. Якщо процедура модифікації x підкорена стратегії пошуку найкращого значення показника якості конструкції f опт , то процедура параметричного синтезу зветься процедурою конструктивної оптимізації.
Процес конструктивної оптимізації за своїм змістом передбачає багатоваріантний структурний та параметричний синтез типових конструк32

цій x та їх подальший аналіз з використанням множини моделей функціонування µ x і множини представницьких режимів роботи об’єкта проектування в експлуатації Ξ . Тому повинно бути ясно, що типізація конструкцій
не може дати суттєвого ефекту без виконання їх оптимізації, а оптимізація
– без автоматизації проектних робіт. Таким чином, найбільший ефект забезпечує сумісне використання методів типізації, оптимізації і автоматизації в єдиній системі.
Відомо, що при розробці САПР її ефективність буде визначатись рівнем вирішення наступних науково-технічних питань:
1) розробкою методології АП наданого цільового об’єкта;
2) застосуванням ефективних операційних систем ЕОМ;
3) оптимальним вибором складу загальносистемного та спеціального
програмного забезпечення (ПЗ) САПР;
4) ефективним поєднанням програмних засобів САПР;
5) досконалістю інформаційної бази САПР;
6) вибором та комплексним поєднанням необхідних загальнотехнічних засобів АП;
7) впровадженням спеціалізованих технічних засобів даної САПР;
8) досконалістю математичного забезпечення, призначеного для виконання проектних процедур.
Тому в цілому можна робити висновки, що системний підхід до проектування в інтегрований САПР ДВЗ повинен передбачати вирішення восьми відзначених науково-технічних питань з урахуванням чотирьох задач
АП, які націлені на пошук рішення (1.2) з використанням виразу (1.1) та
методів і засобів типізації, оптимізації і автоматизації.
Ще раз звернемо увагу на поняття типізації. Воно спрямоване не лише на об’єкт проектування, а й на систему, що призначена для цього проектування. Те саме стосується і поняття оптимальності. Тому при розробці,
використанні і модернізації САПР обов’язково треба розуміти оптимальність принципів її будови, у тому числі оптимальність внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи, зв’язків проектувальника з ЕОМ.
1.4. Принципи будови САПР
Сутність застосування методів і засобів типізації, оптимізації та автоматизації щодо впровадження й використання САПР полягає в
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обов’язковому дотриманні певної сукупності принципів будови системи. В
основу цих принципів покладено блочно-ієрархічний підхід до розгляду і
створення АС. Надамо вказану сукупність принципів.
1. Принцип системної єдності. Перший принцип будови САПР полягає в забезпеченні цілісності системи, що призначена для проектування
СТС в цілому. Зрозуміло, що наявність автоматизованого проектування
окремих складових СТС чи виконання окремих задач в середовищі САПР
при збереженні традиційної технології виконання проекту для інших складових і інших задач не забезпечує досягнення цілей проектування в повному обсязі. Тому принцип системної єдності є базою системного підходу до
проектування.
Найвищого свого розвитку принцип системної єдності набув в концепції безперервного проектування, яку запропонував концерн General Motors. Суть концепції полягає в тому, що протягом доби проект передається
між інженерними центрами концерну, які розташовані в США, Європі,
Японії, Австралії. Така технологія передбачає, що по завершенню робочого
дня проект передається до іншого інженерного центру, де робочий день
розпочинається. Наступного дня він повертається з урахуванням робіт, що
виконані в інших інженерних центрах. Така концепція суттєво скорочує
час конструкторських робіт при забезпеченні всіх інших цілей використання САПР.
2. Принцип розвитку. Існують якнайменше дві причини, за яких
САПР ДВЗ повинна бути системою, що розвивається. По-перше, розробка
інтегрованої АС, що відповідає принципу системної єдності, може займати
4 – 5 і більше років. Тому економічно вигідним є поетапне введення в експлуатацію тих частин системи, які вже розроблені. По-друге, постійний
розвиток ОТ і методів обчислювальної математики, розробка більш удосконалених математичних моделей і програм з часом вимагають заміни
попередніх, менш ефективних, складових системи. Тому САПР ДВЗ повинна бути відкритою для залучення до свого складу нових і оновлених засобів і методів АП.
3. Принцип сумісності передбачає сумісне функціонування всіх
складових САПР. У рівній мірі вимогу сумісності слід забезпечити щодо
апаратної та програмної підтримки процесу проектування.
З початком розвитку САПР провідні автомобілебудівні фірми США
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почали власні інтенсивні розробки в області АП. Ці розробки в основному
базувались на використанні потужних універсальних ЕОМ. При цьому
вкрай дорогі системи застосовувались виключно для розв’язання складних
спеціальних задач. Сучасним прикладом задач такого класу є проект по радикальному зменшенню викидів оксидів азоту дизелів з одночасним покращенням їх паливної економічності, що фінансується фірмою Caterpillar.
Проект передбачає звуження області пошуку оптимальної конструкції двигуна з мільярда комбінацій до 200 – 250 кращих сполучень факторів. Відповідні математичні моделі розроблені в дослідному центрі університету
UW-Madison (США) та реалізовані на суперкомп’ютері Silicon Graphics.
Термін розрахунку – декілька тижнів, вартість суперкомп’ютера – понад
мільйон доларів США.
Висока вартість потужних ЕОМ не дозволяє здійснювати їх використання на всіх етапах проектування, тобто суперечить першому принципу
будови САПР – системній єдності. Розв’язання цього протиріччя полягає в
застосуванні в автоматизованих системах також міні-ЕОМ та персональних комп’ютерів (ПК), вартість яких є незрівнянно меншою. Водночас інтенсивний розвиток ОТ зумовлює стрімке скорочення терміну морального
зносу ЕОМ, що оцінюється в два-три роки. Тому в процесі експлуатації системи відповідно до принципу її розвитку виникають потреби в заміні і
модернізації технічних засобів АС. Таким чином, під час розробки і впровадження САПР парк ЕОМ об’єктивно формується з комп’ютерів різних
типів і різної продуктивності.
З іншого боку, жорстка конкуренція між фірмами виробниками
ЕОМ, будова комп’ютера як єдиного нерознімного пристрою, захист конструкцій ЕОМ патентами, несумісність операційних систем (ОС) вступають
в протиріччя з необхідністю апаратної та програмної сумісності складових
автоматизованої системи.
В 1981 р. фірма ІВМ створила новий персональний комп’ютер – ІВМ
РС. На відміну від ЕОМ інших фірм, за основу конструкції ПК було взято
набір незалежних один від одного компонентів, які виготовлялись різними
виробниками. При цьому фірма не стала тримати в секреті специфікації
цих компонентів та способи їх з’єднання – розголосила принцип будови
свого комп’ютера. Такий підхід, що зветься відкритістю архітектури забезпечив наступне:
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9 розширилось виробництво компонентів та додаткових пристроїв
до ІВМ РС.
9 фірми-виробники компонентів почали складення ІВМ-сумісних
комп’ютерів на основі технічних досягнень, що часом перевищують досягнення фірми ІВМ. Конкуренція між незалежними виробниками ПК сприяла здешевленню комп’ютерів;
9 користувачі ЕОМ отримали можливість самостійної модернізації
ОТ і дооснащення комп’ютерів додатковими пристроями;
9 повна програмна сумісність цих комп’ютерів привела до появи сотень тисяч призначених для них програм. Можливість використання тих
самих програм на всіх ІВМ-сумісних ЕОМ надала умови для значного зростання фінансування в області розвитку програмного забезпечення. Виробництво ПЗ стало високотехнологічною галуззю. Якість ПЗ почала відповідати найсучаснішим вимогам користувачів ЕОМ, у тому числі і користувачів САПР.
Таким чином, відкритість архітектури ЕОМ забезпечує реалізацію
принципу сумісності в САПР.
4. Принцип інформаційної узгодженості означає, що послідовні
процедури проектування повинні обслуговуватись інформаційно узгодженими програмами.
Якщо після роботи однієї з програм її результати передбачають перекомпонування, скорочення чи доповнення для подальшого використання
в іншій, ці програми будуть неузгодженими. Тут перекомпонування даних
користувачем САПР призводить до суттєвих витрат часу та зростання кількості помилок в проекті, погіршує якість проектних рішень.
Дві програми звуться інформаційно узгодженими, коли дані,
що утворюють об’єкт їх переробки, не потребують змін при
переході від однієї програми до іншої.
Таким чином, інформаційна узгодженість в САПР передбачає подання результатів роботи програм у формі, що придатна до подальшого безпосереднього їх використання.
5. Принцип оптимальності зв’язку проектувальника з ЕОМ посилює сторону автоматизації в проектуванні. Оптимальним вважається такий зв’язок користувача з ЕОМ, коли його втручання в роботу системи
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відповідає використанню творчих здібностей людини. Обов’язковою умовою тут є ведення сеансу зв’язку мовою, що підтримує спеціальну термінологію галузі об’єкта проектування. Інакше кажучи, введення даних та
подання результатів проектних процедур повинно здійснюватись в термінах, що зрозумілі проектувальнику без їх переусвідомлення.
Прикладом дотримання принципу оптимальності зв’язку проектувальника з ЕОМ є процедури введення-виведення масиву даних для розрахунку робочого процесу двигуна, які реалізовано у вигляді таблиць, що подані на рис.1.9, а. Бачимо, що значенням кожного з наданих у таблицях параметрів відповідають прийняті в теорії ДВЗ терміни. Саме це полегшує
сприймання інформації та запобігає неоднозначному її тлумаченню. Інший
приклад – розрахунок системи паливопостачання (рис.1.9, б). Тут аналіз
результатів доцільно виконувати і відповідно до принципу, що розглядається, подавати в графічній формі. З іншого боку, для точного визначення
чисельних значень характеристик поданих процесів графічні дані дублюються в таблицях.
Принцип оптимальності зв’язку проектувальника з ЕОМ також передбачає використання набору зручних зовнішніх пристроїв введеннявиведення інформації. Для прикладу на рис.1.10 подано зображення сучасних ергономічних клавіатур, навіть з окремими панелями для лівої і правої
руки. Аналогічну інформацію можна подати щодо моніторів, маніпуляторів керування курсором, засобів безпосередньої вказівки інформації на екрані та планшеті тощо.
На рис.1.11 подано відносний розподіл робіт закордонних фірм, що
рекламують розробки САПР. Вважається, що з наданого переліку робіт біля 30 % усього часу займають креслярсько-графічні роботи, тобто використання систем машинної графіки в інтегрованій САПР є обов’язковим.
Відповідно до принципу, що розглядається, нові системи синтезу геометричних моделей підтримують методи ООТ (Object Oriented Technology).
Використання цих методів полегшує рутинну роботу конструктора. Наприклад, система Euclid Designer фірми Matra Datavision залежно від обраної конструктором геометрії об’єкта проектування подає на дисплей меню лише тих команд, котрі необхідні для виконання наступного кроку
проектування. Вказана система, крім цього, підтримує роботу з “інтелектуальними” об’єктами, проектування яких супроводжуються підказками
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а

б
Рисунок 1.9 – Оптимальність зв’язку проектувальника з ЕОМ (НТУ “ХПІ”):
а – при розрахунку робочого процесу ДВЗ;
б – при розрахунку системи паливопостачання
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Рисунок 1.10 – Приклади ергономічних клавіатур:
а – з підставкою під зап’ястя;
б – з окремими панелями для правої і лівої руки
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Рисунок 1.11 – Загальне уявлення про розподіл робіт
закордонних фірм, що рекламують розробки САПР:
− загальносистемне програмне забезпечення;
− спеціальне програмне забезпечення
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щодо вибору матеріалу деталі, допусків на виготовлення, технології виготовлення.
Ще однією рисою систем синтезу геометричних моделей об’єкту
проектування є розвинута варіаційна технологія, яка дозволяє конструктору варіювати окремими елементами моделі без порушення зв’язків з іншими елементами. Приклад такого редагування креслення колеса турбіни
подано на рис.1.12, 1.13.
В цілому дотримання принципу оптимальності зв’язку проектувальника з ЕОМ у сполученні з принципом інформаційної узгодженості програм є визначальним фактором ефективності САПР.
6. Принцип оптимальності зв’язків між САПР та зовнішнім середовищем. Коли кожен раз в систему вводяться не тільки специфічні нові
дані, а і постійно вживані відомості довідкового характеру (властивості
матеріалів, параметри уніфікованих об’єктів тощо), то має місце нераціональна організація зв’язків САПР із зовнішнім середовищем. Зрозуміло,
що для прискорення підготовки вхідної інформації ці відомості повинні
зберігатися в базі даних САПР.
Водночас САПР як складова життєвого циклу конструкції не може
бути інформаційно замкненою системою. Вона неодмінно потребує двосторонніх зв’язків з іншими АС.
Комплексне використання стратегій генерації даних та міжсистемного обміну даними з метою підвищення якості продукції, зменшення
витрат на її проектування, виробництво і експлуатацію шляхом безперервної інформаційної підтримки життєвого циклу конструкції зветься
CALS-технологією (Continuonus Acquisition and Life-cycle Support).
Задача CALS-технології – впровадження єдиного інформаційного середовища для всіх етапів життєвого циклу конструкції. Тому в основу
CALS-технології покладено моделі електронного вигляду даних щодо
об’єктів проектування, технологічних процесів, виробничого середовища,
а також правила обміну цими даними.
CALS-технологія – це етап розвитку комп’ютерних технологій,
коли інтегровані АС виконання проектних робіт, керування
технологічними процесами і підприємствами об’єднуються в
єдиному інформаційному просторі.
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Рисунок 1.12 – Початковий варіант креслення ротора турбокомпресора в системі КОМПАС (НТУ “ХПІ”)
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Рисунок 1.13 – Результат редагування креслення при використанні розвинутої варіаційної технології
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Широка інформаційна інтеграція систем машинобудівного профілю,
безумовно, вимагає дотримання відповідних стандартів. І такі стандарти
вже розроблені і далі розробляються. Характерним прикладом тут є стандарти серії ИСО 10303 STEP.
Так, стандарт ИСО 10303-214 визначає інформацію, яка пов’язана з
етапами конструювання (дані форми, розмірів, допусків на виготовлення,
опису кінематичних структур, ідентифікації стандартних елементів тощо).
В його створенні приймали участь фірми Audi, Opel, Volkswagen, Volvo,
Honda, Toyota, Mitsubishi, Ford, General Motors, Renault та ін.
У світі також створені національні організації по розвитку CALS.
Так, спільний проект AUSAP дев’ятнадцяти фірм автомобільної галузі Австралії має за мету забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції
після 2010 р., тобто після запланованої відміни мита на імпорт.
В цілому, за оцінками американських спеціалістів, CALS-технологія
дозволяє на 40 – 60 % скоротити об’єми науково-дослідних та конструкторських робіт, на 30 % – витрати в сферах виробництва і експлуатації при
одночасному підвищенні якості складних технічних систем.
Таким чином, принцип оптимальності зв’язків між САПР та зовнішнім середовищем на сьогодні в значній мірі відповідає принципу інформаційної узгодженості життєвого циклу конструкції.
7. Принцип типізації. Вимоги високої ефективності САПР, скорочення термінів її розробки і впровадження, зменшення витрат на розробку і
експлуатацію є вкрай суперечливими.
Найбільша ефективність використання системи досягається шляхом
глибокої її спеціалізації.
Розробку спеціального ПЗ ДВЗ, як правило, здійснюють компанії, які
мають власне двигунобудівне виробництво. Так роблять фірми BMW, Caterpillar, Chrysler, Daewoo, Ford, GMS, John Deere, Ricardo, Volvo і ін. Ними
розглядаються питання моделювання процесів газообміну, паливопостачання, сумішоутворення, згоряння, утворення основних токсичних компонентів, тепловіддачі в стінки тощо. При цьому вартість спеціалізованих
систем є вкрай високою.
Зрозуміло, що для зменшення витрат на розробку спеціалізованої системи, її доцільно будувати на основі максимального використання типових та уніфікованих складових.
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Типізації підлягають ті елементи САПР, що мають перспективу багаторазового використання в різних підсистемах та в
різних САПР.
Звернемося до рис.1.9. Неважко побачити, що інтерфейс систем тут є
типовим інтерфейсом Windows-програм. Це суттєво полегшує і прискорює
роботу користувача, а з іншого боку – прискорює та здешевлює розробку
спеціалізованої системи.
Необхідна умова уніфікації – пошук загальних положень у проектуванні різнорідних технічних об’єктів. Характерним прикладом залучення
до САПР ДВЗ уніфікованих складових є використання графічних систем,
що розробляються спеціалізованими фірмами-виробниками такої продукції.
Досить досконалими, наділеними дво- і тривимірними модулями
опису об’єктів проектування, є графічні системи, розроблені фірмами
Contraves, Control Data, EDS, Intergraph, Marta Datavision, PTS (США),
Tehnovision (Франція), Ferranti (Великобританія), КОМПАС (Росія),
Simatron (Ізраїль) та ін. Про попит на вказані системи свідчить, наприклад,
такий факт. Тільки фірма EDS має свої представництва в 48 містах 22 провідних країн усіх континентів. З іншого боку, тільки проект САD 2000 фірми Marta Datavision мав підтримку компаній Audi, BMW, Mercedes-Bens,
Porsche, Volkswagen. Те саме можна навести стосовно розрахункових модулів САПР загальнотехнічного призначення.
Таким чином, принцип типізації здебільш орієнтує на розробку та
використання типових і уніфікованих елементів САПР.
8. Принцип блочності. При розробці автоматизованих систем слід
враховувати суттєво високу складність двигуна як технічної системи. У
зв’язку з цим впровадження інтегрованої САПР ДВЗ (відповідно до принципу розвитку) слід завжди розглядати як стратегічний напрям з використання комп’ютерних технологій в проектуванні двигунів.
З метою поетапного впровадження і часткового використання інтегрованої САПР довільну автоматизовану систему розподіляють на підсистеми, які здатні функціонувати окремо від інших підсистем. Саме такий
підхід дозволяє впроваджувати в практику конструкторських робіт в першу чергу ті підсистеми, які дають найвищу ефективність від свого використання.
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Кожна підсистема САПР повинна мати усі властивості
системи та розроблятись і функціонувати як самостійна
САПР.
Прикладом цих підсистем можуть бути графічні системи, системи
кінематичного аналізу механізмів, аналізу термонапруженого стану деталей, течії рідини і газу.
Зауважимо, що подані вище приклади відповідно до принципу типізації надають певний перелік типових уніфікованих САПР. В загальному ж
випадку принцип блочності також передбачає наявність набору спеціалізованих підсистем. При цьому розробка окремих підсистем САПР як самостійних автоматизованих систем проектування досягається шляхом дотримання всіх принципів будови інтегрованої САПР.
9. Принцип ієрархічності. Наявність в інтегрованій САПР комплексу сумісних обчислювальних засобів різної ефективності передбачає оптимальне використання наявних програм і технічних ресурсів. З точки зору
ефективності роботи САПР найбільш доцільним тут є використання математичних моделей і програм, які забезпечують найменший час розрахунків. Тому перехід до моделі більш високого рівня складності слід здійснювати тільки тоді, коли для вирішення певного кола задач проектування використання моделей попереднього рівня неможливе або коли отримані результати не збігаються з результатами експерименту. Цими вимогами
визначається ієрархія математичних моделей і відповідного програмного
забезпечення.
Ієрархія технічних засобів САПР передбачає розподіл останніх між
центральними обчислювальними комплексами (ЦОК) та окремими автоматизованими робочими місцями (АРМ) проектувальників, конструкторів,
технологів. Вказане можна побачити з рис.1.4. Тут під АРМ будемо розуміти комплекс пристроїв, якими оснащене робоче місце виконавця робіт в
певній АС. Більш докладно поняття АРМ буде розглянуто в п.6.4.
У цілому ієрархічність САПР відповідно до принципів розвитку системи та блочності забезпечує розробку такої структури, коли окремі підсистеми створюють з використанням набору підсистем нижчого рівня ієрархії. Наприклад, графічна підсистема (яка створюється самостійною системою) завжди входить до складу підсистеми конструювання ДВЗ.
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10. Принцип ітераційності проектування. Відомо, що при розробці
СТС не вдається отримати шукане проектне рішення шляхом одноразового
проходження проекту. Тому проектування найчастіше ведуть як ітераційний процес з періодичним поверненням до попередніх його етапів.
Безумовно, що кількість вказаних ітерацій безпосередньо визначає
час виконання проекту. Тому загальною повинна бути тенденція по зменшенню кількості цих ітерацій. Останнє досягається, наприклад, застосуванням ефективних стратегій оптимізації конструкції та використанням
достатньо точних моделей внутрішнього функціонального опису ЦС. Водночас, повністю відмовитись від принципу ітераційності не вдається. Так,
наприклад, для розрахунку робочого процесу необхідно мати значення температур стінок КЗ. Але отримати ці дані можливо тільки після розрахунку робочого процесу. Таким чином, саме ітераційне розв’язання вказаних
задач приводить до визначення уточнених параметрів робочого процесу та
розподілу температур в деталях КЗ.
З наведеного можна зробити висновок, що принцип ітераційності
розкриває природне протиріччя між цілями створення САПР і тому передбачає виконання оптимізації технології проектування двигунів.
У цілому з розгляду сукупності поданих принципів повинно бути ясно, що нехтування довільним з них неодмінно впливає на якість проекту чи
зменшує ефективність створення, використання, модернізації САПР.
1.5. Основи декомпозиції та ієрархічності процесу проектування
У попередньому підрозділі з’ясовано, що структура інтегрованої
САПР ДВЗ передбачає наявність певної сукупності окремих, тобто самостійних, але взаємозв’язаних систем. Важливо, що за принципом ієрархічності ці системи можуть мати довільну вкладеність. Для полегшення розгляду ієрархічних рівнів САПР (чи то термінологічного розпізнавання ступеня вкладеності підсистем) утворимо формальну структуру інтегрованої
системи.
Будемо вважати, що інтегрована АС складається з одноетапних, багатоетапних та функціональних підсистем. Елементарну підсистему проектування ДВЗ, яку вже не вдається розподілити на підсистеми, назвемо
одноетапною системою. Тоді багатоетапна САПР складається з одноетапних, а функціональна підсистема – з окремих багатоетапних та одноетапних САПР. При цьому саме набір функціональних підсистем утворює інте46

гровану систему. Загальну структуру ієрархічних рівнів інтегрованої САПР
подано на рис.1.14.
Важливо, що при розробці САПР загальну структуру інтегрованої
автоматизованої системи необхідно поставити відповідним чином до ієрархічної структури процесу проектування. Надалі відтворимо цю відповідність.
Основним поняттям структури процесу проектування є етап.
Етап проектування – це частина загального процесу виконання
проектних робіт, яка вміщує в собі формування сукупності
описів об’єкта, що відноситься до одного або декількох ієрархічних рівнів і аспектів розгляду цього об’єкта. Виконання певного
етапу проектування закінчується отриманням проектного
рішення.
Таким чином, поняття підсистем відносять до структури об’єкта проектування та структури автоматизованої системи проектування цього
об’єкта, а поняття етапу – до структури процесу проектування наданого
об’єкта у відповідній автоматизованій підсистемі.
Надамо поняття проектного рішення, результату проектування та
проекту.
Під проектним рішенням розуміють проміжний або остаточний опис об’єкта проектування, що є необхідним і достатнім
для розгляду і визначення напряму подальшого проектування або
його завершення.
Проміжні проектні рішення використовують у процесі виконання наступних етапів проектування, остаточні рішення утворюють результат.
Результатом проектування технічного об’єкта є сукупність
проектних рішень, що задовольняє вимогам технічного
завдання на проектування.
Проектне рішення, що подане в заданій формі, зветься проектним
документом. Тоді сукупність проектних документів утворює проект.
Проект – це сукупність відповідних встановленому переліку
проектних документів, в яких подано результат проектування.
Коли розв’язання задач більш високих ієрархічних рівнів виконується до проведення проектування на більш низьких ієрархічних рівнях, то
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Рисунок 1.14 – Структура ієрархічних рівнів інтегрованої САПР

таке проектування називають низхідним. Коли раніше виконуються етапи,
що зв’язані з нижчими ієрархічними рівнями, то проектування називають
висхідним. При низхідному проектуванні система розробляється в умовах,
коли її елементи ще не розроблені, а відомості про їх властивості мають
орієнтовний характер. При висхідному проектуванні навпаки – елементи
проектуються раніше за систему. Тому висхідне проектування має місце на
тих рівнях проектування, де використовують уніфіковані елементи конструкції.
На практиці найчастіше сполучають низхідне та висхідне проектування. При проектуванні двигунів внутрішнього згоряння основним видом
проектування є низхідне.
Двома етапами найвищого рівня ієрархії проходження проекту СТС є
зовнішнє та внутрішнє проектування.
Етап зовнішнього проектування передбачає конкретизацію призначення двигуна, формулювання концепції нової конструкції, формулювання
вектору критеріїв її ефективності f , визначення рівня обраних показників
якості, розробку нових внутрішніх функціональних описів СТС.
Розв’язанням цих питань займається група провідних конструкторів під
керівництвом головного конструктора та в тісній взаємодії з науководослідними установами. Зовнішнє проектування в основному відповідає
виконанню науково-дослідних робіт (НДР).
Основа зовнішнього проектування – достовірне врахування
сучасного стану техніки і можливостей технології, прогноз їх
розвитку на період часу, що є не меншим, ніж час життєвого
циклу СТС.
Розробка технічного завдання є етапом, який відносять до зовнішнього проектування. Тим самим на етапі зовнішнього проектування формуються вхідні дані для наступного функціонування САПР.
За допомогою певних етапів внутрішнього проектування оцінюють
можливості досягнення рекомендованих вимог ТЗ, обирають рекомендації
щодо їх можливого корегування, остаточно формують ТЗ. Надалі внутрішнє проектування вміщує етапи, які призначено для виконання проекту.
Внутрішнє проектування передбачає наявність етапів, що
забезпечують виконання вимог ТЗ.
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Зрозуміло, що внутрішнє проектування здійснюється конструкторською організацією – виконавцем даного проекту. Тому саме етапи внутрішнього проектування слід ставити у відповідність до певних підсистем
САПР.
Зміст робіт, що виконується на етапах зовнішнього та внутрішнього
проектування, розділяють на стадії, етапи, проектні процедури, проектні
операції та дії.
При проектуванні СТС виділяють стадії науково-технічного пошуку,
технічної пропозиції, ескізного, технічного та робочого проектів, технологічної підготовки виробництва та виробництва дослідних зразків, випробувань. В разі невідповідності результатів випробувань вимогам ТЗ, реалізують ітераційний характер проектування. Коли вимог ТЗ досягнуто, здійснюють перехід до наступного етапу життєвого циклу конструкції – технологічної підготовки виробництва. Тут звернемо увагу на те, що слід розрізняти технологічну підготовку виробництва дослідних зразків двигунів та
технологічну підготовку їх промислового виробництва. Це пов’язують з
тим, що способи і засоби виробництва дослідного зразка і серійного двигуна можуть суттєво відрізнятись.
Деталізацію уявлень щодо процесу проектування на кожній з його
стадій виконують шляхом введення потрібної ієрархії етапів. Тоді під стадією виконання проектних робіт слід розуміти логічно завершену сукупність етапів зовнішнього чи внутрішнього проектування.
Вказані вище стадії та основні етапи проектування двигунів, що їм
відповідають, зображено на рис.1.15.
Елементарний етап процесу проектування, що приводить до проектного рішення, зветься проектною процедурою. Кожній проектній процедурі відповідає конкретна локальна задача проектування. Частини процесу
проектування, які складають проектну процедуру та виконання яких забезпечує розв’язання наданої локальної задачі, звуться проектними операціями. Нарешті, проектна операція складається з сукупності дій проектування.
Тут дія повинна мати опис відповідною мовою, що є зрозумілою виконавцеві (процесору). Цей опис зветься інструкцією (командою, оператором
програми).
Таким чином, процес проектування підтримується за допомогою
дій, які виконуються за командами проектувальників та операторами
програм.
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Проектування ДВЗ
Види
проектування

Стадії
проектування

Зовнішнє
проектування

Науковотехнічний
пошук

Основні етапи проектування
Планування
Науково-дослідні роботи
Розробка і аналіз ТЗ

Аналіз ТЗ,
технічна
пропозиція

Внутрішнє проектування

Ескізний
проект

Вибір
структури СТС
Компонування
конструкції
Вибір уніфікованих деталей
Розрахунок
параметрів
підсистем

Технічний
проект

Вибір
прототипу
Розрахунок
основних
параметрів

Оптимізація
конструкції

Розробка конструкторської
документації

Робочий
проект
Технологічна
підготовка
виробництва
дослідного
зразка

Розробка
технологічних
процесів і їх аналіз

Виробництво
дослідного
зразка

Виробництво
деталей

Випробування
ДВЗ

Експериментальні
роботи

Розробка
технологічної
документації

Складання
Обробка
результатів

Рисунок 1.15 – Види, стадії та основні етапи проектування ДВЗ
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Прикладами проектних процедур можуть бути розрахунок робочого
процесу двигуна, виконання креслення деталі, розрахунок її напруженодеформованого стану, вибір уніфікованих вузлів. Прикладами проектних
операцій є введення даних для розрахунків, побудова елементів креслення,
заповнення штампу креслення. Зрозуміло, що заповнення певної графи
штампу є дією. Діями також є виконання кроків алгоритму програми. Так
виконання в програмі певної операції присвоювання (a:=b+c; k:=k+1;
S:=r×(1–cos(fi)+ λ /4×(1–cos(2×fi));) складається з виконання дій по знаходженню значення виразу, що стоїть праворуч від знака присвоювання, та
подальшого виконання дії присвоювання знайденого значення вказаній
змінній.
Розглянемо ще один приклад. На рис.1.16 подано результати виконання операції проставлення діаметрального розміру деталі. Ця операція
складається з таких дій: завдання команди проставлення розміру; вказівки
координати початку першої виносної лінії (точка А), другої виносної лінії
(точка В), положення розмірної лінії (точка С); завдання знаку діаметра,
значення розміру діаметра, квалітету точності, вибору варіанту розміщення розмірних стрілок, положення текстової інформації відносно розмірних
С

В

В
А

А
С
б

а

Рисунок 1.16 – Приклади виконання операції проставлення
діаметрального розміру:
А – координата початку першої виносної лінії;
В – координата початку другої виносної лінії;
С – координата, що визначає положення виносної лінії;
а, б – відмінні результати виконання операції

52

ліній. Видно, що від конкретного змісту дій маємо відмінні результати виконання операції.
Таким чином, дія виконується певним суб’єктом чи машиною над
деяким об’єктом, за зміною стану якого можна робити висновки про результат виконання цієї дії.
Загальна ієрархія складових процесу проектування СТС подана на
рис.1.17. Порівняння цієї інформації з даними рис.1.14 дозволяє поставити
ієрархічні рівні процесу проектування відповідно до ієрархічних рівнів
структури інтегрованої САПР.
Результат
проектування

Сукупність остаточних
проектних документів

Проект

Процес проектування

Стадія
Етапи
процесу
проектування

Проектні
рішення

Етап

Проектні
документи

Проектна
процедура
Проектна
операція

Зміна стану
об’єкту
проектування

Дія

Рисунок 1.17 – Загальна ієрархія рівнів процесу проектування СТС

Тоді стає ясно, що певна одноетапна САПР відповідає виконанню
конкретної проектної процедури, а багатоетапна – проходженню конкретних окреслених етапів проектування, тобто виконанню встановленого набору проектних процедур. Поняття функціональної підсистеми тут відповідає смислу виконання окремої стадії або групи стадій процесу проектування, на яких вирішується функціонально завершена послідовність локальних задач АП. Робота довільної підсистеми САПР завжди закінчується
отриманням очікуваного набору проектних документів.
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1.6. Функціональні підсистеми САПР ДВЗ, їх призначення та
загальна структура
Основна функція САПР – автоматизоване проектування об’єктів і їх
складових частин. З урахуванням викладених вище відомостей підкреслимо, що за головну структурну одиницю САПР приймається функціональна
підсистема, що виконує окремі логічно завершені фрагменти процесу АП.
Функціональні підсистеми САПР ДВЗ реалізують проектні процедури відповідно до поточних задач, що стоять перед користувачем САПР на
певній стадії проектування двигуна. Цими задачами є:
• формулювання і аналіз ТЗ;
• опис моделі експлуатації двигуна;
• вибір прототипу в межах наявної в базі даних інформації;
• часткове використання описів конструкцій прототипу і аналогів;
• вибір уніфікованих деталей і вузлів;
• виконання аналізу функціонування систем двигуна та процесів,
що відбуваються;
• виконання оптимізації конструкції;
• виконання конструкторсько-креслярської документації;
• опис технологічного процесу виготовлення дослідних зразків деталей та нового двигуна в цілому;
• керування виробництвом та випробуваннями дослідного зразка,
обробка експериментальних даних тощо.
Існує наступний перелік функціональних підсистем проектування
двигунів внутрішнього згоряння:
9 автоматизована система проектування ДВЗ (АСП ДВЗ);
9 автоматизована система конструювання ДВЗ (АСК ДВЗ);
9 автоматизована система технологічної підготовки виробництва
дослідних зразків деталей та двигунів (АСТПВ ДВЗ);
9 автоматизована система керування технологічними процесами виготовлення дослідного зразка ДВЗ (АСКТП ДВЗ);
9 автоматизована система комплексних випробувань, доробки і доведення конструкції двигуна (АСКВД ДВЗ).
З урахуванням принципу системної єдності залучення перерахованих
вище функціональних підсистем до інтегрованої САПР ДВЗ покладено на
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автоматизовану систему керування процесом проектування (АСКПП ДВЗ).
Розглянемо призначення окремих функціональних підсистем САПР
ДВЗ.
АСКПП ДВЗ. Організація роботи усіх функціональних підсистем інтегрованої САПР ДВЗ в єдиному комплексі та забезпечення процесу проектування необхідною інформацією підтримується спеціальними програмними засобами, які залучаються до складу АСКПП. Тому вказана система
здійснює керування усіма функціональними підсистемами, даними та описами СТС, вирішує задачі об’єднання результатів роботи усіх інших підсистем. З цього приводу АСКПП називають інструментальним центром
інтегрованої САПР. Спеціалізовані програмні комплекси, що призначені
для виконання функцій АСКПП називають системами автоматизації робіт
з документацією. Розгляд таких систем подано в п.3.3.3.
АСП ДВЗ. Автоматизована система проектування двигунів забезпечує виконання процедур на стадіях формулювання і аналізу технічного завдання, розробки технічної пропозиції, виконання ескізного проектування
(див. рис.1.15).
Основна мета аналізу ТЗ – з’ясування вимог, що ставляться до нової
конструкції та оцінка шляхів досягнення показників якості ЦС. До основних показників якості конструкції ДВЗ, тобто складових критерію f , відносять:
 ефективну потужність двигуна та максимальний крутний момент;
 експлуатаційний діапазон частот обертання колінчастого вала;
 економічність двигуна по паливу та маслу, середньоексплуатаційну економічність;
 рівень токсичності викидів;
 рівень акустичного шуму;
 масу та габаритні розміри двигуна;
 надійність, ресурс роботи, термін до першого перебирання.
Для двигунів різного експлуатаційного призначення цей перелік доповнюється вимогами до коефіцієнту пристосовності, ступеня нерівномірності обертання КВ, умов пуску тощо. Під час аналізу вимог ТЗ також враховують можливість подальшого форсування двигуна та оцінюють його
працездатність при короткотривалих перевантаженнях.
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Технічна пропозиція містить техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки двигуна нової конструкції, уточнює вимоги до неї. Ці
уточнення виконують на основі аналізу варіантів запропонованих технічних рішень. Стадія технічної пропозиції завершується вибором прототипу.
Після вибору прототипу розпочинають етап ескізного пророблення конструкції.
Ескізний проект надає документацію, в якій викладені принципові
конструктивні рішення, що дають загальне уявлення про конструкцію та
принцип її роботи, а також дані, які визначають відповідність цієї конструкції призначенню. На стадії ескізного проектування конструкція двигуна стає відомою в цілому. Тут вибирають схему його компонування, склад
окремих підсистем; визначають перелік уніфікованих деталей і вузлів;
здійснюють дослідження варіантів конструкції та наслідки впровадження
альтернативних конструктивних рішень.
Таким чином, АСП ДВЗ дозволяє на початкових стадіях розробки
ЦС здійснити вибір основних параметрів двигуна, які задовольняють вимогам технічного завдання.
АСК ДВЗ. Інформація, що отримана в АСП ДВЗ, передається до автоматизованої системи його конструювання. Призначення АСК ДВЗ – підтримка технічного та робочого проектування двигунів.
Технічний проект вміщує остаточне технічне рішення, яке дає повну
уяву про конструкцію, що розробляється. Дані цієї стадії проектування повинні бути достатніми для розробки робочої конструкторської документації.
Важливо, що за допомогою АСК ДВЗ виконують аналіз конструктивних рішень з використанням уточнених математичних моделей. Їх застосування дозволяє обґрунтовано обирати основні конструктивні рішення,
розміри, формулювати особливості технології виготовлення і з’єднання
деталей тощо. В цілому математичні моделі АСК ДВЗ відповідно до виразу (1.1) повинні прогнозувати поведінку нового об’єкта проектування при
довільних конструктивних і режимних впливах на нього, а відповідно до
(1.2) – здійснювати багатовимірну багатокритерійну оптимізацію з урахуванням майбутніх умов його експлуатації.
Аналіз конструкції двигуна в АСК дозволяє значно зменшити кількість помилок, що об’єктивно присутні при проектуванні СТС за традицій56

ною технологією. Ця обставина суттєво зменшує питому вагу експериментальних робіт та скорочує час подальшої доводки конструкції.
Конструкторська документація розробляється на стадії робочого
проекту, після чого робота АСК завершується, а отримані дані використовують для технологічної підготовки виробництва, виготовлення, контролю
виготовлення, експлуатації, ремонту двигунів.

Звернемо увагу на те, що в САПР поняття “проектування” використовують в широкому й вузькому смислі слова. В широкому смислі тут
розуміють розробку проекту. У вузькому смислі воно характеризує лише
частину етапів проектних робіт і чітко відрізняється від поняття
“конструювання”. Так само, як вказані три поняття, відносяться між
собою поняття “САПР ДВЗ”, “АСП ДВЗ” та “АСК ДВЗ”.
АСТПВ ДВЗ. Робота вказаної функціональної підсистеми відповідає стадії технологічної підготовки виробництва дослідних зразків. Ця
стадія передбачає розробку технічної і планової документації, організацію
технологічного і виробничого процесів, у тому числі підготовку робочих
місць, вибір технологічного обладнання, матеріалів, інструменту тощо.
Сучасні САПР до початку виробництва дозволяють моделювати і,
тим самим, здійснювати аналіз якості процесів ливарного виробництва,
штампування, механічної обробки деталей.
АСКТП ДВЗ. Очевидно, що етап виготовлення двигуна може бути
повністю автоматизованим лише при використанні гнучких автоматизованих виробництв, що є доцільним в разі серійного випуску продукції. Тому
сьогодні має місце автоматизація процесу виготовлення тільки окремих
деталей дослідного зразка ДВЗ з використанням верстатів з ЧПК. Таким
чином, вказаний етап проектування тільки частково автоматизований.
АСКВД ДВЗ. Остання функціональна підсистема САПР використовується з метою експериментального визначення відповідності характеристик нової конструкції вимогам ТЗ та доведення цих характеристик до
заданого рівня якості. Зрозуміло, що процес доводки може бути здійснено
лише ітераційним способом – послідовним наближенням характеристик
двигуна до вимог ТЗ шляхом внесення змін в проект. Це означає, що в
процесі роботи над проектом може виконуватись багаторазове повернення
на певні ієрархічні рівні певних функціональних підсистем проектування
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ДВЗ. Кількість цих повернень після стадії випробувань в першу чергу залежить від досконалості впроваджених математичних моделей. Уточнення
останніх тут здійснюють саме на основі експериментальних даних. Отримання та обробка цих даних можуть бути повністю автоматизованими при
використанні спеціалізованих дослідних стендів. ЕОМ в АСКВД ДВЗ використовують для керування процесом випробувань, збирання інформації,
її опрацювання, а при необхідності – передачі в інші підсистеми САПР.
Зрозуміло, що ефективність САПР буде тим вищою, чим менше маємо повернень на попередні етапи проектування після стадії випробувань.
У цілому розгляд функціональних підсистем інтегрованої САПР ДВЗ
свідчить, що вони мають чітку об’єктну орієнтацію та глибоку спеціалізацію. Тим самим існує можливість дотримання всіх принципів будови
САПР, окрім типізації. З цього приводу виконаємо розподіл функціональних підсистем на складові та надамо класифікацію цих складових за їх
призначенням. Надалі знайдемо ті етапи проектування, які можуть мати місце в різних підсистемах САПР та в САПР різних технічних об’єктів, тобто
є типовими.
За призначенням підсистеми САПР розподіляють на підсистеми
проектування та обслуговування.
Підсистеми проектування призначені для безпосереднього виконання проектних процедур. До них відносять підсистеми структурного і параметричного синтезу елементів конструкції та аналізу процесів у ДВЗ. Як
приклади останніх можна навести підсистеми розрахунку робочого процесу, динамічного розрахунку, процесів теплообміну тощо.
По відношенню до об’єкту проектування розрізняють два види
підсистем проектування. Це об’єктно-орієнтовані (об’єктні) та
об’єктно-незалежні (інваріантні) підсистеми.
Об’єктні підсистеми виконують одну чи декілька проектних процедур, що є безпосередньо зв’язаними з об’єктом проектування. З розглянутих вище прикладів підсистема розрахунку робочого процесу утворює одну об’єктну проектну процедуру. З іншого боку, до підсистеми аналізу динамічного навантаження ДВЗ завжди залучаються об’єктні проектні процедури розрахунку сил, що діють в кривошипно-шатунному механізмі
(рис.1.18, а), крутного моменту (рис.1.18, б), аналізу врівноваженості
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Рисунок 1.18 – Приклади виконання графіків сил (а) і моментів (б),
що діють в кривошипно-шатунному механізмі V-подібного двигуна

колінчастого вала (КВ), будови годографів навантажень на шийки та підшипники КВ (рис.1.19) тощо. Повинно бути ясно, що усі перелічені процедури є спеціалізованими та не можуть бути використані для аналізу інших,
окрім ДВЗ, об’єктів проектування.
Інваріантні підсистеми виконують типові проектні процедури. Так
вказана раніше підсистема аналізу процесів теплообміну призначена для
знаходження рівнів температур в деталях та рівнів теплових потоків через
їх поверхні. Зрозуміло, що методи розв’язання цих задач не залежать від
призначення об’єкта проектування і є типовими.
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Рисунок 1.19 – Приклади виконання годографів навантажень
шатунного підшипника (а) та корінної шийки колінчастого вала (б)

Підсистеми обслуговування використовують для підтримки ефективної роботи систем проектування. Прикладами підсистем обслуговування є системи графічного відображення інформації, інформаційного пошуку, розробки текстової документації тощо.
Повернемось до розгляду підсистеми аналізу динамічного навантаження ДВЗ. Практично кожна її процедура згідно з вимогами принципу
оптимальності зв’язків проектувальника з ЕОМ повинна мати засоби графічного відображення інформації. З урахуванням цього та відповідно до
принципу типізації залучимо до кожної з процедур проектування єдину ін60

варіантну графічну підсистему обслуговування (на рис.1.18, 1.19 усі графіки виконано за допомогою майстра діаграм системи Excel). Зрозуміло, що
такий підхід суттєво скорочує час розробки об’єктно-орієнтованих процедур, зменшує їх вартість та надає однакові (типові) засоби керування графічним відображенням інформації. Остання обставина підвищує ефективність роботи користувача САПР.
Таким чином, підсистеми обслуговування, аналогічно до об’єктнонезалежних підсистем проектування, також повинні бути типовими.
З урахуванням розглянутого вище можна подати загальну структуру функціональної підсистеми САПР. Вона зображена на рис.1.20 та свідчить, що високої ефективності САПР з урахуванням системного підходу
до проектування ДВЗ можна досягти лише шляхом використання досконалих спеціалізованих математичних моделей об’єктно-орієнтованих підсистем та широким залученням у практику виконання проектних робіт типових АС як об’єктно-незалежних підсистем проектування та підсистем обслуговування САПР. Таким чином, принцип типізації виконується.
Функціональна
підсистема САПР

Підсистеми
проектування

Об’єктно-орієнтовані
підсистеми
(спеціалізовані)

Підсистеми
обслуговування
(типові)

Об’єктно-незалежні
підсистеми
(типові)

Рисунок 1.20 – Загальна структура
функціональної підсистеми САПР

1.7. Комплекс видів забезпечення автоматизації проектування
У поданих вище підрозділах були з’ясовані загальні структурноієрархічні зв’язки між підсистемами САПР, розглянуто класифікацію цих
підсистем за їх функціональним призначенням. Водночас системний підхід
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до проектування СТС передбачає розгляд внутрішньої структури кожної з
автоматизованих підсистем, внутрішніх і зовнішніх їх функціональних
зв’язків.
Елементарна одиниця довільної підсистеми АП, що дозволяє
розкрити внутрішній склад цієї підсистеми та внутрішні
і зовнішні її зв’язки зветься компонентом САПР.
Прикладами компонентів САПР є програма, певна сукупність даних,
ЕОМ, певний зовнішній пристрій ЕОМ тощо. Зрозуміло, що різні компоненти виконують різні функції в підсистемі. Це означає, що підсистема
завжди складається з компонентів різної природи, які об’єднані загальною
для наданої підсистеми цільовою функцією та виконують самостійні функції в підсистемі.
Можна виконати типізацію компонентів САПР за їх функціональним
призначенням, тоді отримаємо сукупність програм, сукупність інформаційних даних, сукупність технічних засобів САПР тощо.
Типові за функціональним призначенням сукупності
компонентів САПР утворюють види забезпечення САПР.
Підсистема
САПР

Вид забезпечення
САПР

Компонент САПР

Таким чином, певний компонент АС
завжди є елементом певного виду забезпечення САПР. Ієрархією рівнів складових
одиниць САПР подано на рис.1.21.
Існують наступні види забезпечення
САПР: методичне, програмне, лінгвістичне,
інформаційне, технічне, математичне та організаційне.

Методичне забезпечення (МЗ) – це
сукупність документів, які встановлюють
склад, правила добору та експлуатації засобів АП. МЗ повинно підтримувати процес автоматизованого проектування в цілому. З цього приводу МЗ
покладено в основу розуміння взаємного зв’язку всіх інших компонентів
САПР.
Рисунок 1.21 – Ієрархія рівнів
складових одиниць САПР

Програмне забезпечення утворено сукупністю програм, що реалізують функції проектування і обслуговування в САПР. До ПЗ повинні бути
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залучені документи з текстами програм, програми на машинних носіях,
експлуатаційні документи до цих програм.
Програмне забезпечення розробляють з урахуванням особливостей
усіх інших видів забезпечення САПР. Тому розробка ПЗ є однією з найбільш трудомістких задач при створенні і модернізації системи.
Лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) – це сукупність мов проектування,
програмування та термінологія, за якою здійснюється взаємодія користувача САПР з ЕОМ. Саме ЛЗ реалізує такі принципи будови САПР як інформаційну узгодженість, оптимальність зв’язків проектувальника з ЕОМ,
оптимальність зв’язків між САПР і зовнішнім середовищем. Іншими словами, ЛЗ узгоджує роботу усіх компонентів програмного забезпечення,
відтворює способи діалогу проектувальника з системою, підтримує можливість інформаційного зв’язку САПР з іншими АС життєвого циклу конструкції. Наявність досконалого ЛЗ є обов’язковою рисою усіх сучасних
САПР.
Інформаційне забезпечення (ІЗ) утворює сукупність відомостей, що
є необхідними в процесі АП. Розробка ІЗ обумовлена розв’язанням таких
задач проектування, що потребують організації збереження даних, їх пошуку, захисту від несанкціонованого редагування, зручного доступу до
них. До засобів опису і зберігання інформації відносять архіви, бібліотеки,
банки та бази даних (БД). ІЗ завжди залучає до свого складу спеціальні
програмні системи, що здійснюють формування зв’язків між даними як на
логічному рівні (опис даних), так і на фізичному рівні (збереження даних
на машинних носіях). Такі системи мають назву систем керування базами
даних (СКБД). БД та СКБД є основними компонентами ІЗ САПР.
Технічне забезпечення – це сукупність пристроїв обчислювальної та
організаційної техніки, засобів передачі даних, вимірювальних та інших
приладів, що призначені для автоматизованого проектування ЦС. Саме
технічне забезпечення реалізує фізичну інтеграцію всіх компонентів АС,
забезпечує їх функціонування.
Математичне забезпечення містить у своєму складі математичні
методи, моделі й алгоритми, на основі яких здійснюється процес проектування СТС. Ступінь обґрунтованості вибраних проектних рішень у САПР
визначається рівнем точності описів процесів функціонування ЦС та до63

сконалістю методів оптимізації конструкцій, тобто в першу чергу залежить
від прийнятого математичного апарату. В свою чергу, математичні моделі
й методи, що прийняті до використання, визначають час відгуку системи
на запит користувача. Цей час суттєво збільшується при впровадженні
уточнених моделей (і відповідного ПЗ) навіть для найсучаснішої обчислювальної техніки. Розумний компроміс між точністю і часом розрахунків тут
досягається шляхом використання моделей різних рівнів складності на різних етапах проходження проекту. Таким чином, розробка математичного
забезпечення є одним з найвідповідальніших етапів створення й модернізації САПР. Цим визначається якість і ефективність використання інтегрованої системи в цілому.
Організаційне забезпечення – це встановлений набір положень, інструкцій, наказів, штатних розкладів та інших документів, що регламентують організаційну структуру підрозділів та їх зв’язок з комплексом засобів автоматизованого проектування. Таким чином, організаційне забезпечення підтримує і регулює функціонування САПР та її підсистем в організації.
В цілому з перегляду засобів забезпечення САПР можна зробити висновок, що структурна єдність довільної підсистеми досягається за рахунок сукупності зв’язків між методичними, програмними, лінгвістичними,
інформаційними, технічними, математичними та організаційними компонентами цієї підсистеми, а єдність системи – за рахунок таких зв’язків між
підсистемами. Тому для ефективного використання САПР слід володіти
сукупністю знань щодо детального складу, призначення та функціональних можливостей комплексу видів забезпечення САПР.
Контрольні запитання і завдання
1. Назвіть основні етапи життєвого циклу конструкції.
2. Дайте поняття складної технічної системи. Наведіть свої власні
приклади ознак ДВЗ як складної технічної системи.
3. Що розуміють під поняттям “автоматизація проектування” ?
4. Дайте означення САПР ДВЗ.
5. Перелічте цілі та задачі використання САПР ДВЗ.
6. Для довільного принципу будови САПР поясніть його смисл; доведіть зменшення ефективності використання системи в разі ігнорування
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цим принципом.
7. Наведіть приклади зовнішнього і внутрішнього функціональних
описів ДВЗ, початкового та остаточного конструкторсько-технологічних
описів двигуна як об’єкта проектування.
8. Наведіть приклади проектних дій, операцій та процедур в САПР
ДВЗ.
9. Дайте пояснення понять проектного рішення, результату проектування і проекту.
10. Поясніть різницю між поняттями технологічної підготовки виробництва дослідних зразків двигунів та технологічної підготовки промислового виробництва ДВЗ.
11. Чим відрізняються одноетапна, багатоетапна та інтегрована
САПР?
12. Поясніть призначення функціональних підсистем інтегрованої
САПР ДВЗ.
13. Вкажіть місце кожної функціональної підсистеми САПР ДВЗ на
рис.1.15.
14. Поясніть особливості термінів “проектування” і “конструювання”, що використовуються в САПР.
15. Поясніть необхідність використання в САПР ДВЗ підсистем проектування і обслуговування.
16. Наведіть власні приклади можливих об’єктно-орієнтованих та
об’єктно-незалежних підсистем проектування САПР ДВЗ.
17. В чому полягає ефект від використання в САПР ДВЗ типових
об’єктно-незалежних підсистем проектування та типових підсистем обслуговування?
18. Наведіть приклади компонентів САПР ДВЗ.
19. Перелічіть та поясніть призначення видів забезпечення автоматизації проектування двигунів внутрішнього згоряння.
20. Розподіліть між видами забезпечення САПР такі компоненти автоматизованої системи: програма; дані щодо властивостей конструктивних
матеріалів, палив, мастил; монітор, клавіатура; метод розв’язання задачі;
мова обміну інформацією між проектувальником і ЕОМ.
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Глава 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР ДВЗ
2.1. Загальні положення методичного забезпечення
інтегрованої САПР ДВЗ
Важливою ознакою використання САПР є комплексність проектування, що обумовлює наявність одноетапних, багатоетапних та інтегрованих систем. Їх системна єдність досягається шляхом використання МЗ, яке
передбачає опис технології проходження проекту в інтегрованій системі.
Ця технологія спрямована на вирішення задач САПР і відбиває всі етапи
проектних робіт, порядок, способи і засоби їх виконання.
Визначити загальний напрям автоматизованого проектування ДВЗ
можна за складом функціональних підсистем інтегрованої САПР. На цій
основі та з урахуванням специфічних особливостей функціонального,
конструкторського і технологічного описів двигуна можна встановити перелік об’єктно-залежних, об’єктно-незалежних підсистем проектування та
підсистем обслуговування САПР. Сукупність цих систем складає основу
моделюючого комплексу САПР ДВЗ – модель оптимального проектування. Приклад структури моделюючого комплексу САПР ДВЗ подано на
рис.2.1.
З розвитком науки про ДВЗ та суміжних галузей знань виникають
можливості в залученні до САПР нових моделей внутрішнього функціонального опису ЦС та нових моделей обслуговування процесу проектування.
Це означає, що склад об’єктно-залежного, об’єктно-незалежного модулів
та модуля обслуговування змінюється і доповнюється в процесі розвитку
САПР. Тим самим методичне забезпечення відтворює модель оптимального проектування ДВЗ як склад підсистем, що розвивається.
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МОДЕЛЮЮЧИЙ КОМПЛЕКС САПР ДВЗ
Функціональні підсистеми
АСКПП

АСП

АСК

АСТПВ

АСКТП

АСКВД

Модель оптимального проектування

• Вибору основних параметрів
• Структурного синтезу
• Розрахунку органів
газорозподілу
• Розрахунку паливопостачання
• Розрахунку робочого процесу
• ..................................................
Підсистеми САПР

Методичне забезпечення САПР

Об’єктно-залежний модуль

Об’єктно-незалежний модуль
• Розрахунків температурного і
напружено-деформованого
стану деталей
• Газодинамічних розрахунків
• Розрахунків міцності
• Оптимізації
• Технологічного проектування
• ………………………………..

Модуль обслуговування
• Управління проектуванням
• Управління інформацією
про ЦС
• Управління документами
• Інформаційно-пошукових
процедур
• Введення, обробки,
виведення текстової
інформації
• Введення, обробки,
виведення графічної
інформації
• Статистики
• Тестування
• ............................................

Види забезпечення
Програмне

Лінгвістичне

Інформаційне

Технічне

Математичне

Організаційне

Компоненти видів забезпечення

Рисунок 2.1 – Структура моделюючого комплексу САПР ДВЗ
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Для кожної з підсистем САПР методичне забезпечення визначає
склад компонентів кожного виду забезпечення. Ці компоненти разом зі
зв’язками між собою утворюють внутрішню структуру підсистеми. Водночас наявність зовнішніх зв’язків забезпечує з’єднання підсистем. Приклад
внутрішніх і зовнішніх зв’язків між програмами та файлами даних (або
між програмними і інформаційними компонентами) для двох підсистем –
розрахунку параметрів водяного насоса (ВН) і графічної – подано на
рис.2.2.
Зрозуміло, що блокам розглянутої схеми рис.2.2 будуть відповідати
певні компоненти технічного забезпечення САПР. При цьому ряд з них
мають багаторазове використання, тобто один типовий компонент може
використовуватись в різних підсистемах. Так, блоку 5 (див. рис.2.2) може
відповідати монітор і принтер, блоку 11 – той самий монітор, що і блоку 5,
а блоку 13 – той самий принтер.
МЗ також встановлює зв’язки для кожної з підсистем проектування з
потрібним набором підсистем обслуговування та базами даних. Загальний
вигляд можливих зовнішніх зв’язків системи подано на рис.2.3.
Повертаючись до рис.2.2 в порівнянні з рис.2.3 бачимо, що зовнішніми є зв’язки між блоками 6 і 7, 16 і 2, 16 і 4 підсистем, які розглядаються. Тут ясно, що зовнішні зв’язки між підсистемами визначаються
зв’язками між компонентами, які належать різним підсистемам. При цьому
важливо, що одна підсистема обслуговування згідно з принципом типізації
може мати зв’язки з різними підсистемами проектування. Останнє на
рис.2.2. відповідає пунктирним лініям інформаційних потоків між різними
складовими розрахункового блока САПР ДВЗ та блоком 7 графічної підсистеми.
Таким чином, методичне забезпечення відтворює внутрішню структуру підсистем САПР та для кожної з підсистем проектування визначає
зовнішні зв’язки з підсистемами обслуговування та базами даних.
З метою відтворення зовнішніх зв’язків між різними підсистемами
проектування ДВЗ до МЗ залучають структурну схему розрахункового
блоку САПР. Приклад такої схеми подано на рис.2.4. Вказана схема передбачає вертикальний та горизонтальний поділи на рівні та напрямки за змістом задач проектування.
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Блок розрахунку параметрів
колеса водяного насоса

Рисунок 2.2 – Схема взаємодії розрахункового
блоку САПР з графічною підсистемою
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обслуговування n+1

Рисунок 2.3 – Зовнішні зв’язки підсистеми проектування

Нульовим рівнем тут слід вважати вимоги ТЗ (введення даних). На
першому рівні, відповідно до низхідного проектування, аналізуються характеристики роботи двигуна в цілому та його підсистем, що забезпечують
якість робочого процесу. Обов’язковим тут є визначення параметрів робочого тіла в циліндрі двигуна залежно від кута повороту колінчастого вала.
Ці дані є вихідними для подальшого аналізу конструкції.
На другому рівні здійснюється аналіз роботи циліндро-поршньової
групи, КШМ, деталей остова тощо. Надалі, вже в межах підсистем ЦС, виконуються розрахунки окремих елементів конструкції.
Відповідно до ієрархії складових розрахункового блока будується
ієрархічна структура підсистем САПР ДВЗ. Ця структура відповідає загальній схемі ієрархічних рівнів інтегрованої АС, що була подана на
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Рисунок 2.4 – Структурна схема розрахункового блока САПР ДВЗ

Розрахункові блоки:

рис.1.14. Таким чином, методичне забезпечення дозволяє встановити
зв’язки між підсистемами проектування.
З розглянутих вище положень формування МЗ можна зробити висновок, що для підтримки процесу проектування до поданої інформації
відносно компонентів САПР та зв’язків між ними обов’язково слід додати
правила експлуатації обраних підсистем. Ці правила утворюють модель
(або логічну схему) процесу проектування.
Проходження проекту в САПР повинно характеризуватись
відповідною логічною схемою, тобто методичне забезпечення
визначає порядок та правила прийняття рішень в процесі
розробки нової конструкції.
Цей порядок зветься маршрутом проектування та визначається
прийнятою стратегією проектування.
Маршрут проектування ЦС – це послідовність етапів або
проектних процедур, яка використовується для проектування
наданої ЦС. Стратегія – це запланована упорядкована послідовність дій чи операцій, яку направлено на досягнення визначеного
завдання.
Можливі види стратегій проектування подано на рис.2.5.
Коли операції розміщуються одна за одною, то така стратегія зветься
лінійною (рис.2.5, а). Коли за певною операцією повинна йти серія паралельних, стратегія зветься розгалуженою (рис.2.5, б). Можливий також варіант комбінованої стратегії, який подано на рис.2.5, в.
На практиці часто зустрічаються не повністю визначені стратегії. Такі стратегії в своєму складі мають операції, від результату яких залежить
подальша послідовність операцій. Ці операції звуться вирішальними, а
стратегії до яких вони залучені – адаптивними.
В основу адаптивної стратегії покладено поняття підпроекту та його
шаблону. Під шаблоном підпроекту розуміють сукупність питань, що потребують відповіді на даній вирішальній операції. Тоді підпроект – це сукупність відповідей на подані питання, результат вирішення часткової задачі проектування. В цілому підпроект повинен утворювати сукупність даних, що є достатньою для вибору подальшого напряму робіт.
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Рисунок 2.5 – Види стратегій проектування:
а – лінійна; б – розгалужена; в – комбінована;
г – адаптивна; д – циклічна;
О1, О2, О3, … – операції
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Вибір напряму подальшої послідовності операцій здійснюється за
допомогою вирішальних правил. Таким правилом може бути оцінка результату за отриманими значеннями часткових критеріїв якості конструкції
f i , i = 1,2,..., m (рис.2.5, г).
Частковим випадком адаптивної стратегії є циклічна (рис.2.5, д), коли
після вирішальної операції можливим є виконання певної попередньої
операції. На практиці цей порядок операцій можна забезпечити, якщо модель процесу проектування ДВЗ розроблено за схемою рис.2.6, де після завершення кожного етапу проектування (відповідно до принципу ітераційності) приймається рішення щодо подальшого напрямку процесу.
Стратегія проектування ДВЗ відноситься до класу не повністю
визначених (адаптивних) стратегій.

Надання та
перевірка повного
об’єму даних

Аналіз функцій

Концептуальне
проектування

Оптимальне
проектування

Опис конструкції

Рисунок 2.6 – Загальна схема процесу проектування
технічної системи
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При розгляді принципу ітераційності відзначалось, що він передбачає обов’язкове виконання оптимізації технології проектування двигунів з
метою скорочення маршрутів і термінів проектування.
Основними шляхами скорочення терміну проектування є наступні:
1. Попередній аналіз можливості досягнення вимог ТЗ.
2. Використання на різних стадіях і етапах проектування математичних моделей різних рівнів складності.
3. Типізація проектних процедур.
4. Одночасне розв’язання часткових задач проектування шляхом залучення до адаптивної стратегії маршрутів паралельного та комбінованого
проектування.
5. Використання альтернативних адаптивних стратегій проектування.
Саме такі підходи дозволяють конкретизувати розробку маршрутів
проектування в інтегрованих і відповідно в багатоетапних та одноетапних
САПР.
2.2. Логічна схема процесу проектування ДВЗ

Системи автоматизованого проектування повинні відтворювати таку
послідовність проектних процедур, яка передбачає досягнення результату
відповідно до вимог ТЗ. Для цього виникає потреба конкретизації усієї логічної схеми проектування ЦС, встановлення шаблонів підпроектів, визначення можливих альтернативних варіантів проходження проектів.
З рис.2.6 добре видно, що процес проектування ЦС утворено циклічним виконанням проектних процедур. На цій основі та з урахуванням загального напряму проектування для окремих функціональних підсистем та
інтегрованої САПР в цілому (див. рис.1.15) утворимо логічну схему проектування ДВЗ. Цю схему подано на рис.2.7. При цьому має місце наступний
порядок виконання проектних робіт:
1. Формулюється технічне завдання на розробку двигуна в цілому
або його елементів.
2. Серед існуючих конструкцій виконується пошук таких, що відповідають вимогам ТЗ. Цей етап надає можливість виключити невиправдані
витрати на розробку. Коли в інформаційній системі є відомості про
елементи з потрібними характеристиками, то ЕОМ надає їх. У противному
разі конструктор виділяє критичні параметри, які не задовольняють
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Рисунок 2.7 – Загальна схема процесу автоматизованого
проектування ДВЗ
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вимогам ТЗ, визначає можливі їх відхилення і повторює пошук. Коли
конструкцій-прототипів не знайдено, здійснюється перехід до етапу 5, інакше – до етапу 3.
3. Визначаються можливості прототипів, можливості їх доопрацювання (корекції параметрів, заміни матеріалів, методів виробництва тощо).
Коли проведений аналіз дає потрібний результат (характеристики ТЗ витримано), виконують перехід до етапу 8, в противному разі – до етапу 4.
4. Визначається можливість корекції вимог ТЗ з урахуванням результатів попередніх етапів. Коли корекція ТЗ можлива, вона здійснюється, а
процес проектування повторюють, починаючи з етапу 1. В іншому випадку
виконують перехід до етапу 5, з якого фактично починається проектування
принципово нових елементів двигуна або двигуна в цілому. Таким чином,
проведена на етапах 1– 4 робота дозволяє конструктору обґрунтовано переходити до пошуку нових проектних рішень, коли можливості використання існуючих прототипів вичерпано.
5. Приймаються принципово нові рішення щодо розробки нових
елементів конструкції двигуна.
6. Проводиться вибір, уточнення або розробка математичного апарату вигляду (1.1) для аналізу прийнятих рішень, здійснюється синтез моделі
об’єкта проектування x = ( x1 , x 2 ,..., x n ) .
7. Виконується аналіз прийнятих рішень. При наявності позитивного
результату здійснюють перехід до етапу 8, при відсутності – до етапу 5.
8. Проводиться оптимізація прийнятих проектних рішень за сформульованими функціями цілі (1.2).
9. Виконується остаточний опис конструкції двигуна та його елементів, розробляється конструкторська документація.
10. Здійснюється технологічна підготовка виробництва дослідних
зразків. Відповідно до її результатів виконують перехід до 5, 8 чи 11-го
етапів проектування.
11. Виготовляється технологічна документація. Розробляються програми для обладнання з ЧПК.
12. Здійснюється виготовлення і складання дослідного зразка двигуна або його елементів.
13. Проводяться випробування дослідного зразка. В разі негативного
результату випробувань залежно від характеру встановлених недоліків та
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прийнятого шляху їх усунення повертаються до реалізації етапів 5,6,8 –10.
В разі відповідності результатів випробувань вимогам ТЗ процес проектування закінчують та формулюють пропозиції щодо підготовки виробництва.
Внаслідок високої складності конструкції ДВЗ між етапами його
проектування мають місце й інші зв’язки. Ряд з них також наведено на
рис.2.7. При цьому під час впровадження системи та її модернізації між
встановленими блоками можуть з’явитись нові зв’язки та блоки, а існуючі
блоки з точки зору розробки одноетапних САПР можуть бути деталізовані.
Блоки запропонованої логічної схеми проектування двигуна неважко
поставити відповідно до сформульованих задач САПР: опис геометричних
та фізичних характеристик об’єкта проектування, який є необхідним для
опису його функціонування, здійснюється в блоках 3, 5 та 6; опис функціонування об’єкта – в блоках 3 та 7; реалізація багатокритерійної оптимізації – у 8; опис геометричних та фізичних характеристик, які є необхідними
для його виробництва – у 9. При цьому блоки 1 – 4 забезпечують прийняття рішення для початку нового процесу проектування, блоки 5 – 9 є основними, а блоки 10 – 13 забезпечують перевірку отриманих рішень. Блок 14
надає інформацію щодо прийнятої моделі експлуатації. Зрозуміло, що процес проектування закладено ітераційний, а ефективність САПР буде тим
вищою, чим менше буде повернень на попередні етапи проектування після
етапу випробувань. Таким чином, вимогу зменшення кількості повернень
на початкові стадії проектування слід вважати за головну задачу реалізації
МЗ щодо до ефективного використання САПР.
2.3. Методологія проходження проекту в одноетапних та
багатоетапних САПР

Наведена вище логічна схема проектування двигуна внутрішнього
згоряння може бути повністю або частково використана для розробки
САПР його окремих елементів, деталей, вузлів або систем. Ефекту при
цьому в першу чергу слід чекати від застосування багатоетапних автоматизованих систем, які згідно з рис.2.7 у своєму складі мають блоки 5 – 9,14.
Інтеграція таких САПР в єдиний комплекс можлива за методом використання типової послідовності проектних процедур. Схема цієї послідовності
зображена на рис.2.8. Тут кожен з рівнів процесу проектування відповідає
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Рисунок. 2.8 – Типова послідовність проектних процедур

окремій багатоетапній САПР, а кожен з блоків рівня – одній чи групі одноетапних автоматизованих систем.
Безумовно, що маючи типовий шлях проходження проекту, кожна з
багатоетапних САПР залежно від особливостей об’єкта свого проектування має індивідуальну структуру. Так, наприклад, схема проектування газоповітряних каналів головки циліндрів ДВЗ може мати вигляд відповідно до
рис.2.9. Тут кожен з наведених блоків слід розглядати, як одноетапну систему. Видно, що в даному випадку до підсистем синтезу й аналізу залучено
по дві одноетапні підсистеми. Більш детальну схему для поданих підсистем синтезу наведено на рис.2.10. Остання дозволяє встановити вирішальні
правила взаємодії окремих складових наведених одноетапних САПР.
Розглянемо процес проектування поршня. Цей елемент ЦС є багатофункціональним об’єктом, від довершеності конструкції якого суттєво залежать такі основні показники роботи двигуна, як паливна економічність,
токсичність, витрата масла на угар, літрова потужність, ресурс, властивості
пуску тощо.
Насамперед можна виділити наступні питання, що підлягають вирішенню при проектуванні поршня. Це розробка КЗ, забезпечення необхід79
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ного рівня характеристик системи кільцевого ущільнення, профілювання
бокової поверхні, конструювання бобишек.
З урахуванням відомих алгоритмів та підходів до розв’язання перелічених питань розробку конструкції поршня доцільно виконувати з використанням набору окремих багатоетапних САПР. Розглянемо будову багатоетапної САПР КЗ поршня дизельного двигуна.
Можна вважати, що при проектуванні КЗ множину обраних критеріїв
ефективності f (див. вираз (1.1)) складатимуть:
•

середньоексплуатаційна витрата палива
j

∑ N ei g ei τi

g eср = K пe ⋅ i =1 j
,
∑ N ei τi

(2.1)

i =1

де N ei , g ei , τ i – відповідно ефективна потужність, питома ефективна витрата палива, частина часу роботи дизеля на i -му представницькому режимі
за термін, наприклад, річної його експлуатації; K пe – коефіцієнт, який враховує вплив перехідних процесів роботи двигуна на його паливну економічність;
• питомий середньоексплуатаційний викид основної шкідливої речовини, якою для відпрацьованих газів дизелів перш за все є викид оксиду
азоту
j

∑ E NO x i τ i

Е NO x ср = K пNO x ⋅ i =1j
,
∑ N ei τ i

(2.2)

i =1

де E NO x i – погодинний викид оксиду азоту для кожного з i -х представницьких режимів обраної моделі експлуатації; K пNO – коефіцієнт, який враx

ховує вплив перехідних процесів на токсичність відпрацьованих газів дизеля.
Аналогічно можна врахувати викиди інших шкідливих речовин:
•

відносний ресурс роботи кромки КЗ до розтріскування
d р = τ* P ,
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(2.3)

де τ* – термін роботи поршня до руйнування (розтріскування) кромки КЗ
за обраною моделлю експлуатації Ξ , год; P – запланований моторесурс
дизеля до його капітального ремонту, год.
При цьому загальна схема проектування КЗ буде мати вигляд відповідно до рис.2.11. Бачимо, що в наданій багатоетапній САПР підлягають
розв’язанню всі чотири задачі, які сформульовані в п.1.3. Так, опис геометричних та фізичних характеристик об’єкта проектування здійснюється в
підсистемі синтезу геометричної моделі поршня (блок 1), опис його функціонування – в п’яти підсистемах аналізу (блоки 3 – 7), реалізація багатокритерійної оптимізації – в блоці 8, опис характеристик об’єкта проектування, які необхідні для його виробництва – в підсистемі синтезу конструкторської документації (блок 9). При цьому блок 2 передбачає наявність
даних з певної моделі експлуатації. Останнє означає, що зміна моделі експлуатації Ξ з множини можливих експлуатаційних режимів роботи двигуна Ψ дозволяє знайти інше оптимальне значення вектора конструктивних
параметрів x опт , тобто вирішується завдання розподілу ринку.
Синтез геометричної моделі поршня в складі поданої багатоетапної
САПР можна реалізувати в одноетапній підсистемі. Внутрішню структуру
останньої наведено на рис. 2.12, де видно, що ця підсистема повинна здійснювати генерацію конструкції поршня як з типових, так і з оригінальних
елементів. При цьому під оригінальними елементами об’єкта проектування
(блок 5) розуміють ті, які на даному етапі розвитку системи не ввійшли до
типового набору X . Саме використання оригінальних елементів конструкції поршня дозволяє віднести останній до об’єкта проектування класу ЦС
II. Приклади синтезу геометричних моделей поршнів буде подано в п.7.4.
Обов’язковими складовими підсистеми синтезу геометрії певного
вузла, деталі чи її складової частини є блоки перевірки обмежень знаходження значень вектора конструктивних параметрів ЦС в межах множини
можливих варіантів конкуруючих конструкцій об’єкта проектування. Такі
блоки можна легко знайти на рис.2.10 та 2.12. У випадку, коли для типового об’єкта проектування множина можливих варіантів конкуруючих конструкцій X надана системою обмежень вигляду

⎧
⎫
X = ⎨ x Фk ( x ) ≥ 0, k = 1,2,..., l ⎬ ,
⎩
⎭
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(2.4)
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Рисунок 2.11 – Загальна схема проектування КЗ поршня в САПР
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Рисунок 2.12 – Структурна схема підсистеми синтезу
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підпрограми перевірки сукупності цих обмежень достатньо прості. Вони
містять алгоритми аналізу дотримання умови (2.4) (тут Фk ( x), k = 1,2,..., l –
угнуті функції). Водночас використання об’єктів проектування класу ЦС II
і, відповідно, творчих здібностей конструктора неодмінно потребують можливості візуального контролю процесу синтезу.
Одним з наочних прикладів застосування візуального контролю може бути задача з компонування привода електронного керування рейкою
паливного насоса. Результат її розв’язання подано на рис.2.13. У даному
випадку пошук рішення здійснюється шляхом автоматизованого опису до84

вільних тривимірних елементів об’єкта проектування за командами конструктора. Надалі, після отримання віртуальної моделі складальної одиниці,
конструктор безпосередньо на екрані монітора виконує візуальний контроль оригінального просторового розміщення синтезованих елементів та
приймає рішення щодо подальшого редагування геометричної моделі. За
цих умов поданий підхід є набагато ефективнішим, ніж використання методів двовимірного креслення з наступним аналізом останнього.

а

б

Рисунок 2.13 – Просторове розміщення елементів механізму
електронного привода рейки паливного насоса ЧЗТА 435:
а, б – зміна точок огляду моделі (ВАТ АВТРАМАТ, з-д “Поршень”)

Внаслідок того, що інформація стосовно геометрії деталей є сполучною ланкою між конструкторським і зовнішнім функціональним описами
двигуна, графічне подання результатів f в процесі аналізу й оптимізації
проектних рішень також є обов’язковим. За приклади вказаного можна навести графічну інформацію щодо зовнішнього функціонального опису
СТС, яку було подано на рис.1.9, б; 1.18; 1.19.
Заключним етапом роботи розвинутих багатоетапних САПР є синтез
конструкторської документації (див., наприклад, рис.1.12, 1.13). Виконання останнього є також кінцевим завданням роботи інтегрованої системи.
Зрозуміло, що залучення підсистем машинної графіки є обов’язковою умо85

вою автоматизованого виконання і цього етапу робіт.
Таким чином, видно, що візуалізація геометричної та генерація креслярсько-графічної інформації необхідна практично на кожному етапі процесу проектування. Це положення є характерним прикладом необхідності
багаторазового використання в САПР типових підсистем обслуговування.
Повернемось до розгляду рис.2.11 та нагадаємо, що система аналізу
конструкції поршня тут є достатньо складною. Її утворено з п’яти одноетапних САПР. Це блоки 3 – 7. При цьому блоки 3, 4, 7 (аналізу робочого процесу, токсичності викидів, тривалої міцності) є об’єктно-орієнтованими
(спеціалізованими) системами. Відповідно до рис.2.1 їх основу складають
елементи об’єктно-залежного модуля САПР. Водночас до систем блоків 5 і
6 слід залучати об’єкно-незалежну (типову) підсистему аналізу температурного та напружено-деформованого стану деталей, що входить до складу
об’єктно-незалежного модуля.
На завершення підкреслимо, що поєднання роботи усіх складових
певної функціональної підсистеми САПР в єдиному комплексі регламентується відповідним МЗ на основі використання структурної схеми розрахункового блоку системи, встановлення рівнів та напрямків розв’язання
часткових задач проектування (див. рис.2.4). Останнє означає, що сполучення фрагментів проектування, які на рис.2.8 відповідають умовному рівню k , слід здійснювати за комбінованим маршрутом, загальну схему якого
подано на рис.2.5, в. В даному випадку кожен блок маршруту рис.2.5, в
слід розглядати як багатоетапну САПР. Разом з цим повинно бути ясно, що
в загальному випадку робота багатоетапної САПР завершується вирішальною операцією. На рис.2.11 такою операцією закінчується робота блоку
синтезу конструкторської документації (блок 9). Тут перехід до роботи наступної за маршрутом проектування багатоетапної САПР буде здійснено
тільки тоді, коли отриманий конструкторський опис задовольняє ТЗ.
2.4. Зміна складу, ієрархії підсистем та внутрішніх
зв’язків в багатоетапній САПР за адаптивною
стратегією проектування

Ефективність кожної операції, що входить до маршруту проектування, визначається часом та ресурсами, які на неї витрачаються. Водночас
отримане значення критерію якості двигуна f також є свідченням ефекти86

вності обраної стратегії. Саме за комплексом цих показників оцінюють
ефективність обраної стратегії проектування в цілому.
Розробка альтернативних адаптивних стратегій проектування повинна передбачати розв’язання двох задач:
1. Формулювання можливих наукових, технічних, економічних, організаційних проблем, що виникають при проектуванні ЦС.
2. Пошук варіантів розв’язання сформульованих проблем та виконання описів вирішальних правил.
Формулювання можливих проблем проектування здійснюється на
основі досвіду виконавців і експертів проекту шляхом аналізу отриманих
результатів для однотипних задач, аналізу існуючих математичних методів, недоліків їх використання тощо.
За приклад розглянемо проблему розробки альтернативних адаптивних стратегій проектування КЗ поршня швидкохідного дизеля. На сьогодні
в світовій практиці можна виділити два основних підходи до проектування
КЗ. Перший з них є загальним та передбачає виконання синтезу, аналізу,
оптимізації конструкції з урахуванням впливу температури стінок камери
на показники ефективності робочого процесу двигуна і токсичності його
викидів, на ресурс особливо термонавантажених зон поршня. Вітчизняним
інтегрованим прикладом робіт з цього напрямку є дослідження вчених кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ “ХПІ” під керівництвом
проф. А.Ф.Шеховцова. Ними виконано комплекс експериментальнорозрахункових та теоретичних робіт для широкого класу дизельних двигунів. Щодо швидкохідного дизеля 4ЧН12/14 експериментальні роботи проведено в інтервалі змін температури кромки КЗ 270 ºС – 710 ºС. При цьому
можна зробити однозначні висновки, що отримання достовірних результатів потребує обов’язкового поєднання вибраних математичних моделей за
впливом температури стінок КЗ на значення часткових критеріїв ефективності конструкції. Тут пошук компромісного рішення між критеріями паливної економічності по залежності (2.1), токсичності викидів двигуна по
залежності (2.2), а також відносного ресурсу кромки КЗ його поршня по
залежності (2.3) може бути виконано з використанням загальної схеми і загальної адаптивної стратегії проходження проекту, яку подано на рис.2.11.
Найбільш складною процедурою при цьому є багатокритерійна оптимізація конструкції в блоці 8.
Інший підхід до розробки конструкції КЗ базується на першочерго87

вому врахуванні тільки значень показників економічності й токсичності
двигуна. Відповідну схему проходження проекту в САПР подано на
рис.2.14. У цьому випадку забезпечення потрібного рівня тривалої міцності поршня (блок 9) здійснюється тільки після визначення геометрії КЗ, що
є оптимальною з точки зору якості робочого процесу (блок 5). Рівень складності задач оптимізації при цьому знижується, а схема проектування КЗ
спрощується. Вона буде альтернативною до загальної схеми рис.2.11. При
цьому особливість використання альтернативної схеми полягає в тому, що
робота блоку оптимізації 9 передбачає зміни лише тих конструктивних параметрів конструкції, які не впливають на значення критеріїв ефективності
робочого процесу.
Наведемо приклад перевірки можливості використання схеми
рис.2.14. Цю перевірку виконано для поршня з відкритою КЗ дизеля
6ЧН12/14 (СМД31.15). Рівень форсування двигуна – 20 кВт/л. Розрахунки
робочого процесу та оцінку емісії оксидів азоту реалізовано за методиками
наукової школи проф. Н.Ф.Разлейцева.
На першому етапі робіт визнаТаблиця 2.1 – Вплив температури
чено вплив температури стінок КЗ
стінок КЗ на показники роботи дизеля
поршня на питому ефективну витра6ЧН12/14 при його форсуванні до
20 кВт/л ( N e =195 кВт, n =2000 хв-1)
ту палива g e та на індекс емісії окtст,
ge ,
E NO x ,
сидів азоту Е NO . Температура сті°С

г/(кВт·год
)

кг/год

150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

227,97
227,66
227,53
227,26
226,71
226,71
226,58
226,44
226,30
226,17
226,17
226,17

2,286
2,269
2,251
2,232
2,150
2,134
2,116
2,097
2,078
2,004
1,985
1,967

x

нок КЗ

t ст в зоні взаємодії палив-

ного факела з останніми в чисельному експерименті змінювалась в широкому діапазоні: 150 °С – 700 °С.
Результати розрахунків наведено в
табл.2.1. Вони ще раз підтверджують, що в загальному випадку температура стінок КЗ є фактором, що
впливає на основні показники роботи дизеля. Це означає, що у разі прийняття радикальних рішень щодо
проектування поршня слід користуватись першим з розглянутих підходів, тобто забезпечувати обов’язкове
врахування впливу температури стінок КЗ на робочий процес.
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До попередніх
підсистем

Технічне
завдання
1
Підсистема синтезу
геометричної моделі поршня
2

А

Модель
експлуатації
3

Підсистема аналізу
ефективності робочого процесу
4
А

6

Підсистема аналізу
токсичності викидів

5

Підсистема аналізу
температурного стану поршня

Блок оптимізації

7

Підсистема аналізу
термонапруженого стану поршня
8

9

Підсистема аналізу
тривалої міцності поршня
10

Блок оптимізації

Підсистема синтезу
конструкторської документації
До наступних
підсистем

Рисунок 2.14 – Альтернативна до загальної схема проектування КЗ
поршня в САПР:
– основні інформаційні потоки;
– допоміжний потік
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З іншого боку, для традиційних монометалевих алюмінієвих поршнів
швидкохідних дизелів середня температура стінок КЗ в зоні взаємодії з паливним факелом практично не перевищує 300 °С на всіх експлуатаційних
режимах роботи двигуна. З цього приводу на другому етапі робіт важливим є розв’язання задачі визначення впливу реальної температури стінки КЗ
на середньоексплуатаційні показники зовнішнього функціонального опису
двигуна.
За теоретичну модель ексТаблиця 2.2 – Теоретична модель
плуатації двигуна оберемо цикл
експлуатації автомобільного дизеля
випробувань автомобільних диНомер
n,
Термін
Ne ,
режиму
%
роботи, %
зелів за Правилами № 49.02 ЄЕК
%
1,7,13
0
min х.х.
25
ООН. Вказану модель подано в
2
8,3
70
8
табл.2.2.
3
20,7
70
8
Визначення середньоексп4
41,4
70
8
луатаційних показників питомої
5
62,2
70
8
витрати палива та викидів окси6
83
70
25
дів азоту виконаємо з викорис8
100
100
10
танням виразів (2.1), (2.2) та від9
75
100
2
повідних об’єктно-орієнтованих
10
50
100
2
підсистем. Ці розрахунки здійс11
25
100
2
нимо для найбільш вагомих ре12
10
100
2
жимів 3 – 6 та 8 – 11 табл.2.2.
При цьому значення середньоексплуатаційних показників g eср та
Е NOx ср знайдемо для трьох варіантів розрахунків: з урахуванням реального
розподілу температур в тілі поршня, який не охолоджується (розрахункові
значення температур стінок КЗ в залежності від режиму роботи двигуна
змінюються в межах 183 °С – 270 °С); те саме, для поршня, що охолоджується маслом шляхом розбризкування (температура стінок знаходиться в
межах 176 °С – 260 °С); в разі незмінної для всіх режимів (умовної) температури стінок КЗ, яку приймемо на рівні 270 °С.
Температурний стан поршнів для першого та другого варіантів розрахунків визначався з використанням відповідної об’єктно-незалежної підсистеми. Отримані результати подано в табл.2.3. З цієї таблиці видно, що
для конструкцій поршнів з відкритою КЗ вплив помірної температури сті90

нок на середньоексплуатаційні показники робочого процесу не є суттєвим.
Ця обставина і обумовлює можливість використання в САПР альтернативної, але еквівалентної до загальної схеми (і стратегії) проектування КЗ, яку
було зображено на рис. 2.14.
Таблиця 2.3 – Оцінка впливу температури стінок КЗ поршня
на показники робочого процесу
Номер
режиму

tст,
ºС

3
4
5
6
8
9
10
11

183
205
228
248
270
242
215
187

–

–

1

ge

gNOx

Варіанти розрахунку
2
gNOx
tст,
tст,
ge
ºС
ºС
г/(кВт·год)

г/(кВт·год)
233,10 20,22 176 233,65 20,41
212,16 19,14 198 212,16 19,16
205,36 18,04 220 205,63 18,55
215,15 15,61 242 215,15 15,63
270
227,39 11,51 260 227,53 11,53
226,58 13,16 233 226,58 13,18
229,70 15,45 207 229,43 15,39
274,58 17,74 181 274,72 17,76
Середньоексплуатаційні показники
–
214,45 15,79 – 214,53 15,88

3

ge

gNOx

г/(кВт·год)
231,34 19,62
211,62 18,44
205,22 17,84
215,29 15,50
227,53 11,52
226,30 13,07
228,62 15,27
270,91 17,27
214,35

15,63

В цілому отримані результати дозволяють сформулювати основні
етапи альтернативної адаптивної стратегії проходження проекту КЗ поршня:
Етап 1. Згідно з вимогами технічного завдання визначається конструкція КЗ та поршня в цілому, здійснюється впровадження технічних заходів, які повинні забезпечити міцність особливо термонавантажених зон
КЗ, виконується синтез геометричної моделі поршня (блок 1, рис.2.14).
Етап 2. За допомогою математичних моделей прогнозування показників робочого процесу, токсичності викидів (блоки 3,4) і температурного
стану поршня (блок 6) та відповідно до обраної моделі експлуатації двигуна (блок 2) встановлюється факт можливості використання альтернативної
до загальної схеми проектування КЗ.
Цей етап є вирішальним для вибору однієї з двох стратегій проектування. Вирішальним правилом є порівняння отриманих середньоексплуатаційних показників питомої витрати палива та викидів оксидів азоту з
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урахуванням та без урахування зміни температури стінок КЗ залежно від
режиму роботи дизеля. На цьому етапі робіт поєднання блоків 3 та 6 здійснюється за допоміжним потоком А-А.
Вирішальне правило має наступне формулювання: якщо зміна температури стінки КЗ не впливає на середньоексплуатаційні показники робочого процесу (див. табл.2.3), то виконують перехід до етапу 3. У противному
разі реалізують використання загальної адаптивної стратегії проектування
поршня відповідно до схеми рис.2.11.
Етап 3. Здійснюється конструктивна оптимізація КЗ за критеріями
ефективності робочого процесу та токсичності викидів (блок 5). Коли вимог ТЗ за цими показниками досягнуто, то здійснюють перехід до етапу 4,
в противному разі обирають нову геометричну модель поршня в блоці 1, а
проектування розпочинають з етапу 1.
Етап 4. Досягнення гарантованого ресурсу кромок КЗ перевіряється
шляхом використання моделей прогнозування термонапруженого стану
поршня (блоки 6,7) та тривалої міцності кромок (блок 8) відповідно до обраної моделі експлуатації (блок 2).
Коли ресурс КЗ відсутній, виконується конструктивна оптимізація
поршня (блок 9) шляхом зміни значень тих конструктивних параметрів, які
не впливають на значення критеріїв ефективності робочого процесу і токсичності викидів. У разі неможливості отримання рішення обирають нову
конструкцію в блоці 1, після чого проектування починають з етапу 1. Коли
ресурс забезпечено, здійснюють перехід до наступного, п’ятого етапу проектування.
Етап 5. Розробляють конструкторську документацію на нову конструкцію поршня (блок 10). В разі порушення вимог до конструкторськотехнологічного опису поршня здійснюють повернення до етапу 1.
В цілому етап розробки конструкторської документації завершує роботу розглянутої САПР КЗ, а проект передається до наступних підсистем.
Порівняємо схеми проектування КЗ, що подані на рис.2.11 і рис.2.14.
Неважко побачити, що зміна стратегії проектування приводить до зміни
зв’язків в багатоетапній САПР. При цьому в спрощеній схемі рис.2.14
з’явився додатковий блок оптимізації (блок 5). Відповідно до структури
моделюючого комплексу САПР ДВЗ (рис.2.1) блок оптимізації є об’єктнонезалежним модулем. Останнє означає, що загальна кількість підсистем
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моделі оптимального проектування двигуна в даному випадку залишається
незмінною. Водночас зменшення критеріїв та параметрів оптимізації в
блоках 5 та 9 схеми рис.2.14 проти блоку схеми рис.2.11 значно скорочує
термін проходження проекту.
Крім того, виконання процедур проектування за загальною схемою
рис.2.11 вимагає ітераційного виконання операцій розрахунку робочого
процесу та температурного стану поршня до узгодження зовнішніх функціональних описів цих процесів за температурою поверхні КЗ. Використання альтернативної стратегії не потребує виконання вказаних ітерацій. В
цьому випадку зміна стратегії проектування може змінити ієрархію зв’язків
між підсистемами, які розглядаються.
В цілому з наведеного видно, що вибір певної стратегії проектування за наявності навіть незмінного комплексу програмних, математичних,
технічних та інших засобів виконання проектних робіт може в значній
мірі визначати ефективність САПР. Цим і пояснюється важливість розробки методичного забезпечення як першого науково-технічного питання
(див. п.1.3), що потребує вирішення при системному підході до проектування двигунів внутрішнього згоряння.
Контрольні запитання і завдання

1. Що слід вважати компонентами методичного забезпечення
САПР?
2. Поясніть особливості основних видів стратегій проектування.
3. Чим відрізняється розгалужена стратегія проектування від
адаптивної?
4. Чи можна виконувати розрахунки робочого процесу і крутних коливань колінчастого вала двигуна одночасно, тобто з використанням розгалуженої стратегії проектування, і чому?
5. Чи можна виконувати розрахунки деталей двигуна на міцність до
розрахунків робочого процесу і чому?
6. Чи можна виконувати розрахунки основних деталей двигуна на
міцність одночасно і чому?
7. Чи є відомим маршрут проектування певної деталі двигуна до завершення її проектування: за лінійною стратегією, за адаптивною стратегією?
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8. Чим відрізняються поняття підпроекту та шаблону підпроекту?
9. Поясніть поняття вирішальної операції та вирішального правила.
10. Наведіть приклади використання вирішальних правил при виконанні процедури розрахунку робочого процесу в САПР ДВЗ.
11. Розподіліть блоки рис. 2.7 між функціональними підсистемами
САПР ДВЗ.
12. Знайдіть блоки, що вміщують вирішальні операції в підсистемах
САПР ДВЗ, які подано на рис. 2.9 і 2.10.
13. Розробіть загальні схеми підсистем синтезу геометричної моделі
клапана, сідла клапана, шатуна, газорозподільного вала.
14. Розробіть загальні схеми багатоетапних систем проектування шатуна, газорозподільного механізму.
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Глава 3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР ДВЗ
3.1.

Структура програмного забезпечення САПР

Вартість розробки ПЗ, млрд. дол. США

Програмне забезпечення є обов’язковою сполучною ланкою між
проблемним середовищем і технічними засобами комп’ютерної технології
проектування – реалізує потенційні можливості обчислювальної техніки
щодо її призначення. Саме тому ПЗ займає особливе місце в процесах розробки, використання, модернізації САПР та визначає функціональну повноту, ефективність, вартість автоматизованої системи в цілому. На сьогодні загальні витрати людства на розробку ПЗ обчислюються сотнями мільярдів доларів США та продовжують зростати. Цю тенденцію подано на
рис.3.1, звідки видно, що тільки за останнє десятиліття ХХ ст. ці витрати
зросли більше ніж у 3 рази.
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Рисунок 3.1 – Загальні світові витрати на розробку ПЗ
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Нагадаємо, що в основу ПЗ покладено поняття алгоритму як попередньо наданої послідовності інструкцій (команд, дій), виконання яких
приводить до результату розв’язання певної задачі. При цьому програмою
зветься алгоритм, який записано мовою програмування.
Програмне забезпечення об’єднує програми та програмну
документацію, що є необхідною для експлуатації програм.
Програмна документація (ПД) потрібна для розробки, використання,
модернізації програм. У загальному випадку до ПД залучають:
1) специфікацію;
2) опис області застосування і призначення програми;
3) опис функціонування програми;
4) схему алгоритму і пояснення до неї;
5) текст програми мовою програмування з неодхідними коментарями;
6) відомості щодо забезпечення кваліфікованої експлуатації програми;
7) методики випробування програми.
ПЗ САПР призначене для виконання двох наступних груп функцій:
1. Функцій забезпечення, котрі здійснюють структурне та функціональне об’єднання системи, її працездатність і розвиток.
2. Функцій користування, за допомогою яких безпосередньо здійснюється процес проектування.
З урахуванням цих груп функцій в структурі ПЗ САПР відповідно до
рис. 3.2 виділяють:
 базове (системне) програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки (БПЗ ЗОТ);
 базове загальносистемне програмне забезпечення САПР (БПЗ
САПР);
 спеціалізоване (прикладне) програмне забезпечення САПР (ППЗ
САПР).
До базового ПЗ ЗОТ залучають операційні системи (ОС),
системи програмування, сервісні програми.
Операційні системи займають найважливіше місце в сукупності си96

стемних програмних засобів.
ОС керує комп’ютером, запускає програми на виконання, забезпечує
розміщення, зберігання, захист даних, керує обміном інформацією із зовнішнім середовищем, виконує інші різноманітні операції за запитами і командами користувача та програм. З цього приводу ОС знаходиться в основі організації обчислювального процесу, визначає якість використання
апаратних компонентів АС, ефективність розв’язання проектних задач,
продуктивність інженерного персоналу проектної організації.
ПЗ САПР

БПЗ САПР

БПЗ ЗОТ
Операційні
системи

Системи
підготовки
текстів

Системи
програмування

Системи
машинної
графіки

Сервісні
програми

ППЗ САПР
Проблемноорієнтоване ПЗ
Об’єктноорієнтоване ПЗ

СКБД
Системи
мережної
обробки
даних
.
.
.

Рисунок 3.2 – Структурна схема ПЗ САПР

Системи програмування призначені для автоматизованого створення
програм і складаються з трансляторів (компіляторів або інтерпретаторів) та
інших програмних засобів, що забезпечують розробку, редагування та перетворення текстів програм, які написані мовою програмування, в машинний код. Саме цей код утворює інструкції, що зрозумілі процесору, та які
призначені для покрокового автоматичного виконання задач.
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Сервісні програми повинні забезпечити різноманітні допоміжні функції загальносистемного призначення, наприклад підвищення ефективності
керування ОС, створення архівів даних і програм, діагностики роботи технічних пристроїв тощо.
В цілому БПЗ ЗОТ є інваріантним до об’єкту проектування і виконує
функції забезпечення автоматизованого процесу проектування. Таким чином, БПЗ ЗОТ утворює операційне середовище, в якому функціонує БПЗ
САПР та ППЗ САПР.
До базового програмного забезпечення САПР залучають програми і програмні комплекси міжгалузевого використання, призначенням яких є виконання типових САПР-орієнтованих функцій
обслуговування процесу проектування.
Пояснимо вказане на прикладі. В процесі конструювання ДВЗ виникає потреба у виконанні креслярської документації елементів двигуна і
двигуна в цілому. Тут особливості подання конструкторського опису
об’єкту проектування не залежать від особливостей СТС, а визначаються
нормами ЄСКД. Графічну систему реалізації цих норм слід відносити до
підсистем обслуговування САПР і відповідно до БПЗ САПР. Таким чином,
програми БПЗ САПР входять до моделі оптимального проектування ДВЗ
як компоненти модуля обслуговування (див. рис.2.1).
Відповідно до рис.3.2 БПЗ САПР складають системи підготовки текстової і графічної документації, СКБД, мережне ПЗ тощо. Усі види БПЗ
САПР мають свою особисту класифікацію і місце в процесі обслуговування процесу проектування.
Прикладне програмне забезпечення САПР призначене для виконання зовнішнього функціонального опису ЦС, отримання проектних рішень.
В основу ППЗ САПР покладено методи наукових дисциплін, що потребують використання в процесі проектування. Склад ППЗ САПР завжди
є індивідуальним і залежить від об’єкта проектування, обсягу задач, що
вирішує надана САПР, рівня досконалості цієї САПР.
Часто для отримання проектного рішення використовується не одна
програма, а пакет прикладних програм (ППП), що утворює програмний
комплекс. За змістом певних задач проектування ці програми і комплекси
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поділяють на проблемно-орієнтоване ПЗ (ПО ПЗ) і об’єктно-орієнтоване
ПЗ (ОО ПЗ).
ПО ПЗ використовують для виконання типових проектних процедур,
що не залежать від особливостей об’єкта проектування. Цей вид ПЗ повинен допускати отримання рішень для об’єктів різного функціонального
призначення. Наприклад, проблемно-орієнтована система розрахунку температурного стану деталей повинна розв’язувати задачу теплопровідності
для головки циліндрів, поршня, клапана, гільзи циліндрів, розпилювача
форсунки тощо. Усі ці деталі мають суттєво відмінну конфігурацію і значно відмінні граничні умови теплообміну.
Таким чином, в межах розробленої САПР ДВЗ проблемноорієнтоване ПЗ обслуговує групу однотипних задач проектування різноманітних елементів двигунів. Склад цього виду забезпечення відповідає
складу об’єктно-незалежного модуля моделі оптимального проектування.
Залучення до САПР проблемно-орієнтованого ПЗ, яке реалізує типові проектні процедури, суттєво зменшує витрати на створення ПЗ в цілому.
Об’єктно-орієнтоване ПЗ призначене для безпосереднього проектування ЦС наданої САПР. Цей вид ПЗ є повністю спеціалізованим. Тут навіть для розв’язання однотипних задач, але на різних етапах проектування
двигунів, використовують різне ОО ПЗ. Це визначається особливостями
загального низхідного процесу проектування СТС. Так, наприклад, на початкових стадіях проектування, коли відомі лише загальні конструктивні
рішення, розрахунок робочого процесу здійснюють за спрощеними математичними моделями. Але після уточнення конфігурації деталей КЗ, газоповітряних трактів, параметрів повітря- та паливопостачання, умов теплообміну використовують уточнені моделі. Ясно, що склад ОО ПЗ відповідає
об’єктно-залежному модулю моделі оптимального проектування ДВЗ.
ОО ПЗ може бути створено лише за участю спеціалістів прикладної
сфери та повинно постійно оновлюватись у процесі удосконалення внутрішнього функціонального опису СТС. Саме тому спеціалісти-проектувальники двигунів внутрішнього згоряння повинні розуміти вимоги, що
ставляться до ПЗ САПР. Ці вимоги повністю базуються на принципах будови та відповідають цілям використання САПР ДВЗ. До вказаних вимог
віднесено:
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1. Розвиток – можливість доповнення ПЗ САПР новими програмами
і ППП, що розширюють можливості системи.
2. Адаптованість – можливість функціонування розробленого ПЗ у
складі з іншим ПЗ САПР.
3. Мобільність – можливість функціонування ПЗ САПР з використанням різної ОТ.
4. Гнучкість – можливість введення до програм змін і доповнень при
збереженні незмінними інших компонентів системи.
5. Надійність – забезпечення достовірних результатів проектування.
6. Реактивність – забезпечення швидкого розв’язання задачі з урахуванням її орієнтації на використання спеціалістом-проектувальником.
7. Компактність – використання мінімальних ресурсів ЕОМ (пам’яті,
часу роботи процесора і зовнішніх пристроїв).
Забезпечення цих вимог дозволяє зберігати ефективність системи в
процесі її експлуатації з урахуванням об’єктивної появи нових знань в теорії ДВЗ та в суміжних областях. З цього приводу удосконалення ПЗ САПР
в процесі експлуатації системи є одним з головних факторів створення зразків техніки, що перевищують кращі світові аналоги за вибраним комплексом критеріїв її якості f .
Слід відрізняти класифікацію ПЗ за основними функціями та класифікацією підсистем САПР за функціональним призначенням. Ці відміни
подані в табл.3.1. Видно, що БПЗ ЗОТ не залучається до підсистем САПР
та несе функції забезпечення процесу проектування. Водночас БПЗ САПР
виконує функції користування в процесі проектування та залучається до
підсистем обслуговування. І, нарешті, ППЗ САПР реалізує функції користування та є програмним компонентом підсистем проектування.
Таблиця 3.1 – Відповідність класифікації функцій ПЗ
до класифікації функцій підсистем САПР
Вид ПЗ

Функції ПЗ

Функції підсистем САПР

БПЗ ЗОТ
БПЗ САПР
ППЗ САПР

Забезпечення
Користування
Користування

–
Обслуговування
Проектування
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3.2. Базове програмне забезпечення засобів
обчислювальної техніки
3.2.1. Операційні системи
Операційні системи є основою БПЗ ЗОТ. Вони віддаляють інші класи
програм від безпосередньої взаємодії з апаратурою, забезпечують керування апаратними компонентами ОТ.
ОС – це комплекс програм, що забезпечує розподіл ресурсів ЕОМ,
автоматизацію розробки прикладних програм і їх виконання,
керування роботою апаратних пристроїв.
ОС призначені для виконання двох головних задач:
 підтримки роботи усіх програм;
 надання користувачу можливості керування ЕОМ за допомогою
командної мови.
В процесі виконання цих задач до ОС ставляться вимоги ефективності і надійності.
Основними критеріями оцінки ефективності ОС є:
• витрати оперативної пам’яті для функціонування самої ОС;
• пропускна спроможність ОС, що позначає обсяг виконаної роботи
в одиницю часу;
• можливість виконання користувачем будь-яких необхідних операцій по керуванню ОС і процесом обчислень;
• підвищення продуктивності праці програмістів і проектувальників;
• швидкість опанування і зручність використання.
Підвищена надійність ОС передбачає:
d наявність засобів забезпечення достовірності результатів;
d зменшення негативного впливу збоїв в роботі ОТ;
d скорочення часу непрацездатності системи після збоїв;
d наявність засобів резервування програм і даних, створення контрольних точок для повтору операцій після збоїв тощо.
З урахуванням вказаних задач і вимог операційні системи наділяють
сукупністю функціональних можливостей, основні з яких подані на
рис.3.3.
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Основні функції ОС

Організації
режимів
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ресурсів

Завантаження
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програм

Керування

Рисунок 3.3 – Класифікація основних функцій ОС

На перший план тут висувається функція розподілу ресурсів. В її
основу закладають певну модель обчислювального процесу, в якому паралельно діють декілька учасників (задач, завдань, користувачів тощо) та які
потребують цих ресурсів. Класифікацію ресурсів, що розподіляє ОС, подано на рис.3.4.
Основні ресурси ОТ

Пам’ять

Файлова
система

Час роботи
окремих
пристроїв

Функції
окремих
пристроїв

Ресурси
окремих
програм і
ППП

Взаємодія з
користувачем

Рисунок 3.4 – Класифікація ресурсів ОТ, що розподіляє ОС

За допомогою розподілу ресурсів забезпечується робота вибраних
програм, їх взаємодія з зовнішніми пристроями і одна з одною, використання пам’яті, виявлення характерних подій, що виникають в процесі роботи, формування реакцій на них.
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Ефективний розподіл ресурсів ОТ направлено на ефективність функціонування усієї сукупності учасників обчислювального процесу.
Функція організації режимів роботи (рис.3.5) реалізує взаємодію
користувача з системою та різні способи функціонування програм.
Організація режимів роботи

Програм

Користувача
Колективний
Діалоговий
Паралельний
Інтерактивний

Пакетної обробки
Розподілу
часу

Конвеєрний
Реального
часу

Рисунок 3.5 – Класифікація режимів роботи в середовищі ОС

Робота користувача в середовищі ОС здійснюється на основі використання мови команд (директив). Ця мова дозволяє виконувати широкий
клас завдань: здійснювати конфігурацію ОС, організацію доступу до файлової системи, запуск програм і взаємодію з ними, керування зовнішніми
пристроями тощо. Знання командної мови ОС є обов’язковою умовою подальшого ефективного використання САПР. Особливості діалогового і інтерактивного режимів взаємодії користувачів з програмними засобами
розглядатимуться під час аналізу лінгвістичного забезпечення САПР в гл.4
(п.4.2.2). Колективний режим роботи реалізується за рахунок розподілу
ресурсів між користувачами наданої ЕОМ. При цьому може бути дозволено колективну роботу з певними даними та апаратними пристроями або
встановлено обмеження доступу до них.
Доступ до даних та пристроїв у САПР здійснюють на основі системи
паролів. Приклад вікна ОС, що встановлює доступ до даних, подано на
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рис.3.6, з якого бачимо, що в загальному випадку доступ може
бути заборонено (тоді ці дані є
локальним ресурсом), він може
бути тільки для читання інформації або повним. В останньому
випадку розуміють можливість
читання даних, їх редагування
або знищення. Аналогічно встановлюють доступ до пристроїв.
Режим пакетної обробки
програм передбачає виконання
завдань зі сформованого пакета
в порядку встановленої черги.
Після того, як певне завдання
починає виконуватись, воно поРисунок 3.6 – Вікно конфігурації доступу
до спільного ресурсу даних DATA
вністю займає ресурси ЕОМ до
того часу, поки не буде виконано чи перервано. В цілому черга завдань
утворює їх потік, який виконується автоматично. Наочним прикладом пакета завдань є зміст довільного пакетного програмного файла з розширенням ВАТ.
Важливо, що використання режиму пакетної обробки програм зменшує до мінімуму втручання користувача в процес проектування. Іншою
перевагою цього режиму є максимальне завантаження центрального процесора (ЦП) і відповідно найвища швидкодія розв’язання задач за лінійною стратегією. З іншого боку, повне завантаження ЦП виконанням певної
програми створює труднощі у випадках організації розгалуженої обчислювальної стратегії, коли в системі повинні паралельно виконуватись декілька завдань.
У процесах з розподілом часу ресурси ЕОМ розподіляються між завданнями. В такому випадку в пам’яті ЕОМ одночасно знаходиться
декілька програм, а ЦП в кожний момент часу виконує алгоритм лише однієї з них. Процес циклічного розподілу ресурсів ЦП здійснюється зі значною швидкістю, тому у користувачів виникає ілюзія одночасного обслуговування завдань. Такий спосіб обслуговування зветься мультипрограму104

ванням. Окрім цього існують ОС реального часу. Їх використовують, коли
обробка даних повинна проводитись в реальному масштабі часу.
Паралельне і конвеєрне обслуговування завдань передбачає використання багатопроцесорних ЕОМ. Для багатопроцесорної ОТ кількість програм, що “одночасно” виконується, може перебільшувати кількість процесорів. Водночас для задач, що потребують значного ресурсу часу, усі процесори можуть працювати над однією задачею. Такий підхід до використання ОТ розглядатиметься в п.6.2.
Основна функція ОС – завантаження і виконання програм. Ясно,
що ОС розміщує вказану програму у вільній частині пам’яті ЕОМ та передає їй керування для виконання заданого алгоритму. Коли в процесі своєї
роботи певна програма повинна звертатись до апаратних засобів або зовнішніх пристроїв ЕОМ, то ці дії виконуються через посередництво ОС.
Для можливості їх виконання ОС повинна бути розширена шляхом підключення програми-драйвера потрібного пристрою. Коли драйвер нового
пристрою підключено, усі програми можуть працювати з останнім.
Вказана можливість розширення ОС дозволяє залучати до складу
САПР нові зовнішні пристрої та здійснювати керування ними з ППП. Таким чином, підтримка роботи зовнішніх пристроїв значно спрощує розробку і використання ПЗ САПР.
Приклад вікна ОС, що здійснює підключення драйвера нового принтера подано на рис.3.7. Тут достатньо вибрати назву фірми-виробника та
марку принтера і натиснути клавіш “Далее >”. Драйвер потрібного принтера буде
залучено до операційної системи.
В процесі розподілу ресурсів, організації режимів роботи, завантаження і виконання програм ОС
виконує функції кеРисунок 3.7 – Вікно майстра установки драйвера
рування, перелік яких
принтера
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подано на рис.3.8.
Основними одиницями робіт обчислювальної системи є завдання, пункт заЗадачами
вдання і задача.
Завдання є зовнішньою одиницею роПроцесорами
боти ЕОМ. Із завданнями пов’язані пункти
завдань. В термінах завдань або пунктів завдань користувач формує потрібний переПристроями
лік робіт обчислювальної системи. Надалі
для реалізації встановленої сукупності заДаними
вдань і пунктів завдань ОС утворює задачі
(або процеси).
Пам’яттю
Задача є внутрішньою одиницею роботи ЕОМ. Задачі не можуть бути
Відновленням
зв’язаними між собою. Тому окремі задачі
можуть виконуватись паралельно, в режимі
Рисунок 3.8 – Перелік функцій
мультипрограмування.
керування ОС
Відповідно до завдань на проектування двигуна результат виконання певного пункту завдання може впливати на вибір наступних пунктів, у тому числі розгалужувати процес обчислень на вирішальній операції. З цього приводу рівень мультипрограмування повинен змінюватись в процесі виконання завдань. В цьому полягає
смисл ефективного керування задачами.
При розгляді питань управління процесорами і пристроями вводять
поняття активної задачі. Активною є та задача, яка в поточний момент
часу володіє центральним процесором. Активна задача виконується до того часу, поки не перейде в стан очікування певної події (наприклад, завершення операції введення-виведення) або не буде перервана операційною
системою (наприклад, по контролю відведеного часу для часткового її виконання). Інші задачі, крім активної, знаходяться в стані готовності використання ЦП або в стані очікування своїх особистих подій (завершення
операцій введення-виведення, завершення роботи певної програми, закінчення заданого інтервалу часу тощо). Після переводу активної задачі в
стан очікування активною вибирається інша задача з програм, що знаходяться в стані готовності.
Функції керування ОС
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Програми, що одночасно претендують на володіння ЦП в мультипрограмному процесі упорядковуються за пріоритетами. Тому певна програма, що знаходиться в стані готовності, стає активною тільки тоді, коли
програми з більш високими пріоритетами опиняться в стані очікування.
Важливо, що при такій організації виконання задач ЦП не займається
здійсненням операцій введення-виведення. Ці операції контролюються
відповідним процесором введення-виведення як самостійні задачі, паралельно з роботою ЦП. Таким чином, особливістю мультипрограмування є
одночасне виконання операцій центрального процесора з операціями введення-виведення.
Керування даними – наступна важливіша функція ОС. Саме вона
здійснює зв’язок обчислювальної системи із зовнішнім середовищем. Керування даними реалізується за допомогою операцій введення-виведення.
При цьому методи доступу до даних розподіляють на логічні і фізичні. Логічні методи доступу є базовими для прикладних програм, фізичні – для
операційної системи. Тут логічна структура довільного файлу з даними
передбачає наявність певної послідовності розміщення інформації в цьому
файлі. Надалі, за допомогою ОС вказаний файл записується на фізичний
диск ЕОМ, по-можливості – безперервним блоком. У кінець створеного
файла може бути записано інший файл, в кінець останнього – ще один і
т.д. Таким чином буде утворено ланцюг файлів, наприклад 1 – 2 – 3, що
подано на рис.3.9, а. Звернемо увагу на те, що після знищення інформації
довільного файла ОС фіксує факт появи вільного місця на диску. Результат
знищення другого файлу подано на рис.3.9, б.
1

2

1
1

4

3

а

3

б

3

4

Рисунок 3.9 – Управління фізичним розміщенням файлів
на диску ЕОМ:
а – початкове розміщення трьох файлів;
б – знищення другого файлу;
в – запис четвертого файлу
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Надалі, після знищення другого файла запишемо на диск новий, четвертий файл, розмір якого перевищує розмір знищеного другого файла.
Під керуванням ОС його фізично буде розміщено частинами (див.
рис.3.9,в). Тепер видно, що фізично інформація записується на вільні місця
диска. При цьому це розміщення даних ніяким чином не впливає на їх логічну організацію. Приклад можливого реального заповнення диска подано на рис.3.10.

Рисунок 3.10 – Приклад фізичного розміщення інформації на диску ЕОМ

В результаті такого підходу до керування даними розробка прикладних програм суттєво спрощується і не потребує контролю фізичного опрацювання файлів. Водночас необхідно вказати, що запис окремих частин
файла фрагментами збільшує час звертання до даних та період відгуку системи на запит користувача. З цієї причини за допомогою відповідних сервісних програм (Disk Defragmenter, Norton Speed Disk) періодично виконують дефрагментацію диску, тобто перезапис інформації суцільними фізичними файлами (див. рис.3.10).
Керування пам’яттю в ОС передбачає обов’язковий її розподіл на
частини. Тоді до основних системних функцій керування пам’яттю відносять:
1) облік вільних частин пам’яті (основа керування пам’яттю);
2) надання частини пам’яті за певними запитами на неї;
3) звільнення частин пам’яті, що були раніше виділені за запитом;
4) підвищення рівня мультипрограмування.
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Вимога підвищення рівня мультипрограмування передбачає збільшення кількості задач, що виконуються одночасно. При цьому усі задачі в
процесі свого виконання повинні знаходитись в основній (робочій) пам’яті
ЕОМ. Тому збільшення об’єму основної пам’яті завжди сприяє підвищенню рівня мультипрограмування і, як правило, приводить до зростання завантаженості ЦП та ефективності функціонування ПЗ САПР.
Розрізняють два види основної пам’яті. Це фізична оперативна
пам’ять (рис.3.11, а) та віртуальна пам’ять (рис.3.11, б).
Основна пам’ять

Основна пам’ять
Оперативна
пам’ять

Оперативна
пам’ять

Віртуальна
пам’ять

ОС

ОС

ОС

Програма 1
ЦП

Програма 2

Програма 1

Сторінки
програм,
що
використовуються

ЦП

.

Програма 2

.
.
.

Програма N

Програма N

Програма М
б

а

Рисунок 3.11 – Можливі схеми керування пам’яттю в ОС:
а – без віртуальної пам’яті;
б – з віртуальною пам’яттю

В останньому випадку основна віртуальна пам’ять моделюється на
диску ЕОМ у, так званому, “файлі підкачки” та використовується сторінково-сегментна організація обміну інформацією між основною та реальною оперативною пам’яттю (див. рис.3.11, б). Тут сторінки (або частини
програм), які використовує ЦП, завантажуються в оперативну пам’ять з віртуальної і, тим самим, “витісняють” ті сторінки, які зараз не використовуються.
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Віртуальна пам’ять за своїми розмірами може набагато перевищувати оперативну. Тому введення в систему апаратно-програмних засобів організації віртуальної пам’яті вважається радикальним шляхом підвищення
рівня мультипрограмування. При цьому використання віртуальної
пам’яті дозволяє збільшити число користувачів і програм, що обслуговуються одночасно, та значно скоротити час виконання наданої сукупності
паралельних завдань.
Керування відновленням передбачає реєстрацію машинних збоїв та,
коли це можливо, відновлення працездатності системи. Останнє підвищує
ефективність використання САПР за рахунок резервного збереження створеної інформації.
В цілому сукупність розглянутих функцій ОС визначає компонентний склад ОС. Останній подано на рис.3.12.
Операційна система

Програми
керування

Програми
обслуговування
Реєстрація
користувачів

Керування
початковим
завантаженням
ядра ОС

Контроль і
відновлення
файлової
системи

Керування
завданнями
Керування
задачами

Робота з
драйверами
пристроїв

Керування
даними
Керування
відновленням
робіт

Інші
процедури
обслуговування

Рисунок 3.12 – Основний компонентний склад ОС
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Видно, що до основного складу ОС входять програми керування і обслуговування. Програми керування планують проходження потоку завдань,
здійснюють розподіл ресурсів, підтримують працездатність обчислювальної системи. Ці програми складають ядро ОС.
Програми обслуговування забезпечують реалізацією допоміжних
сервісних функцій. Усі вони виконуються під керуванням ядра ОС так само, як виконується довільна прикладна програма. Прикладом доступу до
програм обслуговування є об’єкт “Панель управления” ОС Windows, головне вікно якого подано на рис.3.13.

Рисунок 3.13 – Головне вікно об’єкта “Панель управления” ОС Windows

Повертаючись до поняття операційної системи як комплексу засобів
з підтримки роботи програм, слід усвідомити, що ефективність виконання
останніх обов’язково залежить від ефективності ОС. Це означає, що особливості задач проектування в ідеальному випадку повинні визначати особливості ОС.
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При розв’язанні проблеми створення оптимальної ОС для САПР виділяють два підходи:
1) розробка проблемно-орієнтованої ОС;
2) використання ієрархічної будови ПЗ з універсальною ОС на верхньому рівні та з підпорядкованими проблемно-орієнтованими системами
на нижніх рівнях.
Перший підхід дозволяє мінімізувати втрати машинних ресурсів, що
необхідні для роботи самої ОС та раціонально розподілити функції між
прикладними програмами і ОС. Але вартість і термін розробки таких ОС
набагато перевищує ці показники в порівнянні з використанням другого
підходу.
Операційні системи сучасних ЕОМ є універсальними і розраховані
на розв’язання широкого кола задач (наукових, економічних, інформаційних, графічних тощо). Тому використання другого підходу потребує певної
конфігурації універсальної ОС відповідно до вимог ППП. Ці вимоги завжди описано в програмній документації, а саме в переліку відомостей щодо забезпечення кваліфікованої експлуатації програм. Тут важливе наступне.
Відсутність належної конфігурації універсальної ОС відповідно
до вимог ПЗ САПР може суттєво збільшити час виконання
завдань.
З іншого боку, в процесі розробки прикладних програм треба утворювати алгоритми, які в повному обсязі відповідатимуть властивостям ОС
по керуванню завданнями, задачами, пристроями, даними. Оцінку можливої ефективності використання паралельного режиму роботи програм та
особливості розробки відповідних алгоритмів буде подано в п.6.2.
На ІВМ-сумісних комп’ютерах, що використовують як робочі місця
користувачів САПР, застосовують ОС типу MS DOS (PC DOS, Novell
DOS) і типу Windows та Windows NT (Windows 2000, Windows Mе, Windows NT Workstation, Windows XP тощо). На комп’ютерах, що використовують як сервери локальних мереж застосовують ОС типу NetWare, Windows NT Server, Windows.NET. Вагоме розповсюдження також мають ОС
OS/2 і UNIX. ОС типу UNIX, окрім можливості зміни конфігурації, має засоби розширення власних функцій. Останнє дозволяє зблизити два вказані
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вище підходи щодо розв’язання проблеми створення САПР-орієнтованих
операційних систем.
3.2.2. Системи програмування
Незважаючи на велику кількість розроблених програм БПЗ САПР і
ППЗ САПР, завжди виникає необхідність у реалізації принципово нових
внутрішніх функціональних описів ЦС, модернізації та оновлення існуючих програм. Наприклад, розробка газодизеля потребує використання відповідної методики розрахунку робочого процесу, а уточнення розрахунків
робочого процесу з урахуванням реального процесу тепловиділення в циліндрі (див. рис.1.7), впровадження багатостадійного вприску викликають
необхідність врахування випарювання і вигорання окремих крапель палива, їх взаємодії зі стінками КЗ. У таких випадках використовують системи
розробки програм або інакше – системи програмування. Ці системи найчастіше складаються з програми керування, компілятора, інтерпретатора, редактора текстів програм, бібліотек підпрограм.
На сьогодні існує безліч ефективних систем програмування, наприклад, Fortran POWERSTATION, Borland Pascal, Visual C++, Delphi, Visual
Basic, Visual Studio.Net тощо. Окрім надання традиційних можливостей
програмування вони значно спрощують:
9 обробку подій клавіатури і миші;
9 керування принтером і екраном;
9 роботу з таймером;
9 роботу з файлами і каталогами;
9 доступ до баз даних;
9 доступ до мережі тощо.
Такі системи дозволяють розробляти власні (ActiveX) елементи керування програмою, забезпечують легке створення графічного інтерфейсу
користувача (Graphical User Guide). Технологія проходження проекту ЦС
тут підтримується за допомогою апарату обробки подій, що дозволяє здійснювати мультипрограмне виконання певних процедур після прийняття
певних рішень. Тим самим системи програмування надають можливості з
реалізації довільних стратегій проектування.
За приклад сучасного середовища програмування на рис.3.14 подано
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зображення інтерфейсу програмного комплексу Visual Basic v.6.0. Приклади розроблених програм ППЗ САПР з використанням аналогічних систем
було подано на рис.1.9.

Рисунок 3.14 – Інтерфейс системи програмування Visual Basic v.6.0

Традиційно вважається, що системи програмування використовуються як засіб розробника САПР. Безумовно, вказане є основним їх призначенням. Водночас слід підкреслити, що такі системи безпосередньо є
ефективним засобам автоматизації процесу проектування. Це означає можливість використання систем програмування в процесі проектування
СТС. Такі можливості і місце систем програмування в процесі проектування будуть подані при розгляді лінгвістичного забезпечення САПР в гл.4
(п.4.2.4).
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3.2.3. Сервісні програми
При роботі з автоматизованими системами найчастіше використовують наступні типи програм сервісного призначення: менеджери файлів,
архіватори, оптимізатори розміщення інформації на дисках, антивірусні
програмні засоби, планувальники запуску програм за заданим розкладом,
системи діагностики комп’ютера. Такі програми часто ще називають службовими.
Сервісні програми розширюють можливості щодо керування і обслуговування ОС, полегшують роботу користувача в середовищі операційної
системи. Так, наприклад, менеджери файлів Norton Commander, Volkov
Commander, Far, Norton Commander for Windows, Windows Commander виконують функції пошуку, сортування, перегляду, редагування, порівняння
файлів і каталогів, здійснюють автоматичний виклик архіваторів, дозволяють створювати власні меню користувача для полегшення запуску програм
і введення системних команд, надають інші можливості. Архіватори (WinZip, WinRar, Ultra Compressor тощо) здійснюють збереження наявної інформації в стислому вигляді шляхом створення копій файлів з одночасним
зменшенням їх об’єму. В одному файлі архіву дозволяється збереження
груп файлів і каталогів. Оптимізація (або дефрагментація) розміщення
інформації на дисках виконується з метою прискорення часу доступу до
даних. Пояснення цього питання було подано вище при розгляді рис.3.10.
Коли певну програму або ППП треба виконувати відповідно до певного
розкладу в часі, то ефективним є використання планувальників запуску
програм. Головне вікно майстра планування завдань ОС Windows’98 подано на рис.3.15, а. З рисунку видно, що організація необхідного розкладу не
викликає труднощів. На рис.3.15, б подано вікно цієї системи з переліком
раніше призначених завдань. Бачимо, що планувальником запуску програм
передбачено виконання антивірусної програми Kaspersky Anti-Virus Scanner щодня о 20:00.
На рис.3.16 подано результати роботи програми діагностики System
Monitor, яка дозволяє здійснювати спостереження за використанням ресурсів комп’ютера. Тут бачимо, що при виконанні певних задач проектування
на поданій ЕОМ остання є достатньо завантаженою. При цьому процесор
завантажено завданнями до 65% часу його загальної роботи. Це свідчить,
що маємо можливість подальшого підвищення рівня мультипрограму115

вання.
За інші приклади систем діагностики можна навести програми Доктор Ватсон, Norton Diagnostics, Norton System Doctor тощо. Важливо, що в
загальному випадку за допомогою таких систем здійснюється діагностика
роботи не тільки ПЗ, а й апаратної частини комп’ютера (процесора, дисків,
вентилятора тощо).
Таким чином, вказані та інші типи сервісних програм використовують як допоміжні засоби підвищення ефективності й надійності функціонування автоматизованих систем.

а

б

Рисунок 3.15 – Головне вікно системи планування завдань (а)
та розклад призначених для виконання завдань (б)
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Рисунок 3.16 – Діагностика використання ресурсів ЕОМ

3.3. Базове програмне забезпечення САПР
3.3.1. Системи підготовки текстів
На різних етапах процесу проектування СТС обов’язково виникають
потреби в підготовці текстової документації, яка відрізняється не тільки за
своїм змістом, а і за формою подання, складністю структури того чи іншого документу. З цього приводу означення терміну “текст” є досить широким.
Під текстом розуміють довільну інформацію, що має в своєму складі
набір певних символів, які найчастіше є символами
клавіатури.

Для роботи з текстом на комп’ютерах ефективним є використання
спеціальних програм – систем підготовки текстів. Вони ще мають назву
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текстових процесорів (Word Processors). При цьому в САПР ДВЗ текстові
процесори використовують для написання різноманітних програм, підготовки звітів, виконання конструкторських і технологічних текстових описів двигуна та його окремих систем, розробки іншої текстової документації, що супроводжує процес проектування і сам проект.
Відповідно до особливостей задач, що стоять у процесі роботи з текстовою інформацією, існують сотні різноманітних текстових процесорів.
Незважаючи на це кількість таких програм продовжує зростати. Цей факт
пояснюється тим, що застосування універсального текстового процесора в
САПР за ефективністю виконання конкретних операцій з обробки інформації на конкретних етапах проектування може не задовольняти проектувальника. Наприклад, створення технічних вимог на кресленні і заповнення штампу цього креслення відрізняються як функціонально, так і за особливостями вимог ЄСКД. Тому для найбільш ефективного виконання цих
операцій бажано мати різні текстові процесори, що мають вузьке спеціальне призначення. З цього приводу до складу підсистем обслуговування
САПР (і відповідно до БПЗ САПР) обов’язково слід залучати певний набір
різноманітних текстових процесорів з відмінними функціональними можливостями.
Текстові процесори відповідно до рис.3.17 класифікують за багатьма
ознаками. Розглянемо їх.
За кількістю алфавітів, які одночасно використовуються, розрізняють одно- та багатоалфавитні системи.
Одноалфавітні системи допускають одночасну роботу з текстом відповідно до можливостей кодування символів знакогенератором ЕОМ
(рис.3.18).
Нагадаємо, що символи з кодами 00 – 1F є системними і тому текстовими процесорами не підтримуються. Тоді одноалфавітний процесор
може використовувати:
9 символ “пропуск”, спеціальні символи, цифри, літери латинського
алфавіту (коди 20 – 7F);
9 символи псевдографіки (коди B0 – DF);
9 символи певного національного алфавіту та додаткові символи
(коди 80 – AF, E0 – FF).
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Класифікація текстових
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За формою тексту
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Рисунок 3.17 – Класифікаційні ознаки текстових процесорів

Найбільш часто одноалфавітні процесори використовують для обслуговування потреб операційної системи та підтримки роботи менеджерів
файлів і систем програмування. Приклади одноалфавитних текстових процесорів подано на рис.3.19, 3.20.
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Рисунок 3.18 – Приклад таблиці символів ASCI знакогенератора ЕОМ:
в кожному стовпчику перший символ є таким, що утворюється знакогенераторм,
два наступних – номер символу в шістнадцятковій системі числення

Рисунок 3.19 – Текстовий процесор системи Norton Commander
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Рисунок 3.20 – Текстовий процесор системи
програмування Borland Pascal

В багатоалфавитних системах робота одночасно може вестись на різних мовах незалежно від кодування символів знакогенератором. У даному
випадку символи формуються в графічному режимі роботи монітора. Прикладами багатоалфавитних систем є текстові процесори Лексикон, Блокнот, Word Pad, Microsoft Word (рис.3.21, 3.22). З останніх двох рисунків
видно, що в поданих текстах, окрім літер українського та латинського алфавітів, використано букви грецького алфавіту та інші символи, які не підтримуються знакогенератором.
За формою тексту розрізняють лінійні та нелінійні текстові процесори. В лінійних системах індекси у літер, показники ступеню, структури з
багаторівневими формулами неприпустимі (див. рис.3.19, 3.20). Нелінійні
процесори навпаки – допускають створення текстів складної структури,
залучають до тексту рисунки та іншу неоднорідну інформацію. Розробку
нелінійної текстової документації підтримують, наприклад, системи Word
Pad, Microsoft Word (див. рис.3.21, 3.22) та ін.
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Рисунок 3.21 – Текстовий процесор WordPad

Рисунок 3.22 – Текстовий процесор Microsoft Word
122

Передамо до лінійного багатоалфавітного редактора Блокнот цей
абзац. Результат вказаної передачі зображено на рис.3.23. Видно, що в даному випадку нелінійність інформації втрачено.

а

б
Рисунок 3.23 – Початок (а) та кінець (б) абзацу нелінійного

тексту, що передано до лінійного редактора Блокнот

За способом використання розрізняють автономні та мережні системи. Автономні використовує кожен користувач для розв’язання своїх
особистих завдань. Текстова інформація в таких системах обробляється
монопольно.
Мережні системи функціонують таким чином, що текстова інформація передається між ЕОМ комп’ютерною мережею. Право внесення змін в
той чи інший документ при такій організації робіт визначається за паролями користувачів. При цьому значно зменшується термін документообігу,
кількість відмінних між собою копій документів та помилок у проектах.
Сучасні системи підготовки текстових документів є мережними.
За призначенням текстові процесори поділяють на системи загального та спеціального призначення. Системи загального призначення розробляються як універсальні процесори з наданням функцій, яких потребує
широке коло користувачів. З наведених вище прикладів текстовими процесорами загального призначення є WordPad, Microsoft Word, Блокнот (див.
рис.3.21 – 3.23). Усі вони створюються як самостійні системи.
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Текстові процесори спеціального призначення передбачають оперативне виконання робіт по перегляду, редагуванню або створенню текстів,
що є підзадачею іншої задачі. Такі процесори вбудовують в системи БПЗ
ЗОТ, обслуговування та проектування САПР. Так, поданий на рис.3.19 текстовий процесор є вбудованим в сервісну програму
Norton
Commander,
на
рис.3.14, 3.20 – в системи
програмування.
На рис.3.24 зображено
вікно спеціального редактора по заповненню штампа
креслення. Видно, що в даному випадку задача користувача полягає лише в заповненні інформацією відповідних граф штампу. Надалі ця
інформація
автоматично
розміщується на кресленні та
Рисунок 3.24 – Спеціальний редактор для
заповнення штампу креслення в системі
відповідатиме
змісту
КОМПАС
рис.3.25.

Рисунок 3.25 – Результат імпорту змісту штампа
креслення із спеціального редактора

Аналогічно розміщують на кресленні технічні вимоги. При цьому
спеціальний редактор тут може бути лінійним одноалфавітним (рис.3.26), а
передана на креслення інформація автоматично утворюватиме нелінійні
багатоалфавитні написи (рис. 3.27). Виконання останньої операції може
бути здійснено шляхом використання спеціальних символів (&, $, $d) та
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цифрових кодів, які належним чином обробляє спеціальний редактор.

Рисунок 3.26 – Спеціальний редактор по створенню технічних
вимог до креслення в системі КОМПАС

Рисунок 3.27 – Результат імпорту тексту технічних вимог
до креслення зі спеціального редактора

За стилем використання текстові процесори допускають можливість багатодокументного (MDI) і однодокументного (SDI) інтерфейсів.
Сучасні системи загального призначення найчастіше використовують багатодокументний інтерфейс. У такому випадку в різних вікнах редактора
можуть знаходитись різні текстові документи. Це збільшує можливості
процесора по редагуванню інформації шляхом перенесення блоків тексту
з одного вікна в інше. З розглянутих систем до MDI-редакторів відноситься Microsoft Word.
SDI-інтерфейсом оснащені лише найпростіші системи загального
призначення, які передбачають оперативне створення і читання невеликих
за розміром текстів найпростішої структури (редактор Блокнот).
Щодо систем спеціального призначення, то тут для кожного випадку
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використовують той вид інтерфейсу, який є достатнім для ефективного
виконання обумовленого кола робіт. Так, зрозуміло, що при використанні
систем програмування більш ефективним є застосування редакторів з MDIінтерфейсом (див. рис.3.14), а, наприклад, для заповнення штампу креслення (див. рис.3.24) доцільним є використання засобів SDI.
За функціональними можливостями текстові процесори поділяють
на редактори текстів (програм), редактори документів та видавничі системи.
Редактори текстів (програм) в основному розраховані на роботу з
текстами найпростішої структури та на редагування змісту програм, які
пишуть тією чи іншою мовою програмування. Часто ці редактори є вбудованими в систему програмування (див. рис.3.14, 3.20). В останньому випадку безпосередньо з редакторів можна запускати програми на компіляцію і
виконання. За приклади редакторів текстів загального призначення можна
навести текстові процесори Norton Editor та Блокнот.
Редактори текстів (програм) найчастіше мають наступні функції:
9 редагування рядків тексту;
9 копіювання і перенесення блоків рядків тексту в межах одного вікна або між вікнами;
9 пошук і заміна частини рядків тексту;
9 виведення тексту або його частини у файл та на друк;
9 отримання відомостей (підказки) щодо можливостей редактора.
Основною ознакою редакторів текстів (програм) є те, що вони оперують рядками символів.

Вказане добре видно з перегляду рис.3.19, де рядки тексту не є обмеженими визначеним полем документу. Повернемось також до розгляду
рис. 3.23. Нагадаємо, що тут абзац нелінійного тексту перенесено в редактор Блокнот. Тепер можна підкреслити, що в наданому редакторі, окрім
нелінійності, втрачено також структуру абзацу. Ясно, що розглянутий текстовий процесор є редактором текстів.
Редактори документів орієнтовано на роботу з текстами, що мають
структуру документів. Такі редактори забезпечують усі функції редакторів текстів та додатково функції, що орієнтовані на створення документа, а
саме:
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• завдання розмірів сторінки та поля тексту на сторінці;
• вибір способу розміщення тексту на сторінці (альбомний, книжний);
• створення абзаців;
• автоматичне перенесення слів на наступний рядок по закінченні
місця в полі тексту наданого рядка;
• використання різних шрифтів, розмірів символів, міжрядкових інтервалів;
• автоматична нумерація сторінок;
• вставка таблиць, графіків, ілюстрацій у текст;
• інші функції залежно від призначення.
Прикладами редакторів документів є WordPad, Microsoft Word, Word
Pro, Word Prefect, Лексикон та ін.
Редактори документів орієнтовані на роботу з текстами, що складаються з абзаців, сторінок, розділів, тобто мають
структуру документа.

Зрозуміло, що при створенні текстових описів конструкції двигуна в
САПР слід користуватись редакторами документів.
Видавничі системи використовують для підготовки рекламних буклетів, журналів, книг, іншої складної текстової і ілюстративної інформації.
Відповідну інформацію видавничі системи готують для подальшого високоякісного її виведення на фотонабірні автомати. Прикладами видавничих
систем є Page Maker, QuarKXPress, Ventura Publisher. При підготовці пояснювальної, ілюстративної та рекламної інформації вихідні дані щодо
об’єкта проектування тут передаються безпосередньо з підсистем САПР.
Таким чином, до БПЗ САПР ДВЗ слід залучати в основному редактори текстів (програм) і документів.
Як правило, збільшення кількості можливих операцій робить текстовий процесор більш універсальним, а з іншого боку – ускладнює його засвоєння і використання. Частина ефективних функціональних можливостей редакторів в останньому випадку на практиці може зовсім не використовуватись. Тому в САПР для підтримки роботи підсистем проектування і
обслуговування доцільним є використання спеціально розроблених редакторів текстів (див. рис.3.24, 3.26). Для виконання звітів, оформлення техні127

чної документації та інших відомостей, що супроводжують проект, необхідно застосовувати більш складні редактори документів загального призначення.
Підкреслимо, що в процесі вибору того чи іншого текстового процесора слід виконувати аналіз ефективності його використання за усіма класифікаційними ознаками. Так, наприклад, редактор документів Word Pro
поступається редактору Microsoft Word при автономному застосуванні і
перевершує останній у випадках колективного мережного використання.
Окрім поданого додамо, що на основі типових відомостей про нову
конструкцію СТС, що зберігаються в базі даних проекту, можливе автоматичне формування звітів. Типові генератори звітів (Data Report Designer)
дозволяють утворювати звіти у вигляді таблиць. Не викликає особливих
труднощів також автоматичне формування звітів у вигляді текстів з наступною передачею цієї інформації до редакторів текстів і документів спеціального або загального призначення. Останнє також є ефективним засобом
підвищення продуктивності праці проектувальника в САПР.
3.3.2. Системи машинної графіки
Однією з важливіших рис сучасних ЕОМ, що неодмінно використовуються в САПР, є наявність систем побудови, редагування та виведення
графічних зображень. За своїми ознаками ці системи розподіляють за способом використання, стилем використання та функціональними можливостями. За першими двома ознаками розподіл графічних систем відповідає аналогічному розподілу для текстових процесорів. За способом використання – це автономні та мережні, за стилем використання – одно- та
багатодокументні системи. При цьому практично всі сучасні графічні процесори підтримують роботу в мережі, а більшість систем передбачає використання багатодокументного інтерфейсу.
Найбільш відомою однодокументною графічною системою є програма Microsoft Paint. Прикладом аналогічної багатодокументної системи
може бути графічний редактор MGI PhotoSuite SE. Зовнішній вигляд
останнього подано на рис.3.28, з якого бачимо, що в різних вікнах редактора розміщено різноманітну графічну інформацію розглянутих раніше рисунків.
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Рисунок 3.28 – Приклад використання багатодокументного
інтерфейсу в графічній системі MGI PhotoSuite SE

За функціональними можливостями графічні процесори розподіляють між класами, серед яких основними є ділова, ілюстративна, наукова
та інженерна графіка.
Розглянемо основні риси систем, що відповідають вказаним класам.
1. Ділова графіка. Такі системи призначені для графічного відображення даних, що зберігаються в електронних таблицях або в базах даних.
Вони дозволяють наочно відображати співвідношення різноманітних чисельних показників (наприклад, складових множини критеріїв якості конструкції f ) у зручному для сприйняття проектувальником вигляді.
Першим промисловим програмним продуктом для обробки даних в
таблиці була система VisiCalc (фірма Computer Associates). Її поява надала
значного поштовху в цьому напрямку інформаційних технологій, зробила
електронну таблицю вагомим програмним засобом, що використовується в
інженерній діяльності.
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Сьогодні значного розповсюдження набули табличні процесори Lotus 1-2-3, Quattro Pro, Excel та багато інших. Найчастіше до них залучають
текстовий редактор, засоби обміну даними з іншими програмами, підсистему ділової машинної графіки.
Відображення інформації за допомогою підсистеми ділової графіки
завжди передбачає наявність:
9 двовимірного або тривимірного масиву чисельних даних;
9 графічного відображення чисельних даних у відповідній системі
координат;
9 роз’яснень графічного позначення (легенди) для даних кожного
стовпчика таблиці;
9 загального текстового коментарю до поданої інформації.
Приклад табличного процесора з даними, що подані в графічному
вигляді, зображено на рис.3.29. Тут зміна довільного значення в таблиці
приводить до автоматичної зміни відповідного графічного зображення, а
редагування вказаного графічного зображення – до зміни чисельних значень в таблиці.

Загальний
текстовий коментар

Кнопка активізації
операції будови
графічного зображення

Легенда
Масив
чисельних даних

Рисунок 3.29 – Приклад будови графіків в системі
Excel на основі поданих130
табличних даних

Найбільш розповсюдженими формами графічного зображення даних в таких системах є
стовпчикові і кругові діаграми та
різноманітні види графіків, приклади яких подано на рис.3.30.
При цьому відмінності між різними системами в основному
полягають в максимальній кількості стовпців, колових секторів
або ліній, що можуть бути викоРисунок 3.30 – Основні варіанти
нані одночасно, в особливостях
подання графічного матеріалу
використання кольорів та інших
в системах ділової графіки
зображувальних засобів.
В САПР ДВЗ використання систем ділової графіки значно зменшує
рутинну та полегшує творчу частини праці проектувальника, може застосовуватись в процесі вибору й обґрунтування основних параметрів об’єкта
проектування, аналізу складових теплового балансу, порівняння даних варіантних розрахунків, дослідження впливу окремих експлуатаційних режимів роботи двигуна на складові критерію якості конструкції тощо. Прикладам використання систем ділової графіки відповідають наведені раніше
рис.1.9, б; 1.11; 1.18; 1.19; 3.1 та ін. В цілому на основі поданого вище можна сформулювати призначення систем ділової графіки в САПР.
Призначенням систем ділової графіки є візуальне порівняння
значень складових зовнішнього функціонального опису об’єкта
проектування.

2. Ілюстративна графіка. Системи ілюстративної графіки необхідні
для створення машинних зображень, які виконують роль ілюстративного
матеріалу в процесі проектування. Таким матеріалом виступають схеми,
ескізи, зовнішнє зображення та відображення перерізів різноманітних
об’єктів. В САПР ДВЗ – це, перш за все, зображення елементів конструкції
двигуна і двигуна в цілому.
При створенні систем ілюстративної графіки основні зусилля спря131

мовані на те, щоб графічні об’єкти можна було формувати і перетворювати
так легко, як утворюють і редагують масиви чисел в електронних таблицях
або тексти в текстових процесорах. При цьому щодо внутрішнього подання інформації виділяють два класи об’єктів ілюстративної графіки. Це зображення на основі регулярних та нерегулярних структур.
Зображення на основі регулярних структур передбачають використання певної кількості геометричних елементів (фігур). Прикладами цих
елементів можуть бути відрізок, дуга, коло, трикутник, прямокутник, циліндр, тетраедр тощо. Для кожного з елементів задаються його параметри.
До складу параметрів відносять розміри елемента, координати його розташування в прийнятій системі координат, колір. Тоді для створення зображення необхідно сформувати сукупність параметрів множини обраних
елементів, а для переміщення, деформування, копіювання, зміни кольору
створеного зображення – надати певним параметрам обраних елементів
нові значення. Приклад формування зображення моделі головки циліндрів,
що ілюструє вказані положення, подано на рис.3.31.
Розглянутий клас зображень ще має назву векторної або координатної графіки. Найбільш розповсюдженим прикладом системи векторної
графіки є графічний процесор нелінійного редактору документів Microsoft
Word. Іншими прикладами таких систем є програмні комплекси Free Hand
та Illustrator.
Зображення на основі нерегулярних структур фактично відповідають ілюстративному матеріалу типу мальованих чи фотографічних документів. Такі зображення складаються з множини кольорових точок растра. Тому даний вид зображень і відповідно графічних процесорів ще носить назву растрової графіки.
Як приклад на рис.3.32 подано порівняння геометричної моделі блоккартера автомобільного двигуна, яку синтезовано в системах векторної та
растрової графіки.
Добре видно, що процесори останнього типу значно збільшують реалістичність уявлення щодо створеної конструкції і тим самим підвищують
ефективність роботи проектувальників. Таким чином, в САПР ДВЗ системи растрової графіки суттєво полегшують аналіз синтезованих геометричних моделей об’єктів проектування.
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Рисунок 3.31 – Формування зображення моделі головки
циліндрів двигуна Д-80 (УкрНДІТМ – КБСД):
а - г – етапи створення моделі
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Рисунок 3.32 – Синтез геометричної моделі блок-картера двигуна ВАЗ-2103
(УкрНДІТМ):
а – векторна графіка; б – растрова графіка

Класичним прикладом системи растрової графіки є графічний редактор Microsoft Paint. Вікно цього редактора при збільшенні розміру ілюстративного документу в 800 разів подано на рис.3.33. Тут чітко бачимо точки растра, що підлягають редагуванню. Іншими прикладами аналогічних
процесорів є системи Picture Publisher та Photo Magic.
Ряд систем ілюстративної графіки безпосередньо орієнтовані на тривимірне моделювання, наприклад Extreme 3D, 3D Studio, SoftImage 3D,
True Space. Часто в одній системі поєднують засоби векторної та растрової
графіки. Такими системами є Corel Draw, Illustrator, Corel Xara, Rhinoceros
та багато інших. Приклад використання різних видів ілюстративної графіки в єдиному тривимірному графічному редакторі подано на рис.3.34.
Тривимірне моделювання найчастіше застосовують при створенні
геометрично складних об’єктів проектування. Важливе значення воно має
в разі необхідності забезпечення умов розміщення окремих просторових
компонентів між собою, тобто у випадках виконання перевірок на припустимість існування синтезованої конструкції. Доцільність такого типу моделювання суттєво зростає при необхідності багаторазового редагування
тривимірних об’єктів, а також коли є потреби в подальшому об’ємному їх
аналізі, наприклад визначення температурного та напруженодеформованого стану деталей, течій в газоповітряних каналах тощо.
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Рисунок 3.33 – Фрагмент збільшеного в 800 разів зображення блоккартера двигуна ВАЗ-2103 в графічній системі Microsoft Paint

Рисунок 3.34 – Поєднання в системі Rhinoceros векторної (ліворуч)
та растрової (праворуч) графіки
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Методи тривимірного моделювання поділяють на три категорії: каркасне, поверхневе і суцільне (твердотільне).

Каркасна модель цілком описується відносно легким способом, в термінах точок і ліній. Обмеження на її використання пов’язують із втратою
інформації про точки поверхонь і граней, які є укладеними між описаними
точками і лініями. Однак, така модель вимагає істотно менших витрат на
створення та може використовуватися при вирішенні багатьох практичних
задач двигунобудування (див. рис.2.13; 3.31; 3.32, а; 3.35).
Поверхнева модель визначається шляхом опису точок, ліній і поверхонь.
Вона є моделлю більш високого рівня і використовується для опису складної криволінійної геометрії, навіть корпусів автомобілів. Інтерполяція поверхонь тут може бути виконана шляхом використання сплайнів.

а

б

Рисунок 3.35 – Каркасні моделі для дослідження теплонапруженості
поршня (а) та газодинаміки в зоні клапана (б)
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Часто поверхню моделювання
визначають, покривши її сіткою геометричних елементів,
тобто фактично використовуючи методи каркасного моделювання. Вказане добре видно
з рис.3.36.
Повний однозначний опис
геометричних моделей дозвоа
ляють здійснювати системи
суцільного моделювання. Методи такого моделювання можуть бути засновані на використанні даних про поверхневу модель. Водночас для ефективного одержання складних
просторових форм різноманітних деталей графічні процеб
сори підтримують аналітичні
описи тривимірних геометриРисунок 3.36 – Виконання поверхневих
моделей:
чних елементів та апарат буа – блок-картера (УкрНДІТМ);
левих операцій. Смисл викоб – газоповітряних каналів та циліндра
нання останніх над аналітичДВЗ (Computational Dynamics)
ними тілами є зрозумілий з
рис.3.37. Такий спосіб суцільного моделювання в даний час підтримується
більшістю програмних продуктів
фірм-виробників засобів машинної
графіки.
Методи суцільного моделювання сьогодні знаходять найпоширеніше використання в двигунобудівних організаціях. Приклади
будови тривимірних моделей елементів ДВЗ і двигуна в цілому поРисунок 3.37 – Приклад виконання
дано на рис.3.38 – 3.40.
булевих операцій з аналітичними ті137

а

б

Рисунок 3.38 – Приклади суцільного моделювання деталей ДВЗ:
а – розподільчого вала (“Мотор Січ”); б – гільзи циліндра (ХКБД)

а

б

Рисунок 3.39 – Суцільне моделювання збиральних одиниць ДВЗ:
а – кривошипно-шатунний механізм двигуна 2ДТ (ХКБД);
б – вузлова зборка двигуна ЗИЛ (УАМЗ)
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а

Рисунок 3.40 – Тривимірні твердотільні
моделі об’єктів проектування:
а – системи повітряпостачання дизельгенератора 8Д80А для автомобіля БЕЛАЗ
(КБСД);
б – двигуна для човна (“Мотор Січ”)

б

Таким чином, призначенням систем ілюстративної графіки в САПР
ДВЗ є візуалізація конструкторського опису (геометричної моделі)
об’єкта проектування.

3. Наукова графіка. Графічні системи, що призначені для наукових
досліджень, повинні забезпечувати створення дослідницьких карт. Такі зображення утворюють з використанням сукупності наступних елементів:
d три- або двовимірної системи координат;
d контурного зображення об’єкта досліджень;
d графічного відображення розподілених даних;
d умовних позначень;
d легенди – роз’яснення смислу умовних позначень.
За допомогою таких зображень може вивчатись характер розподілу певних
даних на поверхні чи в об’ємі об’єкта досліджень.
Розглянемо приклад використання засобів наукової графіки для візуалізації
напруженого стану блока циліндрів двигуна, що подано на рис.3.41.
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Рисунок 3.41 – Візуалізація напруженого стану фрагменту
блока циліндрів двигуна засобами наукової машинної графіки
(ІПМаш НАН України – ХКБД)

Бачимо, що зображення фрагменту геометричної моделі об’єкта досліджень розміщено відповідно до певним чином обраної системи координат.
Графічно розподіленими даними тут виступають лінії рівних напружень, а
умовні позначення, як номери цих ліній, визначають величини встановлених напружень. При цьому легенда надає відповідність між номером лінії і
певним значенням напруження. Ясно, що спосіб подання розглянутої інформації повністю відповідає ознакам наукової графіки.
Таким чином, призначенням наукової графіки є візуальне подання
розподілених на площині та в просторі величин зовнішнього
функціонального опису процесів, що відбуваються при роботі СТС.

Досить часто системи координат при розгляді зовнішнього функціонального опису СТС не показують, а розподілені дані (з метою підвищення
ефективності їх аналізу) подають у вигляді градації кольорів. В останньому
випадку легенда встановлює відповідність між кольором кожної зони поверхні або зони перерізу деталі та чисельним значенням параметру, що досліджується. Приклади використання вказаних можливостей наукової гра140

фіки щодо візуалізації температурного стану деталей ДВЗ подано на
рис.3.42.

а

б
Рисунок 3.42 – Візуалізація температурних полів деталей ДВЗ засобами
наукової машинної графіки:

а – головка циліндрів двигуна Д-80 (УкрНДІТМ – КБСД);
б – поршень дослідного двигуна СМД (НТУ “ХПІ”– ХГТУСА)

141

При розгляді напружено-деформованого стану об’єкта проектування розподілені дані, що підлягають аналізу, подають двома способами: на основі
вхідного контурного зображення моделі (див. рис.3.41; 3.43, а) та на основі
отриманого деформованого контуру (рис.3.43, б, в). В останньому випадку
додатково задається масштаб візуалізації деформацій цього контуру. З
рис.3.43, б, в видно, що такий спосіб суттєво полегшує сприймання інформації.
З метою полегшення аналізу газодинамічних процесів у ДВЗ результати відповідних обчислень найчастіше подають у векторно-графічному
вигляді. Тоді напрям зображеного вектора відповідає напряму потоку речовини в даній точці простору, а розмір або колір цього вектора – швидкості потоку. Приклади візуалізації результатів розрахунків течії робочого
тіла в циліндрі та впускному тракті ДВЗ подано на рис.3.44.
В цілому з розглянутих прикладів видно, що застосування засобів наукової
графіки є неодмінною умовою ефективного використання САПР. При цьому системи наукової графіки є підсистемами обслуговування відповідних
систем аналізу процесів у ДВЗ. Отримані в процесі такого аналізу дані є
основою для прийняття рішень щодо шляхів подальшого проектування.
4. Інженерна графіка. Основний напрям розвитку систем інженерної графіки відповідає дотриманню вимоги автоматизації креслярськоконструкторських робіт. Такі системи використовують для виконання ескізів об’єкта проектування, розробки робочих і складальних креслень.
Нагадаємо, що традиційний спосіб плоского геометричного опису
об’єкта проектування передбачає виконання таких етапів конструкторських робіт, як аналіз геометричної форми виробу, проеціювання певного
виду чи перерізу деталі або вузла на певну площину, позначення розмірів.
Основними методами виконання робіт тут є методи нарисної геометрії та
проекційного креслення. Надалі до створеної графічної інформації додають додаткові відомості (допуски на певні розміри та відхилення від заданої форми, шорсткість поверхні), у тому числі такі, що не пов’язані з геометрією (спосіб обробки поверхонь, величини твердості, ознаки дефектності виробу тощо). В цілому надана інформація утворює конструкторський і
технологічний описи об’єкта проектування.
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Рисунок 3.43 – Використання засобів наукової графіки для візуалізації
напружено-деформованого стану деталей ДВЗ:
а – напруження в головці циліндрів (УкрНДІТМ); б – напружено-деформований
стан циліндру, масштаб деформацій 1000:1(УкрНДІТМ);
в – деформований стан поршневого жарового кільця, масштаб деформацій 10:1
(ІПМаш НАН України)
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Рисунок 3.44 – Використання засобів наукової графіки
для візуалізації результатів розрахунку течії повітря:
а – в циліндрі двотактного двигуна (ХарДАЗТ);
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Призначенням систем інженерної графіки є виконання
конструкторсько-технологічного опису об’єкту проектування.

Спочатку перехід до машинних методів виконання креслярсько-графічних
робіт характеризувався практично повним копіюванням вказаних вище
традиційних підходів. Останні лише доповнювались можливостями
розв’язання геометричних задач в аналітичній або алгоритмічній формах
при збільшенні точності будови геометрії з 0,1 мм до 0,001 мм (і точніше)
на базі виміру в 1 м. При цьому відсутність змін у підходах до
комп’ютерного виконання вказаних робіт сприймалась як важливіша позитивна якість використання САПР.
У 1984 р. Міжнародна організація по стандартизації (ISO) прийняла
перший стандарт на базову графічну систему. Цим стандартом стала розроблена в ФРН система GKS. Надалі роботи були спрямовані на створення
стандартів CGI (Computer Graphics Interface) – інтерфейс машинної графіки, CGM (Computer Graphics Metafile) – метафайл машинної графіки, IGES
(Initial Graphics Exchange Specification) – інтерфейс між даними графічної
моделі і прикладною програмою тощо. Розробка сучасних систем машинної графіки обов’язково враховує досвід використання вказаних стандартів.
Базовим елементом систем інженерної графіки є примітив. При цьому система GKS передбачає наявність шести типів примітивів:
1) “полімаркер” – скінченна множина точок;
2) “ломана” – ломана зі скінченною кількістю вузлів;
3) “багатокутник” – багатокутник зі скінченною кількістю вершин,
можливо заповнений кольором, штриховкою тощо;
4) “масив чарунок” – прямокутні ґратки з чарунками, що заповнені
певним кольором;
5) “текст” – рядок тексту, що складається з символів одного шрифту,
розміру і кольору;
6) “узагальнений графічний примітив” – елемент довільної конфігурації, що визначається можливостями конкретної графічної системи. Кількість різноманітних узагальнених графічних примітивів не є регламентованою.
145

Останнє дозволяє утворювати достатньо складні графічні примітиви, наприклад “розмірний елемент”, що складається з виносних ліній, розмірної
лінії з розмірними стрілками, тексту, який вказує величину та інші ознаки
цього розміру. Приклади розмірних примітивів були подані на рис.1.16.
Атрибути примітива – це параметри, що визначають його конкретний вигляд. Кожен примітив має достатньо велику кількість таких параметрів. Наприклад, ломана визначається кількістю вузлів, їх координатами,
кольором і товщиною лінії, що з’єднує вузли, її типом (суцільна, пунктирна, хвильова тощо). Повертаючись до рис.1.16, нагадаємо, що його було
подано як приклад виконання операції проставлення розміру. Тоді зрозуміло, що дії користувача, що залучаються до виконання цієї операції, передбачають завдання атрибутів обраного примітиву.
На рис.3.45 подано приклади деяких узагальнених графічних примітивів. З них видно, що таких примітивів в системі інженерної графіки є незрівнянно більше, ніж примітивів інших типів. У цілому це дозволяє ефективно утворювати конструкторсько-технологічні описи довільної складності, від робочих креслень окремих деталей (див. рис. 1.12) до загальних видів і перерізів двигунів (рис.3.46, 3.47).

Рисунок 3.45 – Приклади узагальнених графічних примітивів
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Рисунок 3.46 – Результат виконання в системі інженерної
графіки повздовжнього виду дизеля 11Д80Е (КБСД)

Рисунок 3.47 – Результат виконання в системі інженерної
графіки поперечного перерізу двигуна 2ДТ (ХКБД)
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Базовими операціями над графічними примітивами є продовження примітиву, обрізування примітиву, з’єднування примітивів. На цій основі усі сучасні системи інженерної графіки дозволяють з’єднувати обрану користувачем групу примітивів у фрагмент та виконувати над окремим примітивом або фрагментом такі операції як зміна масштабу, деформування, дзеркальне відображення, переміщення, копіювання, знищення тощо.
Екран монітора, як правило, є меншим за розміри об’єкта проектування та
виду цього об’єкта на кресленні. Екрани, що призначені для виконання
креслярсько-графічних робіт найчастіше мають розмір по діагоналі 19″.
Подальше збільшення розміру екрану практично не приводить до покращення умов роботи користувачів САПР. З цього приводу недоліки, що
обумовлені обмеженими розмірами екрану, долають за допомогою наступних допоміжних функцій роботи з вікном огляду зображення:
• збільшити-зменшити (наблизити-віддалити, zoom) – збільшується
або зменшується зображення об’єкта на екрані без зміни реальних розмірів
креслення;
• зрушити (roam) – переміщується вікно огляду, яким є екран, відносно самого креслення;
• обертати (rotate) – обертається зображення об’єкта відносно обраної точки на екрані.
Приклад використання перерахованих допоміжних функцій подано на
рис.3.48.
Основною вимогою, що висувається до систем інженерної графіки, є
здатність відрізняти графічні елементи, які є описом геометрії деталі, від
допоміжних (пояснювальних) елементів креслення. Така властивість вкрай
необхідна при штрихуванні перерізів, зміні масштабу креслення, утворенні
складальних одиниць, створенні програм керування для верстатів з ЧПК
тощо. Так, на рис.3.49, а, б виносний елемент “п.1” пересікає контур зображення деталі, але не заважає, наприклад виконанню операції автоматичного штрихування. Водночас зміна масштабу креслення залишає без зміни масштаб відображення розмірної інформації (рис.3.49, в). Так само дзеркальне відображення графічної інформації, яка у своєму складі має текстові атрибути, не приводить до перевертання символів на кресленні
(рис.3.49, г).
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Рисунок 3.48 – Можливі варіанти розміщення виду голки розпилювача
форсунки на кресленні (а) та у вікні графічного редактора при різних
масштабах огляду зображення (б, в)
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Рисунок 3.49 – Здатність відрізняти графічні елементи, які є
описом геометрії деталі, від допоміжних елементів креслення:
а – вихідний фрагмент креслення;
б – автоматичне визначення контуру деталі при штрихуванні;
в – зміна масштабу виду без зміни розмірів допоміжних елементів;
г – дзеркальне відображення фрагменту креслення без зміни
напряму розміщення текстової інформації

Другим способом відокремлення геометричних елементів креслення
від інших примітивів є використання техніки шарів. Тут креслення розподіляють на певну кількість “прозорих” шарів (площин), за кожним з яких
закріплюють однотипні графічні елементи. Використання цієї техніки є
зрозумілим з рис.3.50. Загальна кількість шарів, що використовують різні
графічні системи, знаходиться в межах 3 - 3000, найчастіше – 64 - 256.
При необхідності за допомогою техніки шарів можливе створення
складальних креслень.
Існує достатньо велика кількість вузлів, деталей і їх елементів у ДВЗ,
що відрізняються лише своїми розмірними параметрами. Використання
раніше виконаних фрагментів їх креслень додатково підвищує ефективність роботи конструктора. Тут після відтворення фрагменту на кресленні
існує потреба лише в редагуванні значень параметрів певних примітивів
цього фрагменту. Саме такий підхід використано при редагуванні креслення колеса турбіни турбокомпресора, що було подано на рис.1.12, 1.13.
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Рисунок 3.50 – Розподілення графічної інформації між окремими шарами
креслення (а) та загальний вигляд отриманого зображення (б)

Для прискорення виконання креслень, що мають типові фрагменти,
до систем інженерної графіки залучають параметричні графічні елементи.
На основі сукупностей цих елементів утворюють бібліотеки. Тут використання певного елементу з бібліотеки параметричних графічних елементів
передбачає введення значень параметрів обраного елемента з подальшою
автоматичною генерацією очікуваного зображення на кресленні.
Приклад використання параметричних графічних елементів системи
КОМПАС подано на рис.3.51, 3.52. З рис.3.51, а видно, що у вікні “Менеджера бібліотек” конструктор вибирає потрібну бібліотеку. Надалі
(рис.3.51, б) у вікні потрібної бібліотеки він вибирає необхідний парамет152
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Рисунок 3.51 – Приклади вікон бібліотеки параметричних графічних елементів:
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Рисунок 3.52 – Результати використання параметричного
графічного елемента з відмінними заданими параметрами

ричний графічний елемент. І, нарешті, у вікні певного параметричного
графічного елемента (рис.3.51, в) вказує його конкретні параметри. Після
натискання клавіші “ОК” вибраний елемент автоматично вимальовується
на кресленні (див. рис.3.52).
У цілому поняття креслення є набагато складнішим від поняття рисунка систем векторної графіки. Креслення оперує такими елементами, як
вид, технічні вимоги, штамп, формат аркуша тощо. Тут певна сукупність
графічних примітивів складає вид (viewport). Кожен з видів має свої атрибути: номер виду, точку його прив’язки до системи координат аркушу креслення, кут повороту відносно системи координат креслення, масштаб.
Зрозуміло, що зміна значення довільного атрибуту змінює загальне розміщення наданого виду. Інші елементи креслення також мають свої атрибути, наприклад штамп має атрибут “тип штампу”. Тоді зміна довільних атрибутів усіх елементів креслення дозволяє ефективно виконувати операції
по його створенню.
При всіх своїх позитивних властивостях двовимірне уявлення і, головне, система креслярських розмірів є однозначними лише до певного рівня
складності конфігурації об’єкту проектування. З розвитком машинобудування, у тому числі і двигунобудування, для виконання складних креслярських робіт введено поняття неаналітичної кривої – сплайна. Сплайни неможливо точно описати системою лінійних, кутових і дугових розмірів.
Характерним прикладом тут є опис бічної поверхні поршня (рис. 3.53), яка
в загальному випадку є відмінною в різних площинах, що проходять через
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Рисунок 3.53 – Приклад опису бічної поверхні поршня на кресленні
в системі КОМПАС (НТУ “ХПІ”)

вісь поршня. Не менш складними є ситуації опису геометрії газоповітряних каналів, профілів кулачків тощо.
Вказана проблема привела до використання такого методу підготовки виробництва і подальшого виробництва деталей, де основою відтворення
геометрії є шаблони і копіри. В доповнення до двовимірного креслення
вони надавали однозначний опис складної частини геометрії деталі. При
цьому тиражування технології виробництва деталі з неаналітичними поверхнями обов’язково супроводжувалось копіюванням відповідних шаблонів
і копірів.
Креслення (аналогічно до каркасної моделі об’єкта проектування) в
загальному випадку утворює неповний конструкторський опис
СТС.

Крім цього слід додати, що навіть коли тривимірна геометрія певної деталі
відображена на площині безпомилково (а отримання перетинів і перерізів
таких складних деталей як головка або блок циліндрів ДВЗ відповідає найвищий кваліфікації конструктора), наступна задача відновлення тривимір155

ної форми виробу за обмеженою кількістю його проекцій, перетинів і перерізів є набагато складнішою.
Найбільш повно відповідають завданню конструювання деталей тривимірні моделі. При цьому ідеологія систем інженерного об’ємного моделювання базується на використанні об’ємної майстер-моделі. Обмін даними на базі цієї моделі дозволяє уникнути повторного введення інформації,
помилок різночитання видів та перерізів, випадків неможливості з’єднання
окремих деталей між собою тощо.
Об’ємна модель, на відміну від двовимірного креслення, однозначно
описує геометрію усієї спроектованої поверхні.

Важливо, що розвитку систем об’ємного моделювання сприяє те, що
сучасні технічні засоби САПР досягли рівня, необхідного для підтримки
тривимірної математики як інструмента інженера. Значні об’єми розрахунків з моделювання складних поверхонь на сьогодні вже виконуються з такою швидкістю, що не стримують робочий ритм конструктора.
Інженерні системи тривимірної графіки розвиваються в двох напрямках. Перший – поверхневе моделювання, другий – твердотільне (суцільне). В поверхневому моделюванні (наприклад, система Simatron) основними елементами моделі є поверхні, а базовими операціями над поверхнями – продовження, обрізування, з’єднання. Таким чином, конструктору
пропонується описати об’єкт сполученням цих поверхонь. При твердотільному способі (наприклад, система SolidWorks) основними елементами є тіла, що обмежені поверхнями, а основними операціями – булеві операції
над цими тілами (див. рис.3.37).
Аналогічно до графічного примітива двовимірної системи, тривимірні графічні комплекси оперують атрибутами об’ємних елементів. Важливо, що поверхні елементів тут можуть мати атрибут “чистота поверхні”.
Тоді при генерації креслення відповідні символи позначення шорсткості,
поряд з розмірними примітивами цього креслення, проставляються автоматично. Тим самим закладаються основи двостороннього асоціативного
зв’язку між тривимірною моделлю деталі та її кресленням. Цей зв’язок позначають рівнянням
x′ ≡ x ′′ ,
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(3.1)

де

x ′ = ( x1′ , x ′2 , ..., x n′ )

–

вектор

конструктивних

параметрів

об’ємної

моделі деталі; x ′′ = ( x1′′, x ′2′ , ..., x m′′ ) – вектор конструктивних параметрів двовимірного конструкторсько-технологічного опису деталі.
Ілюстрацію двостороннього асоціативного зв’язку між кресленням і
тривимірною моделлю об’єкта проектування подано на рис.3.54. Тут зміна
значень атрибутів креслення або моделі приводить до автоматичної перебудови математично зв’язаних зображень.
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б

Рисунок 3.54 – Приклад асоціативного зв’язку між двовимірним
кресленням шатуна (а) і його тривимірною моделлю (б)

Нажаль, повного асоціативного зв’язку між двовимірними і тривимірними описами СТС в системах інженерної графіки не існує. Це пов’язано
з наступними причинами:
1. Креслярські стандарти не тільки допускають, але й передбачають
умовне позначення геометрії. Наприклад, неприпустимим є точне зображення лінійних розмірів, що є меншими за 1 мм.
2. Креслення має велику кількість додаткової інформації, для якої
безпосередній зв’язок з геометричною моделлю відсутній (мова про технологічний опис СТС вже йшла вище).
Водночас саме об’ємні моделі ефективно вирішують усі питання з
компонування СТС. З цього приводу системи інженерної графіки мають
двовимірний та тривимірний модулі синтезу геометрії з наявністю асоціативного двостороннього зв’язку між моделлю і її кресленням.
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Використання тривимірної моделі також є базою для ефективного
функціонування інших автоматизованих систем підтримки життєвого циклу конструкції і, в першу чергу, автоматизованої системи технологічної
підготовки виробництва.
Сучасним методом отримання конструкторсько-технологічного
опису об’єкта проектування в САПР ДВЗ є надання
креслярсько-графічної інформації в поєднанні з тривимірною моделлю СТС.

Перерахуємо основні можливості систем інженерної графіки:
1) твердотільне та поверхневе моделювання, використання інструментарію щодо перетворення поверхневих моделей до твердотільного математичного опису;
2) використання бібліотек стандартних і типових конструкторських
рішень (фрагментів креслень і параметричних графічних елементів);
3) моделювання збиральних одиниць;
4) імітація роботи механізмів, пошук статичних і динамічних конфліктів;
5) автоматичне створення креслярських видів, перетинів та перерізів
по тривимірній моделі;
6) повна підтримка оформлення креслень на основі систем стандартів, наприклад ЄСКД;
7) підтримка багатоаркушних креслень;
8) експорт та імпорт даних у форматі IGES та інших форматах зберігання графічної інформації.
Остання можливість відповідає принципу сумісності програм. Приклад активізації меню імпорту даних в систему інженерної графіки
КОМПАС подано на рис.3.55. Детально це питання буде розглянуто в гл.4
(п.4.2.1).
У цілому підсистеми машинної графіки створюються за принципом
блочності, що дозволяє залучати до їх складу інші підсистеми САПР, які
потребують даних щодо геометричного чи (і) технологічного опису
об’єкта проектування.
За приклади систем інженерної графіки можна навести Pro/Engineer,
SolidWorks, Unigraphics, Euclid, Simatron, КОМПАС, AutoCAD,
Visio Technical, CADdy, MicroStation та багато інших.
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Рисунок 3.55 – Меню імпорту графічної інформації, що зберігається в
різноманітних форматах

За ефективність використання системи SolidWorks при створенні
об’ємних моделей двигунів можна подати наступне. Досвід розробки двотактного карбюраторного двигуна потужністю 30 кВт, тривимірну модель
якого зображено на рис.3.40, б, свідчить, що час проектування по відношенню до традиційних методів виконання конструкторських робіт скоротився на 50 % при зменшенні вартості проекту в 3 рази.
Разом з вказаним треба усвідомити, що на деяких підприємствах, що
впроваджують автоматизовані системи, відзначають відсутність помітного
ефекту від використання систем інженерної графіки. Вказаний факт пояснимо наступним. Розглянемо три відмінні види креслярських робіт, які подано на рис.3.56. Добре видно, що виконання операцій, пов’язаних з оригінальними інженерними змінами, може зменшити ефективність праці конструктора. При цьому ясно, що ефективність системи зростатиме при зростанні обсягів виконання типових процедур. Наведені дані повністю узгоджуються з вимогами принципу типізації.
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Зростання продуктивності при використанні
інженерної машинної графіки

Рисунок 3.56 – Оцінка продуктивності використання систем машинної
графіки по відношенню до традиційних методів виконання окремих видів
креслярських робіт (дані фірми General Motors):
1 – виконання ескізів на основі типових фрагментів креслень;
2 – утворення збиральних одиниць;
3 – виконання оригінальних інженерних змін

Продуктивність, %

З іншого боку, на рис.3.57 подано дані щодо продуктивності використання системи в умовах різного ступеня завантаженості користувачів у
САПР. Наведена інформація свідчить, що при випадковому звертанні до
автоматизованої
системи
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обхідність повної автоматиРисунок 3.57 – Порівняння продуктивності зації проектних робіт, що
праці користувачів графічної системи при
відповідає принципу систерізній їх завантаженості (дані фірми
мної єдності САПР.
General Motors):
1 – 5 год. на тиждень; 2 – 20 год. на тиждень;
3 – 40 год. на тиждень
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3.3.3. Інтеграція засобів БПЗ САПР
До інших обов’язкових компонентів БПЗ САПР, що обслуговують
процес проектування відносять системи: створення фотореалістичних зображень; генерації специфікацій; автоматизованого використання технічної документації (TDM/PDM/Workflow); переведення архівів з паперових
носіїв на електронні; керування базами даних; мережного ПЗ тощо. Всі вони призначені для досягнення максимально можливої автоматизації певних
процедур і етапів проектних робіт та підвищення продуктивності праці користувачів САПР. При цьому СКБД і мережне ПЗ залучаються для підтримки функціонування довільних підсистем БПЗ та ППЗ САПР, а інші перераховані підсистеми в основному працюють у взаємодії з системами машинної графіки та текстовими процесорами. Розглянемо основні можливості ряду перерахованих підсистем БПЗ САПР.
1. Система створення фотореалістичних зображень забезпечує
найвищу реалістичність тривимірних моделей об’єкта проектування. Це
дозволяє оцінювати зовнішній вигляд виробу ще на етапі проектноконструкторських робіт, створювати високоякісні посібники з підтримки
різних стадій життєвого циклу конструкції, скоротити час виходу нової
продукції на ринок. Прикладами фотореалістичних моделей колінчастого
вала та блок-картера ДВЗ є зображення, що виконано в системі PhotoWorks
(рис.3.58, а, б). Вказана система працює з тривимірними моделями SolidWorks. Сьогодні на зміну модуля PhotoWorks прийшла система PhotoWorks
Release 2. До переваг її використання в САПР ДВЗ відносять можливість
отримання фотореалістичного зображення великої складальної одиниці у
розрізі та при “хованні” ряду компонентів конструкції, які заважають відображенню тих деталей і вузлів, що цікавлять проектувальника. В останньому випадку PhotoWorks Release 2 надає контури “схованих” компонентів (рис.3.58, в). Існують і інші аналогічні системи. Наприклад, фотографічну якість геометричних моделей, що створені в системі Pro/Engineer, забезпечує модуль Photo Album Extension.
2. Система генерації конструкторських специфікацій для складальних креслень. Прикладом такої системи може бути програмний комплекс SWR-Спецификация. Система працює сумісно з SolidWorks. Вона
здійснює автоматичний аналіз обраної складальної одиниці, визначає кількість однакових компонентів, встановлює ті параметри, що є необхідними
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Рисунок 3.58 – Фотореалістичні
зображення елементів ДВЗ:
а – колінчастий вал (“Мотор-Січ”);
б – блок-картер (МАМІ);
в – зображення двигуна із “схованими”
деталями (SolidWorks Corporation)

для створення специфікації, автоматично формує документ специфікації. Початковий стан основного вікна
системи та результат автоматичного
створення специфікації в системі
SWR-Спецификация
подано
на
рис.3.59.
На практиці компоненти креслення можуть мати декілька конфігурацій, що розглядаються як варіанти виконань. Змінні дані для цих
варіантів також відтворюються в
специфікації. При необхідності користувач може виключити певний
варіант виконання елемента креслення з остаточного документа.
Водночас редагування значень атрибутів креслення в специфікації приводить до автоматичного виконання
змін на самому кресленні. SWRСпецификация також дозволяє автоматично проставити чи поновити позиції в кресленні. Таким чином, використання системи генерації специфікацій звільняє проектуваль-ника
від виконання достатньо великої кількості рутинних операцій.
3. Система автоматизації робіт з документацією. Розвинуті програмні засоби електронного використання технічної документації створюються на основі СКБД. Вони інтегрують можливості систем обслуговування трьох класів:
162

а

б

Рисунок 3.59 – Початковий стан системи SWR-Спецификация (а)
та сгенерована специфікація складального креслення (б)
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9 керування технічною документацією (TDM – Technical Document
Management);
9 керування даними про об’єкти проектування (PDM – Product Data
Management);
9 керування процесами розробки СТС (Workflow).
В першу чергу тут створюються TDM/PDM-комплекси. Вони призначені для вирішення наступних основних задач:
• зберігання різноманітних документів;
• керування доступом до документів;
• внесення змін в документи та керування поточними варіантами
виконання документів;
• узгодження та затвердження документів;
• підтримки групової роботи над проектом.
Функціонування TDM/PDM-системи передбачає наявність централізованого архіву підприємства. Такий архів – це база даних, де зберігається
інформація, що є необхідною для пошуку потрібних документів. Централізований архів формується за статусом документів (затверджено, незатверджено) та їх типом (конструкторські, технологічні). Водночас архів складається з декількох підархівів: головного конструктора, головного технолога, певного конструкторського сектора тощо. Система контролює переміщення документів між цими підархівами.
TDM/PDM-система дозволяє зберігати довільну документацію – креслення,
тривимірні геометричні моделі, специфікації, фотореалістичні зображення,
текстові документи, посилання на документи, які виконано на паперових носіях
тощо. Для кожного типу документа призначається відповідна програма для його перегляду і редагування. Кожен учасник проекту може додати в архів нові
документи.

TDM/PDM-система забезпечує керування структурою та іншими даними щодо об’єкта проектування. При цьому в архіві реєструються зв’язки
між різними файлами даних, наприклад, між складальними кресленнями і
відповідними тривимірними моделями деталей, між моделями деталей і їх
робочими кресленнями, між цією сукупністю документів і їх текстовим
описом. Аналогічно до системи SWR-Спецификация в TDM/PDMсистемах підтримується автоматизований синтез специфікацій. Використання цих специфікацій та іншої інформації дозволяє здійснювати генерацію різноманітних довідок і звітів.
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Система веде електронні картки параметрів документів, генерує повідомлення про зміни в документах, зберігає старі версії документів. Тут
забезпечується синхронізація змін в самих документах та у відповідних
картках. Так зміни параметрів в моделі об’єкта проектування (наприклад,
найменування, матеріал) автоматично редагуються в картці документа. З
іншого боку, внесення змін параметрів у картці приводить до автоматичного синхронного оновлення цих параметрів у файлі моделі.
При необхідності редагування складальної одиниці на тому
комп’ютері САПР, де її структура відсутня, остання автоматично передається з архіву по комп’ютерній мережі. Водночас контролюються права
доступу користувачів до документів.
Розвинуті засоби розмежування доступу дозволяють призначати різним користувачам різні права з використання кожного окремого документа або групи документів. Одночасне редагування двома користувачами одного документа забороняється.
Окрім надання прав доступу, система веде журнал, де реєструється
уся історія виконання користувачами операцій з документами. З метою відображення ходу редагування документів та створення їх альтернативних
варіантів застосовано трирівневу схему зберігання змін змісту інформації:
документ – версія – ітерація.
Для зберігання архівних копій документів використовуються, так
звані, електронні шафи, які можуть бути розміщені на одному або на групі
комп’ютерів. Зберігання інформації в електронних шафах виключає можливість доступу до інформації в обхід системи.
Прикладами TDM/PDM систем є Search, SWR-PDM (працюють сумісно з системою інженерної графіки SolidWorks), Pro/INTRALINK Workgroup Manager (сумісно з Pro/Engineer), Kompas-PDM (сумісно з КОМПАС
3D). Таким чином бачимо, що утворюється інтеграція систем типу
CAD/TDM/PDM.
Системи керування процесами розробки СТС (Workflow) дозволяють ефективно керувати завданнями в процесі проходження проекту, виконувати погодження та затвердження документів. Під терміном Workflow
(буквальний переклад – “процес виконання роботи”) розуміють механізм
формування списку завдань для кожного виконавця робіт. Тоді Workflow
– це система, що реалізує вказаний механізм. Прикладом такої системи є
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SWR-Workflow.
З метою підтримки процесу виконання проектно-конструкторських
робіт в SWR-Workflow за допомогою спеціалізованого редактора ілюстративної графіки створюється діаграма цього процесу. Відповідно до методичного забезпечення проекту вказана діаграма утворює граф, кожен вузол
якого позначає певний етап виконання робіт. Зв’язки між вузлами визначають послідовність реалізації етапів, паралельні та послідовні шляхи проходження документів. Діаграма, що створюється, передбачає дотримання
принципу ітераційності проектування, тобто повернення до попередніх
етапів виконання робіт після вирішальної операції. Можливий вигляд діаграми керування процесом виконання проектно-конструкторських робіт подано на рис.3.60.

Рисунок 3.60 – Діаграма проходження проекту в системі SWR-Workflow
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Формування списку завдань для кожного учасника процесу проектування виконується за допомогою відповідної підсистеми. При цьому кожен
учасник отримує особистий електронний поштовий ящик. У цей ящик поступають усі адресовані йому повідомлення. Основним типом повідомлень
є інформація щодо завершення попередніх етапів проходження проекту та
необхідності виконання етапу, на якому потрібна безпосередня участь даного користувача САПР.
За допомогою вказаного поштового ящика здійснюється розв’язання
задачі, перегляд її результатів, формування згоди користувача щодо переходу процесу виконання робіт до наступного етапу.
З метою узгодження та затвердження документів система веде електронні картки підписів. У картці фіксується посада, хто та коли підписав
дану версію документа. Система забезпечує автоматизацію процедури погодження та затвердження документів шляхом збирання необхідних для
цього підписів. При виконанні змін в раніше затверджених документах
надсилається повідомлення про зміни, яке також затверджується.
Інтеграція Workflow-системи в комплекс CAD/TDM/PDM/Workflow
дозволяє ініціювати процедури роботи з документами, що знаходяться в
архіві. При цьому розширюється поняття прав доступу до документів –
вводиться поняття ролі учасника проекту. Тут роль учасника проекту визначає перелік тих дій, які він може виконувати над документами, що
утворюють проект.
Аналогічною до SWR-Workflow є система WorkCenter.
3. Система-векторизатор. Системи такого типу призначені для досягнення системної єдності в САПР шляхом переведення раніш виконаних
креслень з паперових носіїв в електронні. Прикладом такої системи являється програмний комплекс RasterArts, основним програмним модулем
якого є гібридний графічний редактор Spotlight.
Гібридна технологія Spotlight дозволяє в автоматичному режимі переводити скановане растрове зображення креслення до векторного виду
інженерної графіки. При цьому одночасно підвищується якість документа.
Тут виконується корекція неякісних частин зображення та кольору, ліквідація перекосів і скривлень графіки, редагування розміру й кута нахилу
накреслених вручну символів. Програма Spotlight легко “навчається” для
розпізнавання всіх можливих елементів креслення. Кольорові та напівто167

нові зображення система здатна розподілити на шари з подальшою окремою їх векторизацією. Приклад автоматизованого переведення растрового
зображення фрагмента інженерної графіки до векторного виду подано на
рис.3.61.
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Рисунок 3.61 – Растрове скановане зображення фрагмента
креслення (а) та результат його векторизації в графічному
редакторі Spotlight (б)

Таким чином, використання системи гібридного редагування і векторизації дозволяє з мінімальними витратами часу перейти від методів традиційного виконання креслень до використання комп’ютерних технологій
проектування.
Іншими допоміжними засобами підвищення продуктивності праці
користувачів САПР слід вважати системи приведення в електроннй вигляд
друкованих текстових документів (ABBYY FineReader, CuneiForm), програми-перекладачі (Promt, Stylus, Lingvo, RUMP, РУТА&ПЛАЙ), системи
розпізнавання голосу (DragonDictate, Dragon Naturally Speaking Personal
Edition) та інші інваріантні до об’єкта проектування програмні засоби.
Використання всіх можливих складових БПЗ САПР, розвиток й
розширення сфери застосування підсистем обслуговування
передбачає підвищення ефективності рутинної частини праці конструкторів та збільшення відносного часу виконання процедур, які
безпосередньо пов’язані з проектуванням СТС.
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Звернемо увагу на те, що всі розглянуті в підрозділі програмні засоби
стосуються модуля обслуговування САПР ДВЗ (див. рис. 2.1). Водночас до
об’єктно-залежного та об’єктно-незалежного модулів залучають підсистеми виконання інженерних розрахунків (САЕ). Тому інтеграція останніх у
сукупності з розглянутими складовими БПЗ САПР утворюватиме комплекс, який слід позначати CAD/CAE/TDM/PDM/Workflow. Надалі розглянемо CAE-системи, що є обов’язковими для використання в САПР
ДВЗ. Саме вони складають прикладне програмне забезпечення автоматизованих систем проектування.
3.4. Прикладне програмне забезпечення САПР
3.4.1. Проблемно-орієнтоване програмне забезпечення
Загальним підходом до створення проблемно-орієнтованого
програмного забезпечення є розробка універсальних систем, які призначені
для розв’язання в єдиному програмному середовищі різноманітних загальнотехнічних задач аналізу якості об’єкта проектування, а саме задач теплофізики, міцності, газодинаміки тощо. Основні види задач аналізу якості
елементів конструкції СТС, що потребують використання при проектуванні двигунів, подано в табл.3.2.
Основним методом розв’язання загальнотехнічних задач
аналізу в САПР ДВЗ є метод скінчених елементів (МСЕ).

Ідея МСЕ полягає в тому, що вирішення певної задачі математичної
фізики здійснюється з використанням дискретної моделі опису неперервнорозподіленої в області досліджень фізичної величини. Шуканою фізичною
величиною u тут може бути температурне, деформаційне поле деталі, поле
швидкості потоку газу або охолоджуючої рідини тощо.
Дискретна модель, що застосовується, передбачає наявність множини кусково-неперервних функцій опису величини u . Кожна з таких функцій вважається відомою в межах конкретної підобласті геометричної моделі. При цьому сукупність обраних підобластей повинна покривати всю задану область досліджень. Кожна з таких підобластей має назву скінченного
елемента.
169

Таблиця 3.2 – Основні види задач аналізу якості об’єкта проектування,
що розв’язується за допомогою проблемно-орієнтованого програмного забезпечення САПР ДВЗ
Вид задачі

Особливості постановки задачі
Стаціонарний варіант
Нестаціонарний варіант
Тепловий аналіз
Теплопровідність
Конвекція
Випромінювання
Лінійна пружність
Фізична нелінійність
Геометрична нелінійність
Задачі міцності
Пластичність
Повзучість
Утомленість
Механіка руйнування
Контакт поверхні з поверхнею
Контактні задачі
Урахування кривини поверхні
Гармонічний
Динамічний
Спектральний
частотний аналіз
Випадкові впливи
Лінійний
Аналіз стійкості
Нелінійний
Стаціонарний потік
Нестаціонарний потік
Ламінарний потік
Гідрогазодинамічний Турбулентний потік
аналіз
Нестисні потоки
Стисні потоки
Однокомпонентні течії
Багатокомпонентні течії
Зв’язний
Гидрогазодинаміка –
багатодисциплінарний теплообмін –
аналіз
міцність

Будова скінченного елемента полягає в заданні координат його вузлових точок. В зоні контакту двох скінчених елементів усі вузлові точки
повинні бути спільними. Сукупність усіх скінченних елементів моделі
об’єкта аналізу при цьому утворює скінченно-елементну сітку області досліджень.
На практиці для апроксимації геометрії об’єкта аналізу застосовують
різноманітні типи скінченних елементів. Приклади цих елементів подано
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на рис.3.62. Їх вузлові точки позначено цифрами. Тут для трикутного симплекс-елементу, який має три вузлові точки (див. рис.3.62, а), використовують апроксимацію величини u вигляду
u = a0 + a1 x + a 2 y ,

(3.2)

де x, y – координати довільної точки, яка належить вибраному скінченому
елементу.
Чотирикутний симплекс-елемент (див. рис.3.62, б) має чотири вузлові точки та забезпечує апроксимацію шуканої фізичної величини вигляду
u = a0 + a1 x + a 2 y + a3 xy .

(3.3)

Трикутний ізопараметричний елемент (див. рис.3.62, в), вже має
шість вузлових точок та підтримує наступну апроксимацію u :

u = a0 + a1 x + a2 y + a3 x 2 + a4 y 2 + a5 xy .
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Рисунок 3.62 – Приклади скінченних елементів:
а – трикутний симплекс-елемент; б – чотирикутний симплекс-елемент;
в – трикутний ізопараметричний елемент; г – чотирикутний ізопараметричний
елемент; д – трикутний, в перетині вісесиметричний елемент; е – десятивузловий
призматичний елемент; ж – двадцятивузловий паралепипед
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Відповідно до вказаного, чотирикутний ізопараметричний елемент
(див. рис.3.62, г) має вісім вузлів та підтримує апроксимацію вигляду

u = a0 + a1 x + a2 y + a3 xy + a4 x 2 + a5 y 2 + a6 xy 2 + a7 x 2 y .

(3.5)

Аналогічним чином виконується апроксимація довільної фізичної
величини для інших, більш складних видів скінченних елементів.
Окрім наведених на рис.3.62 елементів з вузлами в їх вершинах і на
гранях, існують елементи з вузлами на ребрах. При цьому повинно бути
ясно, що зменшення розмірів скінченного елемента або збільшення кількості його вузлів підвищує точність результатів аналізу. Водночас це збільшує розміри задачі, об’єми потрібної пам’яті ЕОМ та час розрахунків.
На практиці найчастіше використовують нерівномірну скінченноелементну сітку при її згущенні (зменшенні розмірів елементів) в зонах різкої зміни геометрії або граничних умов (ГУ). Останні відтворюють взаємодію об’єкта аналізу з оточуючим середовищем. Приклади скінченноелементних сіток різноманітних деталей ДВЗ було подано вище на рис.
3.31; 3.32, а; 3.35; 3.36.
У цілому типовий хід розв’язання задач за методом скінченних елементів передбачає:
1) розробку геометричної моделі об’єкта аналізу;
2) синтез сіткової моделі цього об’єкта;
3) завдання фізичних властивостей матеріалів та граничних умов, що
відповідають умовам експлуатаційних навантажень двигунів;
4) безпосереднє розв’язання задачі аналізу. Пошук рішення тут здійснюється з використанням процедури, що заснована на мінімізації певного
функціоналу, зв’язаного з диференційним рівнянням математичного опису
фізичної задачі та граничними умовами. Вказаний функціонал дискретизується на заданій множині скінченних елементів з використанням відповідних функцій апроксимації. В результаті виконаної дискретизації та мінімізації отримують систему алгебраїчних рівнянь, рішення якої визначає значення шуканої функції u в заданих вузлах сіткової моделі;
5) виведення результатів розрахунків.
Використання методу скінчених елементів дозволяє з успіхом вирішувати задачі для областей складної форми, задавати складні ГУ, здійснювати аналіз багатокомпонентних конструкцій, автоматизувати всі етапи
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розв’язання задачі . Ці переваги методу сприяли появі достатньо великої
кількості прикладних систем такого класу. Найбільш розповсюдженими
комплексами проблемно-орієнтованого програмного забезпечення САПР є
автоматизовані системи ANSYS, NASTRAN, ADAMS, COSMOS, LSDYNA, AutoSEA, STAR-CD, КРОК тощо.
Для розв’язання задач за методом скінченних елементів універсальні
комплекси використовують власні спеціалізовані підсистеми створення
скінчено-елементних сіток, мають можливості імпортування сіткових моделей з інших МСЕ-систем, використовують сіткові моделі, що створені в
автономних генераторах. Прикладами генераторів сіток є системи ICEM
CFD, EZ-ICE, Pro*Am, Pm-Am тощо. Можливу складність сіткових моделей, що створюються за їх допомогою, проілюстровано на рис.3.63. Видно,
що візуалізація сіткових моделей здійснюється на основі використання засобів векторної ілюстративної графіки.

Рисунок 3.63 – Скінченно-елементна модель для визначення теплового
стану двигуна в підкапотному просторі автомобіля Mercedes E-class,
що сгенерована в системі Pm-Am (дані САDFEM GmbH)

Для генерації сіткової моделі об’єкта аналізу необхідно мати інформацію щодо конфігурації його поверхонь. З цього приводу для ефективно173

го виконання сіткової моделі найчастіше здійснюється імпорт геометрії,
що створена в системах інженерної графіки. Наведемо перелік систем інженерної графіки, в які інтегруються розрахункові модулі, наприклад системи скінченно-елементного аналізу ANSYS. Це Pro/Engineer, Unigraphics,
CATIA, SolidWorks, AutoCAD, Solid Edge, Microstation. Аналогічні дані
можна навести щодо інших проблемно-орієнтованих систем аналізу.
Водночас до кожної з розвинутих систем інженерної графіки інтегруються всі найбільш удосконалені системи проблемно-орієнтованого ПЗ.
Наприклад, графічна система SolidWorks утворює програмний комплекс з
розрахунковими модулями COSMOS, NASTRAN, ANSYS, CADFEM тощо, система Pro/Engineer – з системами Pro/MECHANICA, ANSYS,
NASTRAN, ADAMS.
З метою ефективної підтримки процесу аналізу конструкцій до скінченно-елементних комплексів залучаються бази даних численних відомостей щодо властивостей матеріалів і речовин, а результати отриманих розрахунків надаються з використанням засобів наукової графіки, у тому числі шляхом трасування траєкторій руху часток речовин і анімації нестаціонарних процесів (див. рис.3.41 – 3.44).
Результати поетапної візуалізації ходу розв’язання задачі теплопровідності поршня при використанні графічної системи Pro/Engineer та проблемно-орієнтованного програмного комплексу ANSYS подано на
рис.3.64. Тут геометричну модель поршня виконано в системі Pro/Engineer.
Надалі отриману геометричну інформацію передано в систему ANSYS, де
синтезовано сіткову модель та виконано розрахунки температурного стану
деталі. Наведені дані є прикладом інтеграції в єдиному комплексі систем
синтезу й аналізу конструкцій – створення CAD/CAE-системи. Інші приклади використання програмного комплексу ANSYS в двигунобудуванні
подано на рис.3.65.
Наступним кроком інтеграції систем синтезу й аналізу конструкцій є
впровадження двостороннього асоціативного зв’язку між ними. Останнє
означає, що після проведення конструктивної оптимізації об’єкта проектування в системі аналізу модель знову повертається до системи інженерної
графіки, але вже в удосконаленому вигляді. Щодо пакета ANSYS, то такий
зв’язок існує з системами Pro/Engineer, Unigraphics та ін.
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а

б

Рисунок 3.64 – Візуалізація етапів послідовного
процесу розв’язання задачі теплопровідності
поршня автотракторного дизеля
(САDFEM GmbH – МГТУ ім.Н.Е.Баумана):

в

а – геометрична модель деталі в системі
Pro/Engineer;
б – сіткова модель в системі ANSYS;
в – температурний стан деталі в системі ANSYS

б

а

Рисунок 3.65 – Результати розрахунку температурного стану поршня (а)
і напруженого стану шатуна (б) в системі ANSYS
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В цілому розглянуті підходи забезпечують доступ користувачів
САПР до найсучасніших технологій синтезу й аналізу конструкцій. Тільки
систему інженерної графіки Pro/Engineer використовують фірми Caterpillar,
John Deere, BOSH, DAEWOO, Komatsu, Volvo, BMW, понад 28 тис. інших
фірм. З іншого боку, наприклад, система проблемно-орієнтованого програмного забезпечення ANSYS встановлена більше, ніж на 60 тис. робочих
місць інженерів в різних країнах світу. Те саме можна навести щодо інших
підсистем БПЗ та ППЗ САПР.
Окрім поданого важливо, що усі системи проблемно-орієнтованого
програмного забезпечення САПР з метою скорочення часу розрахунків
підтримують паралелізм обчислень та використовують можливості багатопроцесорних ЕОМ. Вказане буде викладено при розгляді технічного забезпечення САПР в п.6.2.
3.4.2. Об’єктно-орієнтоване програмне забезпечення
Об’єктно-орієнтоване ППЗ САПР призначене для аналізу специфічних функціональних описів, які слід розглядати під час проектування поданого технічного об’єкта. В САПР ДВЗ сюди в першу чергу відносять
програми й програмні комплекси з розрахунків та оптимізації внутрішньоциліндрових процесів. Прикладами цих комплексів є розробки НТУ
“ХПІ”, ХарДАЗТ (Україна), Державного морського технічного університету (Росія), Хоккайдського університету (Японія) тощо. Вказані програмні
засоби враховують реальну геометрію КЗ, рух повітря в камері, процес
розповсюдження паливного факела, взаємодію крапель палива зі стінками
КЗ, випарювання палива в об’ємі камери та на її стінках, вигоряння палива
з урахуванням локальних значень коефіцієнту надлишку повітря. Саме такий підхід дозволяє ліквідувати ефект протиінтуітивної поведінки ДВЗ як
складної технічної системи та забезпечити потрібну точність опису процесів, що прогнозуються (див. рис.1.6 – 1.7).
Окрім вказаного вище, специфіка роботи двигунів внутрішнього згоряння в ряді випадків обмежує використання існуючих проблемноорієнтованих програмних комплексів. Так, за МСЕ не завжди вдається достовірно прогнозувати ресурс високотермонавантажених деталей КЗ з урахуванням експлуатаційного нестаціонарного аперіодичного навантаження
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двигунів, а інваріантні бази даних не завжди надають потрібну специфічну інформацію щодо властивостей матеріалів в
умовах вказаної експлуатації.
Наприклад, на рис.3.66 подано
криві (позначено цифрами 1 і 2)
деформування
поршневого
сплаву АЛ25 в умовах повзучості з урахуванням тривалості
циклу τц експлуатаційних ни-

зькочастотних термонаванта%
жень поршня. Водночас на
1
0,6
рис.3.66, а (крива 3) наведено
0,4
дані щодо стаціонарної повзучості вказаного матеріалу при
0,2
2
параметрах навантаження, які
відповідають
максимальним
0
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значенням температур і напруб
Рисунок 3.66 – Криві повзучості поршнево- жень відповідного реального
го сплаву АЛ25 при циклічному змінюванні
низькочастотного циклу. Порітемператури в межах 200↔300 °С,
вняння кривих 1 і 3 свідчить,
ступінчастому змінюванні напружень і
різній тривалості циклу (НТУ “ХПІ”):
що реальна деформація матеріа – σ = 50↔30 МПа; б – σ =25↔6,4 МПа;
алу вже на момент випробувань
1 – τ ц = 6 хв; 2 – τ ц = 12 хв; 3 – стаціонарне
τ =2 год перевищує деформанавантаження з максимальними параметрами
цію стаціонарної повзучості
циклу;
– експеримент;
– розрахунок
майже в 2,5 разу. З іншого боку, порівняння кривих 2 і 3 вказує на те, що деформація циклічної повзучості може відповідати деформації стаціонарної для вдвічі зменшеного напруження. Зрозуміло, що такі
специфічні умови навантажень повинні враховуватись шляхом використання об’єктно-орієнтованих математичних моделей опису процесів, що
розглядаються. Подані вище процеси деформування матеріалу деталі КЗ
враховано в програмі РЕСУРС (НТУ “ХПІ”, свідоцтво України № 5915).
εп ,
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Аналогічні спеціалізовані програмні комплекси створюють для моделювання процесів утворення токсичних речовин в циліндрі ДВЗ, течії палива в трубопроводах високого тиску, руху газу в колекторах двигуна, роботи підшипників ковзання тощо. Роботи в цьому напрямку ведуть відповідні підрозділи всіх провідних двигунобудівних фірм та науководослідних організацій.
З метою підвищення ефективності САПР до об’єктно-орієнтованих
систем, як їх певні підсистеми, залучається проблемно-орієнтоване програмне забезпечення. Наприклад, в САПР ДВЗ може бути створено спеціалізований комплекс з аналізу температурного стану поршня. Тут об’єктноорієнтоване ПЗ буде виконувати функції автоматизованого синтезу геометрії нової конструкції (етап 1 загального ходу розв’язання задачі за МСЕ,
див. п.3.4.1), визначення і завдання ГУ залежно від режиму експлуатації
двигуна (етап 3), керування виконанням вказаних та усіх інших етапів. Інші етапи розв’язання задачі базуються на використанні проблемноорієнтованого скінчено-елементного комплексу, за допомогою якого виконується типовий алгоритм пошуку рішення.
У зв’язку з вищенаведеним, спеціалізовані фірми-виробники програмного забезпечення активно розробляють не тільки складові БПЗ САПР та
проблемно-орієнтовані програмні комплекси, а і об’єктно-орієнтовані модулі до своїх систем. Прикладом такого підходу до будови системи є універсальний програмний комплекс STAR-CD, що підтримує моделі аналізу
гідро-газодинамічних, теплових і хімічних процесів у двигунах внутрішнього згоряння. Унікальні методики комплексу дозволяють виконувати
розрахунки: подавання повітря і палива; течій та згоряння в циліндрі; випуску та каталітичного очищення відпрацьованих газів; охолодження блоку циліндрів, процесів кавітації; параметрів теплообмінників; інших показників якості процесів в ДВЗ. Приклади результатів використання системи
STAR-CD в двигунобудуванні подано на рис.3.67 – 3.69.
Зрозуміло, що перевершити якість кращих зразків-аналогів об’єкта
проектування в САПР можливо тільки за умов удосконалення ПЗ, що відстежує розвиток об’єктно-орієнтованих напрямів наукових досліджень. З
цієї причини система STAR-CD надає можливості доступу користувачів до
внесення змін в математичні моделі розв’язання певних задач.
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Рисунок 3.67 – Розрахунок
у системі STAR-CD (а) та
експериментальні дані (б)
щодо розповсюдження
паливного струменя

а

б

Рисунок 3.68 – Розрахунок
розвитку паливних факелів
у циліндрі ДВЗ
(система STAR-CD)

Рисунок 3.69 – Результати
розрахунку температурного
стану радіатора
(система STAR-CD)
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Поряд із вказаним слід підкреслити, що використання поданих систем
з метою багатоваріантного аналізу та оптимізації конструкцій ДВЗ стримується цілим рядом специфічних особливостей задач та методів їх
розв’язання:
1. Математична модель внутрішнього функціонального опису
об’єкта проектування µ x записується не в явній аналітичній формі, а у
формі оператора, який реалізують у вигляді програми розрахунку вибраних критеріїв якості конструкції f .
2. Значні витрати часу на обчислення одного значення множини критеріїв якості конструкції f .
3. Велика розмірність можливого вектора конструктивних параметрів x , що підлягає оптимізації.
4. Точка x 0 , з якої починається пошук оптимуму, часто знаходиться
поза областю допустимих конструктивних рішень. Останнє означає, що
пошуку оптимального рішення повинна передувати задача пошуку вказаної області.
З цього приводу маємо природне протиріччя між вимогами до високої достовірності використання ППЗ САПР (що передбачає застосування
в блоках аналізу і оптимізації конструкції моделей вищих рівнів складності) та необхідністю зменшення часу і витрат на проектування.
Частковим розв’язанням цього протиріччя є впровадження методів
паралельних алгоритмів та потужної сучасної ОТ, яка призначена для виконання таких завдань. Наприклад, за допомогою системи STAR-CD та з
використанням супер-ЕОМ вирішувалась найбільша в світі задача об’ємом
в 250 млн розрахункових чарунок моделі.
Другим шляхом подолання протиріччя між достовірністю результатів і часом розрахунків є, так зване, еквівалентування математичних моделей, яке полягає у використанні складної моделі для побудови більш простої, але достатньо точної. З цього приводу до складу об’єктноорієнтованого ПЗ залучають математичні моделі одного призначення, але
різної складності, точності та часу розрахунку (економічності). Особливості розробки математичних моделей різних рівнів складності будуть розглянуті в гл.7.
У цілому з наведених прикладів видно, що досконалість ПЗ є одним з
основних факторів забезпечення високої ефективності САПР. Саме цим
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пояснюється важливість комплексного використання компонентів ПЗ як
задачі розв’язання другого і третього науково-технічних питань (див.
п.1.3), що потребують урахування при системному підході до проектування ДВЗ. Четверте питання – ефективне поєднання програмних засобів
САПР буде розглянуто в світлі розробки лінгвістичного забезпечення автоматизованого проектування двигунів внутрішнього згоряння в гл.4.
Контрольні запитання і завдання
1. Дайте загальну класифікацію програмного забезпечення САПР.
Вкажіть на основне призначення відомих вам видів ПЗ САПР.
2. Чи впливає робота операційної системи на ефективність функціонування САПР?
3. Які режими роботи ПЗ підтримують операційні системи і як це
впливає на час проектування?
4. Яким чином забезпечується мультипрограмне виконання задач на
ЕОМ?
5. З якої причини розмір робочої пам’яті ЕОМ впливає на ефективність виконання розгалужених стратегій проектування?
6. З якої причини певне фізичне розміщення файлів на диску впливає на час доступу до даних?
7. Яку роль в САПР відіграють системи програмування, сервісні
програми БПЗ ЗОТ?
8. Дайте класифікацію БПЗ САПР.
9. Поясніть необхідність використання в САПР ДВЗ різних текстових процесорів.
10. Оберіть відомий вам текстовий процесор та дайте його повну
класифікацію.
11. Дайте класифікацію системам машинної графіки та вкажіть роль
цих систем в САПР ДВЗ.
12. Запропонуйте необхідний набір систем машинної графіки для їх
використання в САПР ДВЗ. Обґрунтуйте свої пропозиції.
13. Поясніть відміни систем векторної і растрової ілюстративної графіки.
14. Поясніть відмінності між системами ділової і наукової графіки.
15. Дайте пояснення до поняття “графічний примітив”.
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16. Поясніть вагомі функції систем інженерної графіки.
17. Чим відрізняються фрагменти креслень від параметричних графічних елементів креслення?
18. Поясніть необхідність використання в системах інженерної графіки засобів двовимірного креслення та тривимірного моделювання складних елементів проектування. Вкажіть на такі елементи в ДВЗ.
19. Чи завжди використання систем інженерної графіки дає виграш у
часі в порівнянні з методами традиційного креслення?
20. Чи доцільно систему інженерної графіки використовувати в процесі проектування лише частково, в сукупності з традиційними методами і
засобами виконання креслярських робіт?
21. Чим пояснюється необхідність використання в САПР таких складових БПЗ як систем створення конструкторських специфікацій, систем
підтримки архіву, систем-векторизаторів тощо?
22. Обґрунтуйте необхідність використання в САПР ДВЗ проблемноорієнтованого та об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.
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Глава 4. ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР
4.1. Основні поняття лінгвістичного забезпечення САПР
Лінгвістичне забезпечення САПР складається з правил формалізації
природних мов, сукупності термінів і означень, мов програмування та проектування. Перелічені компоненти ЛЗ застосовують для підтримки автоматизованого проектування та подання інформації в зручному вигляді.
Терміни й позначення в САПР необхідні для однозначного розуміння
спеціалістами всіх аспектів проектування. Вони використовуються в технічній і програмній документації, в програмах. Для можливості користування термінами їх залучають до словника (запасу слів) штучних мов лінгвістичного забезпечення – мов програмування і проектування.
Штучні мови ЛЗ САПР відносяться до формальних мов. Окрім словника до такої мови залучають формальну граматику. Правила розміщення
елементів мови в реченні (команді) визначають в граматиці як синтаксис,
значення певних елементів мови – як семантику.
Для пояснення синтаксису формальних мов на практиці використовують графічне подання конструкцій мови. Такі конструкції звуться синтаксичними діаграмами. Приклади синтаксичних діаграм подано на
рис.4.1, з якого видно, що поняття цілого числа розкрито повністю, а для
однозначного опису синтаксису речення з редагування графічного примітиву слід ще розкрити поняття “графічний примітив”, “координати”, “виконання команди”.
Мови програмування призначені для написання програмного
забезпечення.
Ці мови в основному є засобом розробника САПР, але в певних випадках вони стають ефективним інструментом виконання проектних про183
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Рисунок 4.1 – Синтаксичні діаграми
розпізнавання цілого числа (а ) та
редагування графічного примітиву (б)

цедур. В останньому випадку
спеціальна прикладна програма
відповідно до свого завдання
виконує синтез тексту програми
конкретною мовою програмування. Надалі здійснюється
компіляція синтезованої програми з подальшим її виконанням. Схему використання мови
програмування в процесі проектування подано на рис.4.2. Особливістю такої схеми є те, що
зміна даних у блоці 2 приводить
до синтезу відмінної програми в
блоці 4 і відповідно – до виконання відмінної проектної процедури в блоці 7. Важливо, що
тут проектувальник вивільняється від рутинних операцій написання програм, а завдання виконується під керуванням ОС в
пакетному режимі. Таким чином, використання мови програмування може розширювати
можливості САПР та бути засобом автоматизації виконання
проектних процедур. Іншими
словами, мова програмування
може виконувати функції проектування.

Мови проектування призначені для опису інформації, що
відноситься до об’єкту проектування і задач проектування.
Більшість цих мов є засобом користувача САПР. За їх допомогою
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здійснюється спілкування проектувальника з ЕОМ. Певні мови проектування також використовуються для
1
Завдання
обміну інформацією між програмами.
2
3
Дані
Прикладна програма
Під час розробки ЛЗ САПР
значна увага приділяється удоско4
Синтезований текст
наленню взаємодії користувача з
програми мовою
ЕОМ шляхом використання мов,
програмування
що є близькими до професійної мо5
6
Спеціалізована ви проектувальника. З іншого боку,
Компілятор мови
бібліотека
передбачається, що САПР повинна
програмування
підпрограм
“володіти” мовами та знаннями, які
7
є необхідними для виконання диреВиконання
ктив користувача. У зв’язку з цим
синтезованих
проектних процедур
до мов проектування ставляться
вимоги проблемної орієнтації та
Рисунок 4.2 – Використання
виразності. Ці вимоги повинні замови програмування в процесі
безпечити вільне користування сиспроектування
темою проектувальників-непрограмістів – спеціалістів прикладної сфери.
Крім цього, до мов проектування висуваються вимоги ефективності,
повноти, можливості розширення. Ефективність мови передбачає точність
передачі інформації та лаконічність її запису. Повнота тут розуміється як
можливість отримання описів повної множини об’єктів, на проектування
яких орієнтована САПР, та описів усіх завдань, що мають відношення до
цього проектування. Можливість розширення мови тісно пов’язана з вимогою повноти – мова повинна дозволяти розширення словарного запасу та
граматики відповідно до розвитку предметної області САПР.
Мови проектування прийнято класифікувати за наступними ознаками:
1) за місцем у процесі автоматизованого проектування;
2) за оперативністю взаємодії користувача з ЕОМ;
3) за переважним способом подання інформації;
4) за зв’язком з мовами програмування.
Використання такої класифікації та дотримання поданих вище вимог
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полегшує розробку мов проектування, спрощує їх вивчення, зменшує витрати часу при користуванні, а в цілому підвищує ефективність функціонування автоматизованих систем.
4.2. Мови проектування
4.2.1. Класифікація мов за їх місцем у процесі проектування
Суттєва різниця в призначенні мов проектування
має місце залежно від особВнутрішні
Вхідні
Проміжні
Вихідні ливостей конкретних операцій взаємодії проектувальКерування
ника з ЕОМ та програм між
Супроводу
собою. У зв’язку з цим відповідно до схеми рис.4.3 за
Рисунок 4.3 – Класифікація мов за місцем у
місцем в процесі автоматипроцесі автоматизованого проектування
зованого проектування розрізняють мови вхідні, вихідні, керування, супроводу, проміжні, внутрішні.
Вхідні мови. В умовах автоматизованого проектування користувач
задає команду (або набір команд) на проектування та відповідний набір
початкових даних для їх реалізації.
Мови проектування

Призначенням вхідних мов є подання завдань на проектування
та вхідної інформації для виконання цих завдань.
Відповідно до свого призначення вхідні мови утворюють сукупність
мов опису завдань та мов опису об’єктів. Мови опису завдань призначені
для ідентифікації завдань, опису їх характеристик, а в разі потреби – опису
послідовності виконання проектних процедур. Мови опису завдань використовують в усіх підсистемах САПР. Найпростішим прикладом опису завдання є подання назви певної програми та запуск її на виконання.
Більш складним завданням буде команда відображення графічного
примітиву на кресленні. Виберемо таким примітивом, наприклад, коло.
Тут можливим є виконання завдання за відомими координатами центру
кола і значенням його радіуса; за координатами центра кола і певної точки
на дузі; за координатами трьох точок на дузі; за значенням розміру отвору
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та положенням осей; за параметрами різьбового отвору тощо. Ясно, що
команда будови цього примітива повинна мати характеристики, які визначають спосіб її виконання. Тільки тоді система встановить потрібний перелік атрибутів примітива, які надалі повинні отримати значення. Можливі
результати виконання розглянутого завдання подані на рис.4.4.

Рисунок 4.4 – Варіанти виконання графічного примітива “Коло”

Мови опису об’єкта передбачають завдання його структури, схеми
функціонування, властивостей (у тому числі властивостей матеріалів), характеристик (у тому числі взаємодії окремих частин та взаємодії об’єкта із
зовнішнім середовищем) тощо. В АСП та АСК ДВЗ за допомогою мов
опису об’єкта задається ТЗ на проектування, здійснюється опис конструктивних параметрів прототипу, виконується опис структури, задаються певні параметри двигуна та його елементів, умови експлуатації. В АСТПВ
ДВЗ здійснюється опис конструкції деталей, для яких розробляється технологічний процес виготовлення. В АСКВД ДВЗ для задач обробки експериментальних даних подається опис потрібних конструктивних параметрів
двигуна та параметри або програма його випробувань.
Важливо, що відповідно до вимог виразності і проблемної орієнтації
вхідні мови передбачають використання граматик, які є зручними не для
подальшого використання програмами, а для зручного і звичного введення
команд і даних користувачем. З цього приводу розглянемо приклад використання програми розрахунку робочого процесу, який було подано на
рис.1.9, а. Тут мовою опису об’єкта користувач системи у відповідних вікнах задає значення потрібної сукупності вхідних параметрів. Позначення
усіх параметрів відповідають професійній мові проектувальника. Тоді для
виконання розрахунків достатньо натиснути кнопку “Расчет”. Ця дія відповідає зручності використання мови опису завдань. Іншими завданнями в
даному випадку можуть бути збереження результатів розрахунків на диску
ЕОМ, їх друк, перегляд попередніх варіантних досліджень тощо.
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Після виконання завдання “Расчет” результати розрахунку автоматично подаються у відповідному вікні програми вихідною мовою.
Вихідні мови надають результати виконання проектних процедур –
проектні рішення. Для подання цих рішень використовують можливості
текстових процесорів, систем машинної графіки, СКБД, мережного ПЗ. Результатом виконання проектних процедур може бути сформовані електронна таблиця чи запис бази даних з інформацією щодо технічної характеристики двигуна, робочі чи складальні креслення об’єкта проектування, геометричні моделі, програми для керування станками з ЧПК, текстові звіти
про результати випробувань тощо. Вказані дані можуть бути виведені на
екран, принтер, плоттер, у файл, передані за вказаною адресою по локальній або глобальній комп’ютерній мережі.
Важливо, що одну ту саму інформацію можна подати в різному вигляді. Повернемось, наприклад, до розгляду рис.3.29. Тут бачимо, що сили
які діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна, подано двома способами – табличним і графічним. При цьому ясно, що графічний спосіб в
даному випадку суттєво підвищує ефективність сприймання інформації
проектувальником. Те саме слід сказати відносно аналізу температурного
та напружено-деформованого стану деталей (див. рис.3.41, 3.42, 3.43, 3.64,
3.65, 3.69), течії робочого тіла в каналах та циліндрі ДВЗ (див. рис. 3.44,
3.67, 3.68) тощо. З іншого боку, наприклад, завершення роботи АСТПВ повинно супроводжуватись автоматичною генерацією файлів з командами
керування верстатами з ЧПК. Разом з цим візуальний контроль безпомилковості сгенерованих команд можна виконати шляхом моделювання процесу різання з використанням анімаційних можливостей засобів машинної графіки (рис.4.5).
Зрозуміло, що файл
команд керування верстатом з ЧПК і комп’ютерна
анімація процесу обробки
деталі – це дві різні вихідні мови, які подають однаРисунок 4.5 – Моделювання процесу фрезерування кову інформацію. В данона верстаті з ЧПК за допомогою системи
КОМПАС-ЧПУ (АСКОН)
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му випадку вони обидві є необхідними для ефективної підтримки процесу
проектування. Аналогічні можливості вихідної мови контролю якості процесу лиття подано на рис.4.6.
Результати виконання проектних процедур повинні подаватись
вихідними мовами у вигляді, що передбачає безпосереднє
подальше використання цих результатів.
Зараз ми познайомились ще з двома проблемно(CAM)-орієнтованими
програмними комплексами, які повинні використовуватись у САПР ДВЗ.
Це система автоматизованого синтезу технологічного процесу механічної обробки деталей та система моделювання теплових і гідродинамічних
процесів ливарного виробництва. Вказані системи слід віднести до складу
проблемно-орієнтованого ППЗ САПР. Місце використання згаданих систем – АСТПВ ДВЗ. Застосування такого програмного забезпечення поряд
з іншими засобами ПЗ САПР, що розглянуто в п.3.3, 3.4, дозволяє утворювати інтегровані CAD/CAE/CAM/TDM/PDM/Workflow-системи.
В цілому з урахуванням розглянутих вище положень і прикладів повинно
бути ясно, що використання
лише вхідних та вихідних
мов у процесі проектування
передбачає наявність виключно пакетного режиму роботи програм. Такий підхід
застосовують для тих проектних задач, алгоритм яких є
повністю визначеним. При
цьому проектувальник вхідРисунок 4.6 – Моделювання теплових процесів ною мовою формулює задау відливці за допомогою системи LVMFlow
чу та вводить початкові дані,
(INTERSED)
після чого вихідною мовою
отримує результат.
Мови керування і супроводу використовують у випадках, коли алгоритм розв’язання задачі повністю не є визначеним. Шлях розв’язання задачі в такому разі обирається проектувальником безпосередньо під час ро189

боти програми. Наприклад, забезпечення певного рівня міцності деталі КЗ
може бути досягнуто за рахунок зміни геометрії, матеріалу, умов теплообміну. Вибір конкретного способу або комплексного рішення по забезпеченню міцності конструктор приймає в процесі проектування.
Ще більшу свободу вибору має конструктор при виконанні креслень.
У даному випадку задача формулюється так: за поданим набором скінченої
кількості графічних примітивів та скінченої кількості команд роботи з цими примітивами отримати креслення або (і) тривимірну модель деталі. Безумовно, що виконання конструкторського опису деталі тут здійснюється
шляхом послідовної реалізації проектних операцій та дій, які залежать від
вже виконаних дій, складності деталі, що проектується, досвіду проектувальника. При цьому результати послідовно виконаних дій потребують постійного візуального контролю.
Мови керування і супроводу необхідні для безпосередньої
взаємодії проектувальника з ЕОМ у процесі отримання
проектного рішення.
Мови керування необхідні для подання інформації, що управляє подальшим виконанням проектних операцій і дій. Словниковий запас і граматика мови керування повинні співпадати з мовою опису завдань. Мови
супроводу використовують для корегування або введення даних у процесі
виконання проектних процедур. Їх словниковий запас та граматики повинні збігатися з мовами опису об’єктів.
Мови керування і супроводу в своєму складі повинні мати також мову діагностичних помилок і елементи вихідних мов. Наприклад, мовою керування подано команду штрихування незамкненої області або мовою супроводу задано від’ємний радіус кола. В таких випадках про завдання помилкової інформації система повинна повідомляти користувача.
У зв’язку з тим, що загальне керування роботою програмних комплексів підтримує ОС, помилки можуть виникати в процесі роботи самої
ОС: принтер відключений або відсутній папір; не вистачає розміру віртуальної пам’яті; певний файл редагувати або знищувати заборонено; не можна знайти комп’ютер в мережі тощо. З цього приводу ОС має власну мову
діагностичних помилок. Класичні приклади дії мови діагностичних помилок подано на рис.4.7.
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Рисунок 4.7 – Приклади
дії мови діагностичних
помилок ОС:
а – б – варіанти реакції
ОС на помилку

Внутрішні мови. Виведемо на екран за допомогою редактора текстів
зміст файла Porsh_h.cdw, в якому зберігається складальне креслення поршня з шатуном. Можна здивуватись, але очікуваного зображення, яке було виконано в графічному редакторі системи КОМПАС та яке вдається вивести на друк, в згаданому файлі відсутнє (фрагмент змісту файла
Porsh_h.cdw у вікні текстового редактора наведено на рис.4.8).
Завантажимо цей файл до графічного редактора системи КОМПАС –
зображення з’явиться. Це добре видно з рис.4.9. Тепер виконаємо спробу
завантажити наданий файл до іншої системи інженерної графіки, наприклад Solid Works. Отриманий результат подано на рис.4.10. Видно, що система Solid Works за допомогою мови діагностичних помилок вказала на
неприпустимість цієї операції.
Таким чином, різні програмні комплекси, навіть одного призначення,
оперують різним внутрішнім описом інформації. Тут передбачається, що
специфіка опису внутрішньої мови повинна відповідати максимальній
ефективності використання конкретних програм.
Внутрішня мова призначена для ефективного подання
інформації на певних стадіях її програмної обробки в процесі
автоматизованого проектування.
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Рисунок 4.8 – Результат завантаження файла креслення поршня
з шатуном Porsh_h.cdw в редактор текстів Блокнот

Рисунок 4.9 – Результат завантаження файла креслення Porsh_h.cdw
в графічний редактор КОМПАС
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Рисунок 4.10 – Реакція системи SolidWoks на завантаження
файла креслення Porsh_h.cdw

Розглянемо роботу окремих модулів графічної системи та їх взаємодію з даними. Відповідно до рис.4.11 конструкторський опис об’єкта проектування виконується в графічному редакторі (блок 1) шляхом надання
команд мовами керування і супроводу. Отримані дані формуються системою на внутрішній її мові (блок 2). Надалі звертання до цієї мови з різних
модулів системи приводить до подальшого редагування інформації (блок
1), розгляду результату редагування на екрані (блок 3), виведення зображень на паперові носії (блоки 4,5). При цьому граматика внутрішньої мови
повністю визначається вимогою максимальної ефективності переробки інформації в певній підсистемі САПР з метою мінімізації часу відклику системи на запит користувача.
Користувач
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Підготовка
креслення
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Рисунок 4.11 – Схема взаємодії графічної системи із зовнішнім середовищем
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Таким чином, кожна окрема підсистема проектування чи обслуговування обробляє інформацію з максимальною ефективністю, але, нажаль, ця
інформація є міжсистемно несумісною.
Проміжні мови. Несумісність інформації, якою оперують різноманітні автоматизовані підсистеми, порушує програмну єдність САПР в цілому, не дозволяє реалізувати принципи розвитку та блочності. Тому для обміну даними між системами (поряд з обов’язковим використанням внутрішніх мов) необхідно мати певну уніфіковану мову.
З метою забезпечення передачі інформації між інваріантними до
об’єкта проектування підсистемами САПР останні доповнюються проміжними мовами та мовними процесорами. Тут мовні процесори (перед- та
постпроцесори) використовують відповідно для перетворення інформації з
проміжної мови на внутрішню (див. блок 6 рис.4.11) та з внутрішньої мови на проміжну (блок 7). Тоді стає ясно, що коли дві системи можуть
сприймати інформацію від однієї проміжної мови, то ці системи є сумісними. Загальна схема передачі даних між двома підсистемами САПР подана на рис.4.12.
Проміжні мови призначені для обміну даними між підсистемами САПР, а мовні процесори – для читання інформації з використанням граматики однієї мови та запису цієї інформації відповідно до граматики іншої.

Внутрішня
мова
підсистеми 1

Постпроцесор
підсистеми 1
Передпроцесор
підсистеми 1

Підсистема 2

Проміжна мова

Підсистема 1

Передпроцесор
підсистеми 2
Постпроцесор
підсистеми 2

Внутрішня
мова
підсистеми 2

Рисунок 4.12 – Забезпечення програмної сумісності підсистем САПР
за допомогою проміжної мови:
– передача даних з підсистеми 1 до підсистеми 2;
– передача даних з підсистеми 2 до підсистеми 1
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При використанні комп’ютерних технологій інформацію, що подана
відмінними внутрішніми або проміжними мовами, записують у файли, які
мають суворо призначене розширення. Саме за цим розширенням здійснюється розпізнавання тієї чи іншої мови. При цьому на практиці найчастіше вживають не терміни “внутрішня” або “проміжна” мови, а поняття
формату збереження даних. Позначення вказаного формату виконують за
вказаним вище розширенням. Так, наприклад, найбільш розповсюдженою
проміжною мовою систем інженерної графіки є проміжна мова системи
AutoCAD. Відповідні файли креслень у даному випадку мають розширення
DXF. При посиланні на ці файли кажуть, що інформацію подано в DXFформаті.
Розглянемо приклад будови відрізка прямої на площині, який повинен проходити між точками з координатами x1 =10.00, y1 =20.00 та

x2 =100.00, y2 =200.00. Скористаємося для цього SF-форматом проміжної
мови системи КОМПАС:
line (10.00, 20.00, 100.00, 200.00); .
Як бачимо, синтаксична структура процедури будови наданого графічного примітиву достатньо проста і дозволяє проектувальнику (при необхідності) виконати контроль даних, що подані на проміжній мові. Водночас, більш ефективним способом запису інформації, що розглядається, є
розміщення окремих лексичних одиниць мови в окремих рядках. Тоді стосовно KSF-формату системи КОМПАС розглянута вище процедура будови
відрізка приймає вигляд:
line
10.00
20.00
100.00
200.00 .
В останньому випадку суттєво зменшується кількість операцій синтаксичного контролю – в тексті тепер відсутні дужки, коми, інші елементивідокремлювачі. Це означає, що читання даних і їх запис у файли прискорюється.
В загальному випадку відрізок прямої, як і інші графічні примітиви,
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може мати атрибути: товщина (тип), колір, шар виведення тощо. Тоді проміжна мова може мати структуру “маркер – значення”. Прикладом використання такої структури є DXF-формат системи AutoCAD:
0
line
10
10.00
20
20.00
11
100.00
21
200.00 .
Тут маркер 0 позначає початок нового об’єкта, а маркери
10,20,11,21 – відповідно такі атрибути, як координата x1 , координата y1 ,
координата x2 , координата y2 .
У цілому з розглянутого ясно, що неважко розробити мовний процесор для перетворення інформації з однієї проміжної мови на іншу. При
цьому фірми-розробники ПЗ постачають свої системи мовними процесорами для імпорту-експорту даних для достатньо широкого кола проміжних
мов, тобто форматів запису інформації. Наприклад, система SolidWorks дозволяє здійснювати обмін даними в форматах IGES, DXF, DWG, SAT, STL,
STEP, VDAFS, VRML, Parasolid тощо. Повернемось до розгляду рис.3.55,
де бачимо, що імпорт даних у систему КОМПАС здійснюється в форматах
KSF, DXF, DWG, IGES, SAT тощо. Те саме можна навести щодо інших
графічних комплексів, електронних таблиць, текстових процесорів, СКБД.
Це розширює можливості використання цих систем при взаємодії з даними, отриманими в інших програмних комплексах.
Безумовно, що спеціалізовані програмні комплекси САПР ДВЗ, які
слід віднести до розрахункового блока САПР, теж повинні оперувати певною внутрішньою мовою. Це означає, що для перетворення інформації з
вхідної мови системи на внутрішню та з внутрішньої на вихідну теж здійснюється за допомогою мовних процесорів. Тоді загальна схема інформаційних зв’язків розрахункового блока САПР відповідатиме схемі рис.4.13.
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Користувач

Мовний передпроцесор
3

Команди мовою
керування
Дані мовою
супроводу

Розрахунковий
блок САПР
(процесор)

Дані
внутрішньою
мовою
5

Повідомлення мовою
діагностичних
помилок
Результати
вихідною мовою

2

4

Мовний постпроцесор

6

Конвертор 2

1

Конвертор 1

Початкові дані
вхідною мовою

ЕОМ

Інформація
проміжною мовою

Рисунок 4.13 – Загальна схема інформаційних зв’язків
розрахункового блока САПР

За допомогою проміжних мов стає можливим підключення різноманітних інваріантних підсистем до спеціалізованих розрахункових блоків
САПР. Для цього використовують спеціально розроблені програми, які називають конверторами. Конвертори здійснюють перетворення даних з
внутрішньої мови певної спеціалізованої підсистеми на проміжну мову інваріантної підсистеми (див. блок 5 на рис.4.13) або в протилежному напрямку (блок 6).
На основі використання проміжних мов поєднаємо між собою схеми,
що подані на рис.4.11 та рис.4.13. У такому випадку будемо мати єдиний
програмний комплекс, що складається зі спеціалізованої підсистеми проектування та графічної підсистеми обслуговування процесу проектування.
Ефект використання внутрішніх і проміжних мов в САПР ДВЗ.
При розгляді цього питання можна виділити три складові. Розглянемо їх.
Перша складова. Будемо вважати, що в певній САПР, наприклад,
працюють функціональні підсистеми АСК ДВЗ та АСКВД ДВЗ. На даний
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момент завданням першої підсистеми є автоматичний синтез креслення колеса водяного насоса, а
другої – генерація графіків експериментально отриманої харакВнутрішня
Внутрішня
теристики двигуна. Вказані замова
мова
підсистеми А
підсистеми Б
вдання будуть виконуватись відповідно до схеми рис.4.14.
Конвертор А
Конвертор Б
З цього рисунка добре видно, що при залученні до САПР
Проміжна мова графічної системи
довільного спеціалізованого блоку проектування виникає потреба
Мовний передпроцесор графічної системи в розробці тільки додаткового
конвертора, який буде здійснюВнутрішня мова графічної системи
вати передачу даних у вибрану
графічну систему (на рис.4.14 –
Креслення
Графіки дослідних
це конвертори А і Б). При цьому
колеса
характеристик
ВН
двигуна
достатньо складна частина системи, якою є підсистема машинРисунок 4.14 – Схема передачі даних з
ної графіки, залишається незмінфункціональних підсистем САПР ДВЗ
ною.
до інваріантної графічної системи
Друга складова. В процесі
синтезу, аналізу та оптимізації конструкції СТС відповідно до принципу
ітераційності виникає задача багаторазового використання тих чи інших
блоків підсистеми проектування.
Безумовно, що для ефективної їх роботи необхідно мати єдине машинне уявлення (внутрішню мову) моделі об’єкта проектування. Схема
відповідного лінгвістичного забезпечення САПР подана на рис 4.15.
У даному випадку прямі інформаційні зв’язки між блоками синтезу,
аналізу й оптимізації конструкції відсутні, що дозволяє здійснювати їх розробку як одноетапних САПР, а в перспективі – забезпечити необхідну технологію проектування і розвиток системи в цілому. При цьому кількість
блоків синтезу, аналізу, оптимізації, їх зміст, керування їх роботою повністю визначається прийнятою схемою методичного забезпечення цільового
об’єкта проектування.
Підсистема А
синтезу
геометрії
колеса ВН

Підсистема Б
обробки
експериментальних даних
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Вхідна мова
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Постпроцесор

Вихідна мова
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Блоки синтезу
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оптимізації

Мови супроводу
і керування
Конвертор 2D

Конвертор 3D

Проміжна мова графічної системи

Рисунок 4.15 – Схема лінгвістичного забезпечення
підсистеми проектування

Третя складова. Фірма-виробник програмного забезпечення створила більш удосконалену систему машинної графіки. Найчастіше в такому
випадку словник проміжної мови буде розширено. Але важливо, що граматика цієї мови залишається незмінною. Такий підхід дозволяє використовувати нову графічну підсистему сумісно з усіма іншими підсистемами інтегрованої САПР без будь-яких змін в останніх.
З розглянутого можна зробити наступний висновок.
Відповідно до теорії лінгвістичного забезпечення САПР взаємодія користувача з системою та міжпрограмний обмін даними
повинен здійснюватись з використанням вхідних, вихідних мов,
мов керування і супроводу, внутрішніх і проміжних мов. При
цьому зміна розрахункового блока, графічної чи іншої підсистеми обслуговування, розширення системи в процесі експлуатації
або її модернізація не викликають перебудови інших блоків.
Таким чином, маємо лінгвістичне забезпечення, за допомогою якого
система легко розширяється для розв’язання нового кола задач.
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4.2.2. Класифікація мов за оперативністю взаємодії
користувача з ЕОМ
Мови проектування, що класифікуються за оперативністю взаємодії
користувача з ЕОМ, поділяють на пасивні та діалогові.
Пасивні мови дозволяЕОМ
Користувач
ють задавати послідовність
проектних операцій та сукупність вхідних даних для подаКоманда
Програма
або
льшого їх використання в пакеабо
набір команд
пакет програм
тному режимі роботи програм.
та дані
По закінченню виконання проектних операцій отримане проПеревірка
Результат
ектне рішення подається проерезультату
ктувальнику. Схему взаємодії
користувача з системою в таРисунок 4.16 – Пакетна технологія
кому режимі роботи зображено
(режим) проектування в САПР
на рис.4.16.
Зрозуміло, що використання такого режиму слід вважати найбільш
ефективним. Він відповідає задачі створення комп’ютерних систем автоматного типу та може бути реалізованим на тих етапах проектування двигуна, алгоритми яких є повністю визначеними. Прикладом тут можуть бути системи розрахунку робочого процесу ДВЗ та паливопостачання (див.
рис.1.9). Інший приклад подано на рис.4.14, де генерація графічної інформації здійснюється автоматично залежно від значень розрахункових або
експериментальних даних.
При використанні пакетного режиму роботи програм необхідно
мати вичерпний набір даних, що задані до початку виконання
проектних операцій.
Діалогові мови забезпечують взаємодію проектувальника з ЕОМ на
основі взаємного обміну повідомленнями. Це дозволяє оперативно отримувати проміжні результати та керувати процесом проектування. За приклад тут знову можна навести задачу вибору шляхів зміцнення деталі КЗ
або будови креслення.
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Діалогові мови виКористувач
ЕОМ
користовують для двох
режимів роботи програм:
Команда
діалогового та інтеракз наданого
тивного.
Програма
системою
набору та (або)
В діалоговому речастина даних
жимі алгоритм процесу
Частковий
результат.
проектування не є повніЗапит
на
Перевірка
стю визначеним. Необвиконання команди
часткового
з наданого набору
хідну інформацію проекрезультату
та
(або)
на
проектування
тувальник вносить до
введення наступної
частини даних
системи безпосередньо в
процесі
проектування
залежно від отриманих
Остаточний
Перевірка
проміжних результатів.
результат
результату
Після прийнятого творчого рішення знову виконується часткова обРисунок 4.17 – Діалоговий режим роботи програм
робка даних (рис.4.17).
В діалоговому режимі команди і дані запитуються системою
та вводяться користувачем в об’ємі, що запитує система.
Таким чином, вказаний режим дозволяє підтримувати процес проектування з урахуванням проміжних результатів цього проектування.
Інтерактивний режим використовують, коли задача не піддається
алгоритмізації. В таких випадках проектувальнику надається суворо визначений набір команд керування системою. Система сповіщає користувача про свою готовність до їх виконання. Користувач вибирає потрібну команду та сповіщає про це систему. Для виконання команди часто виникає
потреба у введенні певного набору даних, перелік яких запитує ЕОМ, або
котрі користувач вводить разом з командою. Після виконання довільної
команди система надає результат, а користувачем приймається рішення
щодо подальшого напрямку проектування та вибору нової команди
(рис.4.18).
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В інтерактивному режимі система чекає від користувача
введення довільної команди з доступного переліку команд
незалежно від попередньо виконаних команд
Найчастіше інтерактивний режим в САПР використовують для виконання креслень
Команда
та об’ємних моделей оригінаПрограма
з відомого
льних деталей. У даному випанабору та (або)
дані до неї
дку маємо найменший рівень
автоматизації проектних робіт,
Результат
але найбільші можливості щовиконання
Перевірка
команди
часткового
до застосування творчих здібрезультату
ностей людини. З цього привопроектування
ду ще раз підкреслимо, що синтез типових деталей об’єкта
Остаточний
Перевірка
проектування слід виконувати
результат
результату
за більш прогресивною з точки
зору автоматизації робіт – паРисунок 4.18 – Інтерактивний режим
кетною технологією обробки
взаємодії користувача з системою
даних.
в процес і проектування
В процесі виконання
проектних робіт важливою є вимога зменшення до мінімуму часу реакції
системи на команду користувача. В ідеальному випадку цей час стає настільки малим, що його не приймають до уваги – команда виконується практично миттєво і не створює перешкод робочому ритму проектувальника. У
зв’язку з цим ефективність роботи системи в значному ступені починає залежати від ефективності вхідних мов, мов керування та супроводу.
Найпростіший спосіб спілкування користувача з ЕОМ – це використання алфавітно-цифрової клавіатури з відображенням інформації, що
вводиться, в командному рядку системи. Ефективність цього способу в основному визначається достатньо легким введенням потрібного набору даних. Водночас цей спосіб має наступні значні недоліки:
• процес введення передбачає багаторазове натискання на клавіші,
що стримує робочий ритм проектування;
Користувач

ЕОМ
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• не виключається вірогідність помилкових натискань;
• словниковий запас мови забувається та повністю не буває реалізованим;
• синтаксис і семантика багатьох команд без роз’яснення не є однозначною.
Пояснимо лише останню тезу. Наприклад, система розрахунку
поршневого кільця задає запитання: “Введіть коефіцієнт корекції епюри
тиску поршневого кільця”. Зрозуміло, що ця величина є змінною вздовж
робочої поверхні кільця і її слід задавати або в табличному, або в аналітичному вигляді. Тому без знань особливостей введення значення цього мовного елемента команда не буде виконана.
Для усунення вказаних недоліків у САПР приймається низка наступних заходів:
9 опис команд разом з роз’ясненнями щодо їх можливого застосування зберігається в пам’яті ЕОМ та в разі необхідності виводиться на екран безпосередньо під час роботи системи;
9 допускається скорочення слів у командах;
9 кожна команда або дані після введення перевіряються на припустимість (рис.4.19).
Ефективним доповненням діалогових мов проектування є використання техніки меню. Це поняття відповідає застосуванню засобів по вибору команди з наданого загального переліку команд. Тут важливо, що при
виборі команди суттєво скорочується час на її введення та зменшується кількість помилок при введенні.
Розрізняють два види меню: динамічне та планшетне.
Динамічне меню передбачає попереднє виведення на екран основного меню системи – рядка меню. Після вибору одного з пунктів цього меню
на екрані з’являється відповідне підменю зі своїм набором команд. Розгортання підменю нижчих рівнів здійснюється до того часу, поки команда не
сформується для однозначного виконання. Так на рис.4.20 послідовність
команд “Вставка”–“Элементы”–“Отверстие”–“Под крепеж…” дозволяє
виконати в деталі різьбовий отвір.
Інший приклад використання динамічного меню було подано на
рис.3.55 при розгляді питання імпорту в графічну систему інформації, що
зберігається в різноманітних форматах.
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Користувач

ЕОМ

Введення команди
та (або) набору
даних
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Є
помилки
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Виконання
команди

Повідомлення
про помилку

Розуміння
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Помилок
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результату

Перевірка
результату
Осмислення
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даних

Помилок
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Рисунок 4.19 – Алгоритм перевірки припустимості команд і даних у САПР

Рисунок 4.20 – Динамічне меню системи SolidWorks
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В ряді випадків наступні підменю подають в окремих вікнах системи. Такий спосіб вибору команди було розкрито при формуванні параметричних графічних елементів (див. рис.3.51). Принципово останній спосіб
вибору команди не відрізняється від попереднього.
Планшетне меню передбачає введення команд шляхом торкання
електронним олівцем певних клітинок (полів) спеціального пристрою, що
підключається до ЕОМ – планшета. Найпростіший приклад планшетного
меню зображено на рис.4.21.
В даному випадку виконання будь-якої команди не потребує послідовного розгортання вкладених меню на
екрані, а зображення об’єкта
проектування не перекривається вікнами динамічного
меню. Загальна кількість
полів планшетного меню
може знаходитись у межах
від 50 до 1000. Відповідне
Рисунок 4.21 – Зовнішній вигляд
ПЗ надає можливість пронайпростішого планшетного меню
грамувати поля планшета.
Комфортні умови введення команд забезпечує техніка вільних символів, які “зображують” на планшеті електронним олівцем (рис.4.22). До
початку використання цих можливостей слід запрограмувати відповідність
“символів”, які вводяться, командам, що потребують виконання. В даному
випадку навіть не виникає потреби в пошуку на планшеті клітинки, яка позначає певну команду.

а

б

Рисунок 4.22 – Подання команди “Пряма” (а) та “Коло” (б)
за допомогою техніки вільних символів
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Для розпізнавання вільного символу має значення не тільки його
форма, а й послідовність виконання “зображення”. Так, коли символ “Коло” задано рухом електронного олівця за годинниковою стрілкою, то система не розпізнає цю команду в разі руху олівця в протилежному напрямку. При цьому також важливо, що коли у використанні знаходиться понад
30 символів, то починають з’являтись невірні тлумачення команд системою. З цієї причини техніка вільних символів застосовується лише як допоміжний засіб до інших можливостей діалогових мов.
Близьким до планшетного меню є використання функціональної клавіатури. Замість електронного олівця тут використовують функціональні
клавіші, яких може бути до 100.
Обов’язковим засобом введення команд, що на сьогодні мають усі
сучасні підсистеми САПР, є використання панелей інструментів. Такі панелі складаються з довільної кількості кнопок керування, які зображують
на екрані. Ці кнопки імітують функціональну клавіатуру та дублюють основні команди динамічного меню. Для зручності кнопки керування позначають піктограмами та поєднують в панелі інструментів. Як приклад на
рис.4.23 подано панелі інструментів графічних систем КОМПАС та SolidWorks.

а

б

Рисунок 4.23 – Приклади Панелей інструментів:
а – системи SolidWorks; б – системи КОМПАС

Розглянуті та інші кнопки керування вказаних систем також можна
побачити на рис.3.51, а; 3.53; 4.20. Аналогічні панелі системи створення
специфікацій SWR-Спецификация можна знайти на рис.3.59, графічних
систем MGI PhotoSuite SE, Paint та Rhinoceros – відповідно на рис.3.28,
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3.33, 3.34, текстового процесора Microsoft Word – на рис.3.22, системи програмування Visual Basic – на рис.3.14 тощо.
З метою підвищення ефективної роботи користувача панель інструментів також програмується. Водночас команди, що подані на панелі інструментів або в меню команд часто дублюються клавішами функціональної клавіатури (“гарячі клавіші”). Все вище вказане кваліфікують як створення дружнього інтерфейсу системи.
Іншими основними рисами дружнього інтерфейсу є наступні:
9 усі системи мають однаковий або близький інтерфейс;
9 терміни, що використовуються в усіх системах, мають однакові
значення;
9 системи забезпечують користувача легко доступними вікнами
підказок, що дозволяє здійснювати роботу з системою без звертання до
друкованої документації;
9 системи дозволяють відмовитись від усіх екранних меню та кнопок панелей інструментів, а керування здійснювати, наприклад, з використанням функціональних клавіш. Для досвідчених користувачів це збільшує
екранне поле виведення проектної інформації.
В цілому усі перелічені програмно-технічні засоби використовують
для реалізації принципу оптимальності зв’язку проектувальника з ЕОМ.
4.2.3. Класифікація мов за переважним способом
подання інформації
Відповідно до класифікації мов проектування за переважним способом подання інформації розрізняють алфавітно-цифрові (символічні), графічні, голосові та змішані мови.
В алфавітно-цифрових мовах описи здійснюються у вигляді рядків
символів або у вигляді таблиць. У графічних мовах інформація подається у
вигляді креслень, графіків, діаграм та іншої нарисної інформації. І ті, і інші
мови використовують в усіх функціональних підсистемах САПР ДВЗ. При
цьому зрозуміло, що внутрішні і проміжні мови завжди повинні бути алфавітно-цифровими.
Для спілкування користувача з автоматизованою системою проектування двигунів найбільш ефективними є графічні мови. Це пов’язано з тим,
що об’єми графічної інформації, якими оперує конструктор, набагато пе207

ревищують об’єми цифрових даних та технічних описів. Водночас вибір
алфавітно-цифрової чи графічної мови визначається необхідною формою
подальшого використання інформації, відповідає принципу інформаційної
узгодженості САПР.
Розробка голосових мов спілкування проектувальника з ЕОМ ґрунтується на використанні пристроїв електронного розпізнавання та синтезу
лексем мови. Такий підхід вважається перспективним напрямом розвитку
діалогових мов проектування.
Окремим допоміжним засобом ведення діалогу з ЕОМ є використання звукових сигналів, що подаються одночасно з вихідною інформацією.
Такі сигнали ефективно привертають увагу проектувальника до тих, чи
інших дій, які виконує комп’ютер. Практично завжди звукові сигнали супроводжують повідомлення мов діагностичних помилок. За бажанням користувача звукові сигнали можуть бути відключені. В своїй сукупності
змішані мови сприяють підтримці дружнього інтерфейсу системи.
4.2.4. Класифікація мов проектування по їх зв’язку
з мовами програмування
Мови проектування в процесі опису даних та дій над ними повинні
відповідати якостям мов програмування: достатнім рівнем наочності, гнучкості, визначеності тощо. Ці вимоги передбачають:
• використання існуючої математичної символіки та інших зображувальних засобів, що легко сприймаються;
• виконання описів команд і даних без зайвого їх ускладнення,
пов’язаного з недосконалістю зображувальних засобів;
• відсутність різних тлумачень виконаного опису.
Водночас у процесі будови мовних конструкцій головним є забезпечення достатнього рівня проблемної орієнтації, який є звичним проектувальнику.
Щодо мов програмування мови проектування розподіляють на мови
розширення та автономні.
Мови розширення будуються на основі граматики іншої мови або є
проблемно-орієнтованим доповненням останньої. Базою такого розширення найчастіше є алгоритмічні мови високого рівня. Цей підхід дозволяє використовувати в мовах проектування всі потужні засоби з обробки даних,
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що є в базовій мові.
Універсальні алгоритмічні мови високого рівня широко використовуються для створення ПЗ САПР – вони мають достатньо розвинуті можливості для опису різноманітних алгоритмів. Водночас при їх використанні
як мов проектування опис завдань і даних стає громіздким і незручним у
користуванні. Це пояснюється складністю формулювання, перевірки, редагування і виконання команд у середовищі систем програмування. Для такої
роботи необхідною є спеціальна підготовка користувачів САПР – спеціалістів прикладної сфери. Засоби дружнього інтерфейса проектування тут відсутні.
Разом з цим ефективним шляхом використання мов розширення є їх
застосування в пакетному режимі роботи програм, тобто коли алгоритм
розв’язання задачі є повністю визначеним. В такому випадку місце мови
розширення відповідає блоку 4 (див. рис.4.2). Видно, що текст програми на
цій мові генерується певною прикладною програмою (блок 3) автоматично. При цьому компілятор певної мови програмування сприймає текст програми мовою розширення завдяки використанню спеціалізованої бібліотеки підпрограм блока 5. Така бібліотека і являє собою проблемноорієнтоване доповнення мови програмування. Вказане забезпечує високу
ефективність автоматичного виконання завдання.
Автономні мови проектування є альтернативою до мов розширення.
Вони забезпечують вимогу проблемної орієнтації процедур взаємодії користувача з системою в термінах професійної діяльності проектувальника.
Впровадження автономних мов передбачає використання техніки меню,
панелей інструментів, вікон діалогу, голосових мов та інших засобів дружнього інтерфейсу, сприяє підвищенню ефективності роботи користувача в
діалоговому та інтерактивному режимах роботи програм.
Часто при роботі з автономними мовами проектування виникають
потреби виконання однакових послідовностей дій. У цьому випадку типова
послідовність дій може бути записана в системі під певним ім’ям.
Послідовність дій, що записана під певним ім’ям, зветься
макросом.
Макроси найчастіше записують мовою програмування. Так, напри209

клад, макроси графічної системи КОМПАС складають мовою Ci, макроси
редактора документів Microsoft Word, електронних таблиць Excel – мовою
Visual Basic тощо. Ім’я записаного макросу можна розміщувати в меню
команд, на панелі інструментів, призначати йому ім’я функціональної клавіші. Таким чином, у загальному випадку текст макросу створюється мовою розширення, а його використання здійснюється за допомогою засобів
автономної мови.
Слід також відзначити, що з метою полегшення створення текстів
макросів до різноманітних систем залучають засоби автоматизованого виконання цього процесу. В даному випадку після виведення на екран спеціального вікна “Запись макроса” (рис.4.24, а) та введення імені і інших атрибутів макросу виконання послідовних дій в системі приводить до автоматичної генерації команд цього макросу. Завершення запису макросу
здійснюють натисканням кнопки “Остановить запись” (рис.4.24, б).

б

а

Рисунок 4.24 – Вікно діалогу створення макросу (а)
та кнопка завершення його запису (б)

У цілому повинно бути ясно, що найвищої ефективності роботи
САПР слід чекати при поєднанні та раціональному використанні засобів
мов розширення та автономних мов проектування.
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4.3 Використання мов програмування в процесі
функціонування САПР
У наш час існує декілька сотень мов програмування, що призначені
для розв’язання різноманітних науково-технічних задач. З точки зору їх
використання в САПР аналіз мов програмування слід розглядати як можливість реалізації пакетного режиму програм відповідно до рис.4.2. Надамо загальну класифікацію мов програмування. Її схема зображена на
рис.4.25.
Мови програмування

Низького рівня

Машинноорієнтовані

Високого рівня

Процедурноорієнтовані

Надбудови
над
процедурноорієнтованими
мовами

Проблемноорієнтовані

Спеціалізовані

Непроцедурні

Рисунок 4.25 – Загальна класифікація мов програмування

Мови низького рівня (автокоди, асемблери) мають інструкції, що
безпосередньо виконуються машиною, або які позначають такі інструкції.
Програми, що написані мовою низького рівня, призначені для виконання
машинами тільки певних типів. Разом з цим мови низького рівня дозволяють складати програми з економічним використанням пам’яті та без будьяких зайвих дій.
Мови високого рівня використовують, щоб писати програми, які не
є залежними від системи команд конкретних машин. Це дозволяє здійснювати широкий обмін програмами між ЕОМ різних типів. За своєю суттю
211

мови високого рівня є формальними мовами, бо вони дозволяють (і здійснюють) лише опис специфіки розв’язання конкретної задачі. В цьому полягають переваги та визначається поширення мов високого рівня.
Мови високого рівня розподіляють на процедурно-орієнтовані та
проблемно-орієнтовані.
Процедурно-орієнтовані мови передбачають оснащення набору розрахункових формул додатковою інформацією, котра перетворює цей набір
в алгоритм. Найбільш поширеними з таких мов є FORTRAN, Pascal, Basic,
інші алгоритмічні мови та їх діалекти.
На сьогодні значного поширення набула процедурно-орієнтована
мова високого рівня Сi. Вона відзначається сучасними механізмами керування процесом обчислень і структурами даних, багатим вибором операцій. Мова Сi дозволяє отримувати програми, які за своєю ефективністю не
поступаються програмам, що написані мовою низького рівня.
В цілому процедурно-орієнтовані мови є універсальними мовами
програмування. Вони здатні створювати програми для розв’язання задач
довільної складності і призначення. Основним недоліком при їх використанні в пакетному режимі роботи програм САПР є необхідність автоматичної генерації достатньо складних алгоритмів.
Проблемно-орієнтовані мови програмування, на відміну від процедурно-орієнтованих, не потребують детальної розробки алгоритму, а в
своєму ідеалі – зовсім не використовують алгоритмічних методів складання програм. Користувач таких систем повинен лише сформулювати задачу,
подати початкові дані та вказати на форму видачі результатів. Іншими словами, при використанні проблемно-орієнтованих мов застосовується професійна лексика проектувальника. Саме тому такі мови знаходять широке
застосування в автоматизованих комплексах і системах.
У проблемно-орієнтованих мовах виділяють три рівня ієрархії:
1) надбудови над процедурно-орієнтованими мовами програмування;
2) спеціалізовані мови високого рівня;
3) непроцедурні мови.
На нижньому рівні ієрархії знаходиться мова-надбудова над процедурно-орієнтованою (базовою) мовою. Мета надбудови – цілеспрямоване
об’єктно-орієнтоване розширення базової мови. Тут комплекс дій, що реа212

лізує надбудова, описують в підпрограмах процедурно-орієнтованої мови.
Таким чином, оператори надбудови є підпрограмами базової мови.
Надамо найпростіший приклад. Розробимо низку підпрогрампроцедур для виконання динамічного аналізу КШМ двигуна:
input_dta – введення даних;
forces – розрахунок сил і моментів, що діють в КШМ;
con_rod – розрахунок сил, що діють на шатунну шийку та підшипник;
crankshaft – те саме для корінної шийки і підшипника;
fly_wheel – синтез маховика;
strength – розрахунки міцності;
output _dta – виведення результатів.
Тоді, наприклад, формулювання задачі будови годографів навантажень за відомим обсягом професійних знань проектувальника буде мати
вигляд:
input_dta;
forces;
con_rod;
crankshaft;
output_dta;
Результатом роботи такої програми є будова графіків, аналогічних до
рис.1.18, 1.19.
Для підтримки роботи надбудови з розроблених підпрограм утворюють спеціалізовані бібліотеки (див. рис.4.2, блок 5). При цьому саме
розробка спеціалізованих бібліотек надає потрібну орієнтацію проблемноорієнтованій мові. В результаті отримують нову мову, можливості якої є
ширшими за можливості базової процедурно-орієнтованої мови.
В цілому до переваг використання надбудови над процедурноорієнтованою мовою відносять наступне:
¾ використання специфічних елементів (процедур) проблеми;
¾ можливість необмеженого розширення спеціальних засобів
проектування шляхом розробки нових процедур та їх залучення до спеціалізованих бібліотек;
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¾ простота вивчення мови для користувача;
¾ можливість перенесення програм на різні типи ЕОМ.
Інший приклад. Повернемось до розгляду проміжних мов проектування, де інформацію щодо будови відрізку прямої на площині подано у
вигляді
line (10.00, 20.00, 100.00, 200.00); .
Тепер добре видно, що ключове слово line є ім’ям спеціалізованої
процедури. В такому вигляді дані на проміжній мові можуть бути подані
мовою-надбудовою. Тоді практично відпадає задача створення мовного
процесора для передачі даних з проміжної мови на внутрішню (див. блок 6,
рис.4.11). Ці функції в даному випадку може виконувати компілятор базової процедурно-орієнтованої мови.
Важливо, що надбудову над процедурно-орієнтованою мовою використовують як базу для створення мовних засобів вищих рівнів ієрархії.
Спеціалізована мова – середній ступінь ієрархії. Такі мови орієнтовані на конкретно визначений клас задач та специфіку методів їх
розв’язання.
На вищому рівні ієрархії знаходяться непроцедурні мови. Вони в
найбільшій мірі орієнтовані на термінологію певної галузі знань та на
розв’язання задач спеціалістами прикладної сфери.
Непроцедурні мови розробляють на базі спеціалізованих мов та мовнадбудов шляхом створення спеціальних бібліотек та спеціального макропроцесора. При цьому розвинуті лексеми непроцедурних мов практично
виключають процес програмування як розробку алгоритму. Прикладом непроцедурної проблемно-орієнтованої мови може бути мова RL-2 розробки
ІПМаш НАН України. Її призначенням є опис необхідної інформації щодо
розв’язання крайових задач математичної фізики. До цього опису залучено
наступні види інформації:
1. Опис геометрії об’єкта аналізу.
2. Опис рівнянь задачі.
3. Опис граничних на початкових умов.
4. Директиви щодо розв’язання задачі.
5. Директиви щодо виведення результатів обчислень.
Будемо вважати, що текст програми непроцедурною мовою RL-2 на214

писано. Тоді він автоматично обробляється макропроцесором. Результатом
цієї роботи є синтезований алгоритм програми мовою-надбудовою. Подальша обробка цієї програми транслятором відповідної процедурноорієнтованої мови приводить до створення робочої програми і її виконання.
Для використання в САПР непроцедурної мови RL-2 розроблено макропроцесор “ПОЛЕ”, який здійснює генерацію програми мовою (надбудовою) FORTRAN. Відповідно до вказаного робоча програма генерується
за схемою рис. 4.26.
Вхідна програма
мовою RL-2

Макропроцесор
“ПОЛЕ”

Спеціалізована
бібліотека

Вихідна програма
мовою
FORTRAN

Рисунок 4.26 – Схема розробки робочої
програми в системі “ПОЛЕ”

Компілятор
мови
FORTRAN

Робоча програма –
виконання процедур
проектування

Наведене означає, що для повної автоматизації процесу виконання
певної проектної задачі залишається необхідність автоматичного створення вхідної програми. Знову звертаючись до рис.4.2 бачимо, що ця задача
повинна розв’язуватись в блоці 4. Тоді зміна програми блока 4 при незмінній схемі і складу ПЗ за рис.4.26 дозволяє розв’язувати новий клас задач.
Таким чином, використання проблемно-орієнтованих мов програмування
виключає з творчого процесу проектування рутинні операції написання алгоритмів програм.
У цілому практичне застосування основних понять, класифікацій і
положень лінгвістичного забезпечення САПР сприяє ефективному використанню програм. Це відповідає вимогам скорочення часу і витрат на проектування, принципам розвитку, сумісності, інформаційної узгодженості,
оптимальності зв’язку проектувальника з ЕОМ, оптимальності зв’язків між
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САПР і зовнішнім середовищем, типізації, блочності. Тим самим забезпечується вирішення четвертого науково-технічного питання розгляду системного підходу до проектування ДВЗ як ефективного поєднання програмних засобів САПР (див. п.1.3). При цьому повинно бути ясно, що наявність
досконалого лінгвістичного забезпечення при обробці інформації в САПР
є обов’язковою, але ще не є достатньою умовою ефективного використання автоматизованої системи. Останнє в значній мірі пов’язують з наступним, п’ятим, питанням – розробкою досконалої інформаційної бази САПР.
Розгляду вказаного питання присвячено гл.5.
Контрольні запитання і завдання
1. Поясніть на прикладах важливість досконалості лінгвістичного
забезпечення САПР.
2. Сформулюйте призначення мов програмування і проектування.
3. Дайте загальну класифікацію мов проектування.
4. Чи завжди певна програма використовує мови супроводу і керування?
5. Оберіть довільну відому вам програму БПЗ САПР або СПЗ САПР
ДВЗ та наведіть приклади використання нею вхідної та вихідної мов, мов
супроводу і керування. В якому режимі працює ця програма?
6. Поясніть необхідність використання внутрішніх і проміжних мов
у САПР ДВЗ.
7. Наведіть поняття “конвертор”.
8. Чому різноманітні програмні комплекси мають різні внутрішні
мови? Розкрийте спосіб інтеграції різноманітних програмних комплексів
для сумісного їх функціонування в САПР.
9. Чи можливе створення інтегрованої САПР ДВЗ з використанням
тільки пасивних мов проектування?
10. Чи є доцільним створення САПР ДВЗ з використанням тільки діалогових мов проектування?
11. Поясніть особливості діалогового та інтерактивного режимів роботи програм.
12. Наведіть приклади доцільності використання в САПР ДВЗ пакетного режиму роботи програм, інтерактивного режиму роботи програм.
13. Які переваги має використання планшетного меню та функціона216

льної клавіатури щодо динамічного меню?
14. Розкрийте поняття панелі інструментів.
15. Розкрийте поняття дружнього інтерфейсу взаємодії проектувальника з ЕОМ.
16. Наведіть приклади доцільності використання алфавитно-цифрових та графічних мов в САПР ДВЗ.
17. Наведіть поняття мов розширення та автономних мов проектування.
18. Розкрийте поняття “макрос”.
19. Наведіть загальну класифікацію мов програмування.
20. Розробіть програму-конвертор для перезапису примітиву прямої з
SF в KSF-формат системи КОМПАС.
21. Поясніть переваги використання проблемно-орієнтованих над
процедурно-орієнтованими мовами програмування в процесі проектування.
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Глава 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР
5.1. Розвиток підходів до поняття обробки інформації
Призначення будь-якого технічного пристрою завжди відоме його
розробникам. Наприклад, двигун внутрішнього згоряння створюється як
машина, що перетворює теплоту згоряння палива в роботу. Так само на
початку було і з ЕОМ. Перші комп’ютери призначались для виконання математичних розрахунків. Але вже через 20 років після появи електронної
обчислювальної техніки людство усвідомило необхідність використання
комп’ютера для переробки інформації.
Інформація – це сукупність окремих елементів даних.
Дані – це відомості, що використовують для формування та
обробки інформації.
Призначенню ЕОМ, як пристрою для обробки інформації, сприяли
дві причини:
1. З’явився ефект, так званого, інформаційного бар’єра – об’єми інформації зросли на стільки, що людство стало неспроможним обробляти
цю інформацію в повному об’ємі. Наведемо приклад з проектування ДВЗ.
Відповідно до загальної схеми процесу автоматизованого проектування
двигунів (див. рис.2.7) на перших чотирьох етапах проходження проекту
здійснюють формування та аналіз ТЗ, пошук прототипів та варіантів можливих технічних рішень. Зрозуміло, що тільки достовірна обробка повного
об’єму інформації відносно зразків-аналогів моторної техніки дозволяє гарантовано перевершити якість існуючих моделей двигунів. Таким чином,
необхідність обробки інформації є фактором, що визначає зростання якості
проекту.
З іншого боку, збирання та обробка все зростаючого об’єму інфор218

мації стримує початок основних етапів проектування, тобто знаходиться у
протиріччі з вимогами скорочення часу проектних робіт та зменшення їх
вартості.
Все вищевказане в повному обсязі відноситься до аналізу існуючих
математичних методів, моделей, алгоритмів та іншої інформації, що використовується в процесі проектування. Таким чином, маємо протиріччя
між об’єктивно існуючою інформацією, необхідністю і можливістю її обробки.
2. При проектуванні СТС виникає протиріччя між своєчасністю і
достовірністю проектної інформації. Наприклад, у процесі проектування
необхідно вибрати певне наступне рішення щодо конструкції двигуна.
Розробка проекту останнього
i
i
0
1
–
відповідно до рис.5.1 в моS2
S1
S0
мент часу τ 0 знаходиться в
τ0

τ1

τ, S, i стані

τ2

Рисунок 5.1 – Протиріччя між своєчасністю
і достовірністю інформації:
τ – час проектування;
S – стан об’єкта проектування;
i – інформація щодо стану об’єкта проектування

S 0 . При цьому для

прийняття очікуваного рішення необхідно мати інформацію i0 щодо стану S 0 .

Але важливо, що під час
збирання інформації об’єму
i0 проект вже може перейти в стан S1 , тобто отримана інформація i0 вже
буде недостовірною.
Розглянуте протиріччя посилюється, коли ЦС має багаторівневу
структуру, а її проектування здійснюється з використанням інтегрованої
САПР та стратегій розгалуженого, комбінованого і адаптивного проектування.
Вказані вище причини стали поштовхом для впровадження інформаційних функцій комп’ютера. При цьому на основі використання ЕОМ почали створювати проблемно-орієнтовані системи для переробки інформації
– автоматизовані інформаційні системи (АІС).
Однією з основних задач впровадження АІС є залучення до
існуючих інформаційних систем зі своєю інформаційною технологією (ІТ) елементів автоматизації та використання на
базі автоматизації нової інформаційної технології.
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Сьогодні провідні компанії світу вкрай активно підтримують проекти в галузі ІТ. Ці зусилля пояснюються залежністю підприємств від інформації, від її джерел, від можливостей її передачі, переробки і відтворення в
розширеному обсязі.
З часу появи перших АС стались значні події в галузях виробництва і
експлуатації ОТ, електроніки, зв’язку. Головна з них – поява персонального комп’ютера. Об’єднання ПК, великих ЕОМ, засобів супутникового
зв’язку, інших шляхів передачі даних дозволило створити телекомунікаційні мережі. Ці мережі є тим стрижнем, навколо якого йде об’єднання інформаційної індустрії. При цьому за висновками провідних вчених широкомасштабне впровадження нових ІТ обумовлює перехід промислово розвинутих країн світу з епохи енергетики до епохи інформації. За це ствердження свідчить наступне:
1. Час подвоєння об’єму наукових знань складає не більш ніж 2 – 3
роки.
2. Витрати людства на зберігання, передачу й переробку інформації
(на “техніку слабкого струму” – ОТ і зв’язок) перевищують аналогічні витрати на енергетику (“техніку сильного струму”).
3. Вперше в своїй історії людство стало досяжним для спостережень
з Космосу – рівень радіовипромінювання Землі наблизився до рівня радіовипромінювання Сонця.
На сьогодні інформація розглядається як стратегічна сировина,
що використовується нарівні з матеріальними, енергетичними
та людськими ресурсами.
Узагальнений досвід використання АС дозволяє виділити три основних етапи, через які проходив процес автоматизації.
1. Початковий етап. Він характеризується наступним:
 іде вияв основних напрямів та накопичення досвіду використання ЕОМ;
 головна мета впровадження АС відповідає скороченню витрат
і чисельності персоналу організації;
 здійснюється автоматизація окремих видів і етапів діяльності
фірми.
2. Етап встановлення контролю над впровадженням нової інфор220

маційної технології:
 пошук сфер застосування ЕОМ завершено, парк ОТ не розширюється;
 розробляються нові організаційні форми керування новою
технікою;
 окремі інформаційні системи компанії ізольовані та слабо
сумісні;
 висувається ідея інтеграції інформаційного забезпечення; в
компаніях утворюють спеціальні інформаційні служби, що керуються віце-президентом по адміністрації.
3. Етап інтеграції інформаційних систем. Цей етап характеризується впровадженням раціональної технології організації і обробки даних.
Він визначається наступним:
 з появою ПК акцент автоматизації перенесено на створення
децентралізованих систем, в яких ПК, ЕОМ обчислювальних
центрів, інше інформаційне обладнання фірми поєднується в
локальну мережу. В таких мережах інформація є розподіленою між ПК, а спеціаліст-непрограміст безпосередньо використовує комп’ютер. Тим самим виключено інформаційнотехнічну ланку, що з’єднувала проектувальника з ЕОМ;
 завершено подолання технічних труднощів, обчислювальні
центри і мережі поєднано між собою та з системами іншої
природи: телефоном, факсом, поштою, телебаченням;
 сформовано новий тип працівників, котрі розглядають ЕОМ
як засіб сучасного виробництва;
 висувається концепція інформаційного ресурсу, на єдиній
технічній, організаційній та методологічній основі здійснюється інтеграція АС;
 зріс статус інформаційної служби фірми, яку перетворено в
службу керування інформаційними ресурсами на чолі з віцепрезидентом по інформації.
При цьому довільне підприємство розглядається як інформаційна система (ІС), що складається з певних елементів цієї системи і зв’язків між
ними. В межах системи циркулює інформація, яка певним чином подається, переробляється та передається. Тут ІС функціонує на базі нової інфор221

маційної технології, в поняття якої входять усі пристрої і носії, методи
зберігання, переробки і обміну інформацією. З урахуванням поданого надамо ще одне означення САПР ДВЗ.
За аспектом інформаційного забезпечення процесу проектування САПР ДВЗ слід розглядати як АС по переробці інформації з
метою отримання нових конструкцій двигунів на основі використання нових інформаційних технологій, тобто нових методів
зберігання, перетворення, обміну інформацією.
В цілому слід враховувати, що при впровадженні інтегрованої САПР
або її окремих підсистем розробка досконалого інформаційного забезпечення є ще одним вагомим фактором, що визначає якість використання системи.
З метою зменшення витрат на впровадження нових ІТ слід користуватись, поряд з теорією будови автоматизованих інформаційних систем,
практичним досвідом їх впровадження. Напрям використання цього досвіду повинен відповідати принципам сумісності, інформаційної узгодженості, оптимальності зв’язків між САПР та зовнішнім середовищем. Важливість і складність цього питання стають зрозумілими з розгляду складу ІЗ
САПР і вимог, що висуваються до ІЗ САПР.
5.2. Означення, компонентний склад та загальні вимоги до
інформаційного забезпечення САПР
5.2.1. Інформаційна база САПР
Під інформаційним забезпеченням САПР розуміють подану в заданій
формі сукупність певних відомостей, а також спеціальні засоби роботи з
цими відомостями, які є необхідними для виконання автоматизованого або
автоматичного проектування.
Інформаційне забезпечення призначене для отримання,
організації зберігання, зберігання та використання даних.
У загальному випадку дані частково можуть зберігатись не на машинних носіях. Але тоді порушуються принципі системної єдності, інформаційної узгодженості програм, оптимальності зв’язку проектувальника з
ЕОМ. З цього приводу функції інформаційного забезпечення повинно реа222

лізувати ПЗ САПР.
Компонентами ІЗ є документи, що вміщують описи проектних процедур, типових проектних рішень, комплектуючих виробів, матеріалів та
інші дані, а також файли, бібліотеки та інтегровані бази даних на машинних носіях, в яких усі ці дані зберігаються.
Сукупність компонентів ІЗ утворює інформаційну базу САПР.
Зміст інформаційної бази САПР складається з урахуванням особливостей об’єкту проектування та розширюється, доповнюється і оновлюється в процесі функціонування АС. Загальна будова такої бази передбачає
наявність двох складових: інформаційного фонду та внутрішньомашинної
структури даних.
Інформаційний фонд складає ту сукупність даних предметної області
САПР, яка є необхідною в процесі проектування СТС. Внутрішньомашинна структура даних визначає способи зберігання і доступу до цих даних.
5.2.2. Інформаційний фонд САПР
До складу інформаційного фонду САПР залучають: текстові та графічні початкові, проміжні та остаточні проектні документи; класифікатори;
довідники; описи типових проектних рішень; інші види інформації, що використовується в процесі проектування.
Дані інформаційного фонду класифікують за призначенням, за змістом, за тривалістю використання, за рівнем використання. Загальну структуру інформаційного фонду САПР подано на рис.5.2.
За призначенням дані поділяють на вхідні та вихідні.
Вхідними є дані, що використовують при виконанні проектних робіт.
Вхідні дані підрозділяють на початкові та нормативно-довідкові.
До початкових даних належать відомості, які задаються для проектування ЦС. Такими даними є вимоги ТЗ. Початкові дані не можуть бути
зміненими, якщо не прийняте відповідне рішення керівником проекту.
Нормативно-довідкові дані складають інформацію, що є загальною
для всієї області застосування САПР цільового об’єкта, що розглядається.
До цих даних відносять стандарти, методичні матеріали, відомості щодо
комплектуючих вузлів, матеріалів, двигунів-аналогів, типових проектних
рішень, математичних моделей, інші довідкові відомості, у тому числі відомості щодо функціонування САПР.
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Рисунок 5.2 – Загальна структура інформаційного фонду САПР

Вихідними є дані, що отримують в результаті функціонування САПР.
Ці дані розширюють інформаційну сферу прикладної галузі. До вихідних
даних відносять прийняті проектні рішення (розрахункові значення, текстові документи, схеми, креслення), проміжні рішення (що є потрібними
для подальших етапів проектування), дані поповнення нормативно224

довідкового фонду та статистичні дані щодо функціонування САПР.
За змістом дані розподіляють на наступні групи: нормативні, довідкові, методичні, моделі, типові рішення, програми, умови і вимоги, результуючі.
Нормативні дані містяться в матеріалах нормативного характеру – в
міжнародних та державних стандартах, в стандартах підприємств, в інструктивних та директивних документах підприємства.
Довідкові дані розміщено в довідниках, каталогах, в технічній документації та літературі, у звітах з експериментальних робіт тощо.
Джерелом нормативної та довідкової інформації є інформаційна та
патентна служба організації, технічна бібліотека, служба обслуговування
САПР.
Методичні дані містяться в методичних матеріалах і інструкціях, які
викладають теорії, математичні методи, методики, опис мов проектування
і програмування тощо. Джерелом методичної інформації є служба з розробки САПР.
Моделі являють собою математичні залежності, набори евристичних
і алгоритмічних процедур з функціонування і проектування СТС. Джерелом внесення моделей є служба з розробки САПР.
Типові рішення формують на основі досвіду проектування. Ці рішення фіксують дані по розробленим об’єктам та використовуються в наступних проектних роботах. До типових рішень відносять креслення типових
конструктивних і графічних елементів, елементи оформлення документації. Типові проектні рішення формує служба обслуговування САПР.
Програми передбачають наявність інформації відповідно до складу
ПЗ САПР. Наповнення ПЗ забезпечує служба з розробки САПР.
Умови і вимоги – це дані, що є початковими для різних етапів і стадій
проектування СТС. Їх формулюють як початкові до початку проектування
та проміжні при завершенні певного етапу чи стадії. Умови ы вимоги формують проектні підрозділи САПР.
Результуючі дані утворюють на заключних етапах проектування у
вигляді прийнятих й отриманих рішень (характеристики двигуна, конструктивні параметри, експлуатаційні обмеження). Ці дані також формують
проектні підрозділи САПР.
Важливо, що для забезпечення високої якості змісту інформаційного
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фонду САПР та якості проектування в цілому до інформаційної, патентної,
розробки, обслуговування та інших допоміжних служб САПР повинні залучатись спеціалісти прикладної сфери.
За тривалістю використання дані підрозділяють на змінні, умовнонезмінні та незмінні.
Змінні дані є характерними для даного об’єкта проектування. Вони
змінюються в ітераційному процесі проектування та при переході від одного об’єкта до іншого. До змінних даних відносять умови і вимоги та результуючі дані.
Умовно-постійні дані є характерними для групи близьких за призначенням об’єктів. Ці дані можуть змінюватись у процесі аналізу результатів
проектування. До умовно-незмінних даних відносять довідкові дані і типові рішення.
Розглянемо два приклади щодо умовно-постійних даних. У процесі
проектування поршня за один з критеріїв його працездатності приймають
параметр теплонапруженості, кВт/мм:

ND =

N eц
D ⋅ 103

,

(5.1)

де N eц – ефективна циліндрова потужність двигуна, кВт; D – діаметр циліндра, м.
На основі аналізу цього критерію чверть століття тому було встановлено, що для тракторних дизелів при діаметрі циліндра до D = 0,13 м повинна виконуватись умова – N D ≤ 0,15 кВт/мм. На сьогодні цей показник
складає величину N D = 0,18 − 0,21 кВт/мм. Видно, що критерій N D , який
слід відносити до переліку довідкових даних, повинен бути умовнопостійним.
Інший приклад стосується прийняття типових проектних рішень – за
розглянутий вище період часу кількість кілець поршнів швидкохідного дизеля скоротилась спочатку з п’яти до чотирьох, а потім ще раз – з чотирьох
до трьох. Аналогічні зміни відбуваються відносно кількості клапанів одного циліндра, величини максимального тиску палива перед форсункою, способу організації робочого процесу, коефіцієнту пристосовності двигуна,
інших параметрів, показників, конструктивних і функціональних описів
двигунів.
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В цілому видно, що сувора незмінність довідкових даних та типових
проектних рішень не дозволяє отримати конструкцію, що перевершує
кращі світові аналоги. Саме тому з урахуванням нових досягнень в теорії
ДВЗ і технології виготовлення деталей ДВЗ довідкові дані і типові рішення
повинні змінюватись в часі – відповідати сучасному рівню двигуніваналогів.
Постійні дані є характерними для області застосування САПР. До
постійних даних відносять нормативну та методичну інформацію, моделі і
програми. Постійні дані можуть змінюватись лише з розвитком САПР або
зы зміною вимог стандартів.
За рівнем використання дані розподіляють на стратегічні і тактичні.
Стратегічні дані призначені для прийняття принципових рішень на
рівні головного конструктора або керівників служби САПР. До стратегічних відносять постійні та частково умовно-постійні дані.
Зміна умовно-постійних даних на стратегічному рівні означає, що в
світі з’явились двигуни-аналоги, матеріали, технології виготовлення деталей з покращеними характеристиками.
Тактичні дані призначені для прийняття конкретних проектних рішень на рівні проектувальників (проектних підрозділів САПР). До тактичних відносять змінні та частково умовно-постійні дані. Зміна умовнопостійних даних на тактичному рівні означає, що створена конструкція є
оригінальною або перевершила за своїми показниками певні характеристики двигунів-аналогів.
У цілому ясно, що впровадження і використання САПР потребує
спеціальних підходів до ефективного поділу та організації зберігання даних, доступу до даних, редагування даних.
5.2.3. Внутрішньомашинна структура даних САПР
Внутрішньомашинна структура даних передбачає наявність певним
чином організованих даних інформаційного фонду, що зберігаються на
машинних носіях та які використовуються безпосередньо в процесі автоматизованого або автоматичного проектування.
Компоненти цієї структури класифікують відповідно до рис.5.3 щодо
організації розміщення та за носіями.
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Рисунок 5.3 – Компоненти внутрішньомашинної структури даних САПР

За організацією розміщення компонентів IЗ розрізняють файли (або
набори даних), бібліотеки та інтегровані бази даних.
Файл – це довільна сукупність послідовних даних певної довжини,
що має ім’я. Файл може зберігати текст, програму, числові або символьні
дані, закодовані графічні зображення тощо. Довжина (ємність) файла вимірюється в байтах. Байт – одиниця ємності пам’яті ЕОМ, в якій може зберігатись один символ з можливого набору ASCI-символів (див. рис.3.18).
Файли за структурою розміщення даних розподіляють на послідовні,
прямого доступу, індексно-послідовні.
Послідовна структура даних є найбільш простою та забезпечує високу ефективність доступу – порядок обробки записів з набору даних завжди є відомим. Але щоб дістатися до певного запису виникає потреба в
послідовному читанні усіх попередніх записів файла.
Пряма структура, на відміну від попередньої, забезпечує вільний
доступ до довільних записів файла та не накладає обмежень на порядок
обробки цих записів. Час обробки файлів прямого доступу зростає.
Індексно-послідовна структура займає проміжне положення між по228

слідовною і прямою, тому використовує їх окремі переваги. Ця структура
має систему індексів для прискорення пошуку послідовно-організованої
інформації.
Бібліотека, або бібліотечна структура даних складається з певної сукупності каталогізованих інформаційних компонентів (розділів бібліотеки). Для доступу до інформації бібліотека має довідник.
Інтегрована база даних утворює сукупність інформаційних компонентів, описи їх структури та взаємозв’язки між даними. БД орієнтовані на
колективне використання інформації програмами і користувачами САПР.
Докладніше структуру БД буде розглянуто в п.5.3.
Носії даних призначені для зберігання та читання інформації. Ці носії є фізичним об’єктом управління ОС. Основними носіями інформації є
магнітні гнучкі та жорсткі диски (FDD та HDD), оптичні диски (CD) тощо.
Важливою передумовою розвитку складових систем керування даними стала поява доступних за вартістю запам’ятовуючих пристроїв великої ємності з малим терміном прямого доступу до інформації. В першу
чергу це стосується жорстких магнітних дисків. У сполученні з мережним ПЗ це привело до ефективного копіювання даних та створення резервних архівів на різних ЕОМ, збереження єдиного набору даних на декількох
томах (зовнішніх пристроях) носіїв інформації.
5.2.4. Загальні вимоги до компонентів ІЗ САПР
Організація проектних робіт з використанням нової інформаційної
технології висуває підвищені вимоги до забезпечення ефективності користування інформаційним фондом САПР. Незалежно від майбутньої структури та об’ємів баз даних їх розробка повинна підкорятись загальним
принципам будови САПР. Конкретна реалізація останніх висуває наступні
вимоги до компонентів ІЗ САПР.
1. Надійність зберігання інформації протягом встановленого часу.
Ця вимога забезпечується використанням комплексу організаційних заходів та технічних і програмних засобів. При цьому досягають:
9 захисту даних від зовнішніх випадкових впливів та системних збоїв;
9 протоколювання роботи БД;
9 копіювання даних у резервну базу;
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9 контролю цілісності БД;
9 оновлення даних на основі інформації резервної БД.
2. Гнучкість організації і відкритість структури дозволяють доповнювати і реорганізовувати дані без перебудови або повторного створення
усієї системи ІЗ.
3. Логічна структуризація даних за їх формальними ознаками забезпечує мінімізацію інформації, що зберігається (усуває її надмірність), швидкість пошуку даних.
4. Достовірність і доречність інформації, що знайдена за її формальними ознаками. Ця вимога гарантує точність отриманих даних та відповідно достовірність прийнятих проектних рішень. Важливо, що невірний
результат тут може бути отримано в разі неповноти чи помилковості автоматично знайденої інформації в БД.
5. Доступ до даних повинен здійснюватись за достатньо простими
запитами користувачів у режимі діалогу або програм у пакетному режимі
їх роботи. Тут підтримка роботи БД у максимальній мірі повинна бути автоматизованою.
6. Захист від несанкціонованого доступу повинен забезпечувати доступ до відповідної інформації тільки особам і програмам, які мають на то
право. Такий підхід відповідає меті досягнення певної методології проектування.
7. Використання типових і уніфікованих програм і технічних засобів
у значній мірі полегшує і прискорює процес створення і експлуатації компонентів ІЗ.
Наданої сукупності вимог досягають шляхом використання спеціальних методів організації, розміщення й обробки даних.
5.3. Організація обробки даних в АС. База даних, СКБД,
банк даних
Відповідно до виконання вимог, що подані в п.5.2, організація збереження даних та спосіб їх взаємодії з програмами пройшли в своєму розвитку два основних етапи. Це роз’різнений фонд даних та база даних.
Роз’різнений фонд даних використовували перші АС, що розроблялись на основі, так званого, позадачного методу автоматизації. Цей метод
відповідно до рис.5.4 передбачає використання для кожної програми П i
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свого набору даних Д i . Ці
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Рисунок 5.4 – Схема позадачного методу
впровадженні складних АС
автоматизації в АС
розробники і, особливо, користувачі САПР зіткнулися з наступними труднощами, які природно відповідають сутності позадачного методу:
1. Виникла проблема контролю надмірності даних, оскільки останні
могли дублюватися. Наприклад, розрахунок робочого процесу двигуна,
динаміки, коливань КВ, розрахунки на міцність деталей КШМ та багато
інших задач потребують частково однакових даних. Складність
розв’язання сукупності перелічених задач при цьому полягає в тому, що
зміни початкових даних довільної задачі висувають необхідність одночасної корекції даних для інших задач.
2. Має місце взаємозв’язок між даними і програмами. Це означає,
що програми, поряд з алгоритмом розв’язання задачі, вміщують алгоритми
маніпулювання даними (організація доступу до даних, їх вибору, перезапису тощо). В результаті будь-яка зміна в організації даних призводила до
необхідності виконання змін в програмі. Крім того, практично ідентичні
алгоритми взаємодії з даними повинні були міститися в кожній з програм.
3. Не можливо вийти на якісно новий рівень інформаційних технологій, оскільки не реалізється „принцип нових задач” як поєднання принципів системної єдності, сумісності і розвитку САПР. З використанням позадачного методу здійснюється автоматизація тільки окремих несумісних
задач.
Ці та інші труднощі привели до розуміння того, що при переході від
автоматизації окремих задач до створення складних АС потрібна не тільки
реалізація сумісного використання програм, а і якісно інший підхід до ор231

ганізації даних – використання інтегрованої бази даних.
Створення інтегрованої бази даних (скорочено – бази даних) спирається на виконання наступних двох вимог щодо організації даних в АС:
1. Реалізація інтеграції даних. Ця інтеграція передбачає, що всі дані,
які накопичуються і зберігаються, утворюють модель об’єкта проектування. Утворена модель може динамічно оновлюватись.
2. Дотримання максимально можливої незалежності програм від даних.
Виконання цих вимог привело до створення єдиної для всіх задач бази даних та розробки єдиної керуючої програми для роботи з даними – системи керування базою даних. При цьому з прикладних програм позадачного методу до СКБД було перенесено засоби обробки даних. Тепер зміна
організації даних сприймається СКБД і не впливає на прикладну програму,
а зміна логіки прикладної програми не потребує реорганізації доступу до
даних.
База даних – найважливіший елемент інформаційного
забезпечення САПР.
Важливо, що не кожен блок даних можна вважати базою даних. БД –
це сукупність даних, яка має наступні властивості:
1) інтегрованість, що спрямована на розв’язання загальної задачі
проектування. Тут вирішення окремо взятої задачі буде менш ефективним,
ніж у позадачному методі, але ефективність використання інтегрованої БД
та СУБД зростає з підвищенням інтеграції САПР;
2) модельність, що відображає деяку частину реального світу. За дві
основні риси модельності прийнято достатність опису СТС та відсутність
надмірності даних;
3) взаємопов’язаність, яка визначається можливістю введення і зберігання не тільки даних, а і описів структури СТС;
4) незалежність описів даних від прикладних програм, оскільки дані і
їх описи зберігаються разом у БД.
Розрізняють терміни „фактографічна БД” та „документальна БД”.
Фактографічна БД зберігає множину відомостей щодо певних
об’єктів, їх властивостей, зв’язків між об’єктами. Саме фотографічна БД
відтворює множину конструктивних параметрів двигуна, що проектуєть232

ся, – x = ( x1 , x2 ,..., xm ) ; множину вибраних для проектування двигуна кри-

теріїв ефективності конструкції f = ( x1 , x2 ,..., xm ) ; модель експлуатації двигуна – Ξ = {ξ1 , ξ 2 ,..., ξ j }. Документальна БД накопичує і обробляє довільні

документи. Такими документами в САПР ДВЗ, в першу чергу, є набір
креслень, що складають проект, та текстова документація, що входить до
проекту. Таким чином, САПР ДВЗ повинна мати в своєму складі змішану
документально-фактографічну БД.
Аналогічно до поняття бази даних, не усяка керуюча програма роботи з БД є СКБД.
СКБД – це програмний комплекс, який виконує сервісні функції
щодо організації, накопичення, зберігання, пошуку даних за
зовнішнім запитом.
СКБД повинна забезпечити:
• користувачів і прикладні програми мовними засобами для описів і
обробки даних;
• підтримку логічної моделі даних; тут модель даних визначає логічне уявлення фізичного розміщення даних;
• виконання операцій створення і обробки логічних структур даних,
одночасне виконання цих операцій над фізичними даними;
• захист і цілісність даних.
При колективному використанні БД можливим є робота зі спільними
фізичними даними. З цього приводу необхідно забезпечувати захист даних
від некоректного оновлення, від несанкціонованого доступу, від втрати
при системних збоях. При
цьому обов’язковою функцією
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сучасних СКБД є можливість
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Таким чином, використання БД і СКБД повинно забезпечувати мінімально можливу надмірність інформації, максимальну незалежність програм від даних, простоту запитів до даних від користувачів і програм.
Інформаційна система, до якої залучено такі компоненти як
БД, СКБД, апаратні засоби і службу обслуговування БД носить
назву банк даних або автоматизованийо банк даних (АБД).
Перелічемо переваги використання концепції банку даних:
1. Можливість централізованого керування інформаційними ресурсами відповідно до методичного забезпечення САПР, синхронне обслуговування даними усіх користувачів.
2. Відсутність проблеми контролю надмірності даних внаслідок їх
інтеграції.
3. Одноразове введення та багаторазове використання інформації.
4. Уніфікація засобів організації даних і незалежність програм САПР
від організації даних.
АБД є найбільш ефективною формою організації ІЗ. Водночас вищевказане не виключає використання в САПР позадачного методу автоматизації зі збереженням певної інформації в окремих файлах. Наприклад, в
окремих файлах доречним є зберігання результатів роботи АСТПВ, тобто
файлів керування верстатами з ЧПК. Ці файли утворюють розрізнений
фонд даних САПР.
Відповідно до рис.5.2 внутрішньомашинна інформація, окрім файлів
і баз даних, може зберігатись у бібліотеках. Тут бібліотеки займають проміжне положення між роз’єднаним фондом і інтегрованою базою даних. Ці
бібліотеки відносять до централізованого фонду даних.
Централізований фонд даних утворює блок даних, який не
відповідає всім властивостям БД.
Найчастіше такий фонд характеризується наявністю даних, які не
мають зв’язків між собою. Наприклад, бібліотеку можуть утворювати різноманітні дані щодо експериментальних випробувань двигуна. Інші бібліотеки вміщують параметричні графічні елементи системи інженерної графіки, методичні матеріали, математичні моделі, програми тощо.
Таким чином, інформаційний фонд САПР ДВЗ повинен раціонально
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розподілятись між розрізненим, централізованим фондами та базою даних.
Основним елементом ІЗ САПР тут виступає база даних об’єкта проектування як відображення сутності останнього на даному етапі підтримки
життєвого циклу конструкції.
Сутність – це об’єкт довільної природи, щодо якого необхідно
зберігати інформацію в базі даних.
5.4. Класифікація моделей даних в САПР
Для користувача САПР важливим є смислове наповнення БД. Тонкощі організації фізичного зберігання інформації його не цікавлять. Тому з
двох рівнів абстракції даних – інформаційної та фізичної моделі – проектувальники розглядають лише інформаційну модель.
Інформаційна модель предметної області САПР оперує поняттями
сутність, атрибути, міжсутністні та міжатрибутні зв’язки. Тут під
сутністю слід розуміти довільну складову двигуна, а під атрибутами сутності – властивості цієї складової. Тоді зрозуміло, що міжсутнісні та міжатрибутні зв’язки відображають в моделі реальні міжелементні зв’язки ЦС.
Абстрактна інформаційна модель предметної області САПР, тобто
виділені сутності, атрибути і зв’язки повинні бути певним чином описані в
ЕОМ. Цей опис виконують засобами моделі даних, котру підтримує СКБД.
При цьому модель даних, яку підтримує СКБД на логічному рівні, повинна
забезпечити достовірне відображення предметної області САПР в БД.
Моделі даних, що підтримують СКБД, базуються на двох основних
підходах: графовому і реляційному.
При графовому підході модель (структуру) даних зображують у вигляді графа, в якому вузлами (вершинами) є типи даних, а дугами – їх відношення. Графовий підхід використовують для опису ієрархічних (деревовидних) і мережних моделей даних.
Приклад ієрархічної структури даних подано на рис.5.6, а. Вузол, що
знаходиться на вищому рівні ієрархії, тут зветься коренем (вузол 1). Вузли,
з яких виходять дуги на нижчий рівень, є початковими (вузли 2,3,4,5). Вузли, в котрі входять дуги з вищого рівня, звуться породженими, а вузли, що
не мають породжених вузлів, звуться листями (вузли 6 – 12). Особливістю
такої структури є наступне.
235

1

1
4

3

2
6

5

3

4

7

8

9

10

7

12

11

б

а
1
3

2

6

5

4

Рисунок 5.6 – Ієрархічна (а)
та мережні (б, в) структури
даних:
1 – 12 – номери вузлів

7

9

8

10

в

З кожного вузла може виходити декілька дуг, а входити – лише одна.
Це означає, що для ієрархічних структур характерні відношення 1:Б (один
до багатьох), тобто одному екземпляру запису одного типу в базі даних
відповідає декілька екземплярів записів іншого типу. Прикладами такого
зв’язку може бути відношення “механізм – деталі механізму”, “двигун –
множина критеріїв якості двигуна”.
Найпростішим випадком відношення 1:Б є відношення 1:1 (один до
одного), тобто коли одному екземпляру запису одного типу відповідає
один екземпляр запису іншого. Прикладом тут може бути відношення “деталь – найменування деталі”. Блоки останньої структури називаються плоскими, або прямокутними.
Ієрархічну структуру даних завжди можна замінити на прямокутну,
коли кожне відношення 1:Б розкладають на Б відношень 1:1. Наприклад,
“деталь – найменування деталі”; “деталь – матеріал”; “деталь – маса деталі”
тощо. Такі ж відношення можна створити щодо двигуна в цілому: “двигун
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– найменування двигуна”; “двигун – призначення”; “двигун – потужність”;
“двигун – номінальна частота обертання КВ”; “двигун – середньоексплуатаційна витрата палива”; “двигун – ресурс”; “двигун – маса” і т.д. Зрозуміло, що при цьому в модель вноситься надмірність даних.
Спробуємо за рахунок використання ієрархічної моделі даних скласти схему конструкції двигуна. Така модель також буде мати надмірність.
Це пояснюється тим, що деякі вузли і механізми будуть складатися з певної кількості однакових деталей. Так до ієрархічної моделі кривошипношатунного механізму буде залучено таку кількість однакових шатунів, поршнів, шатунних підшипників КВ та інших складових конструкції, яка збігається з кількістю циліндрів. Те ж саме можна казати про механізм газорозподілу, елементи паливної апаратури тощо.
Ієрархічна структура даних накладає жорсткі зв’язки між
елементами моделі об’єкта проектування. Це викликає
надмірність даних в БД.
Для подолання надмірності даних виникає потреба у введенні мережних структур (див. рис.5.6 б, в) і зв’язків типу Б:1 (прості мережі) та Б:Б
(складні мережі). Прикладом зв’язку Б:1 є відношення “деталі – матеріал”.
За приклад зв’язку Б:Б можна подати відношення “поршні – кільця”, коли
для кожного поршня використовуються кільця різних типів, а кільце певного типу використовується на кожному поршні.
Але й на мережні структури накладаються певні обмеження. Це
пов’язано з тим, що для БД з великою кількістю вузлів реалізація графового підходу стримується особливостями самого підходу. В даному випадку
обробка даних при зростанні кількості вузлів (а в ДВЗ кількість елементів
може визначатись тисячами) різко ускладнюється. Водночас графовий підхід слабко пристосований до змін структури моделі, тобто для введення
нових вузлів і зв’язків.
Основний внесок у розробку теорії ієрархічних та мережних мов для
систем керування БД внесла Асоціація по мовах і системах обробки даних
CODASYL.
При реляційному підході структури даних, що утворюються, можуть бути позбавлені вище вказаних недоліків.
Концепцію реляційної моделі було запропоновано Є.Ф.Коддом. В
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основу такої моделі було покладено поняття відношення (relation). Відношення в реляційній моделі виступає засобом опису структур даних.
Певне відношення зручно розглядати як інформацію, яка подана у
вигляді таблиці. Наприклад, для зберігання інформації щодо сутності
„клапан” слід розробити відношення за ім’ям „КЛАПАН”, де властивості
сутності буде розміщено в стовпцях таблиці. Приклад такої таблицівідношення подано в табл.5.1.
Таблиця 5.1 – Відношення „КЛАПАН”
Найменування
клапана

Діаметр
тарілки

Діаметр
стрижня

Кут нахилу
фаски
тарілки

. . .

Матеріал

Окремі стовпці таблиці є атрибутами сутності. Список імен атрибутів утворює схему відношення. Так схема відношення „КЛАПАН” буде мати функціональний вигляд
КЛАПАН (Найменування клапана, Діаметр тарілки, Діаметр
стрижня, Кут нахилу фаски тарілки, . . . , Матеріал)

(5.2)

При заповненні такої таблиці кожен новий рядок даних відповідатиме моделі опису окремого, ідентифікованого як відмінний від інших, елемента предметної області.
Відношення в реляційній моделі є засобом опису структур
даних.
З урахуванням вказаного, схема реляційної БД буде утворена набором схем відношень:

(
)
R (x , x , ... , x ) ;

R1 x11 , x12 , ... , x1k ;
2
1

2

2
2

2
l

(5.3)

........................

(

)

Rm x1m , x2m , ... , xnm ,
де Ri – ім’я відношення; xij – ім’я атрибута сутності j.
Видно, що в (5.3) кожна сутність описана окремо. Це означає, що ко238

ли моделлю загального вигляду (5.3) описано сутність двигуна, то, наприклад, відношення “КЛАПАН” незалежно від реальної кількості клапанів в
моделі буде присутнє тільки один раз. Тим самим в реляційній моделі уникають надмірності даних. Водночас реляційна БД відкрита до розширення.
Для цього вираз (5.3) достатньо доповнити новим відношенням.
Вказані переваги реляційної моделі даних знайшли значне застосування при створенні сучасних СКБД.
5.5. Основні положення реляційної моделі бази даних
5.5.1. Відношення реляційної БД

Відношення реляційної БД залежно від їх змісту підрозділяють на
два класи: об’єктні та зв’язні.
Об’єктне відношення зберігає дані щодо екземплярів сутності. Прикладом об’єктного відношення є вираз (5.2). В об’єктному відношенні
один з атрибутів завжди однозначно ідентифікує окремий об’єкт.
Атрибут відношення, що однозначно ідентифікує окремий
об’єкт зветься ключем відношення або первинним атрибутом.

Неважко побачити, що у відношенні „КЛАПАН” первинним атрибутом є “Найменування клапана” (див. табл.5.1).
Для зручності аналізу відношень ключ завжди розміщують в першому стовпці таблиці. Інші атрибути відношення вважаються залежними від
первинного. Це означає, що зміна значення ключа приводить до зміни значень інших атрибутів, тобто відповідає переходу в інший рядок таблиці.
В об’єктному відношенні не повинно бути рядків з однаковими ключами, тобто не повинно бути дублювання об’єктів. Це є основним обмеженням реляційної моделі даних.
Зв’язне відношення зберігає ключі двох або більшої кількості
об’єктних відношень. Саме по цих ключах визначаються зв’язки між
об’єктними відношеннями – міжсутністні відношення.
Розглянемо два конструктивних вузла, наприклад, k1 і k 2 . Нехай до
кожного з них у переліку інших деталей залучено деталь d1 , яка має
об’єктне відношення з ключем d11 . Тоді зв’язні відношення k1 і k 2 будуть мати посилання, окрім іншого, на один і той самий ключ d11 :
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k1(..., d11, ...);
k 2(..., d11, ...);
....................
d1(d11, ...).

Важливо, що опис сутності d1( d 11, ...) тут буде виконано один раз.
Таким чином, сукупне використання об’єктних і зв’язних відношень
ліквідує надмірність даних в БД.
Зв’язне відношення в загальному випадку, окрім зв’язних ключів,
може мати і інші атрибути, що функціонально залежать від цього зв’язку.
Наприклад, до зв’язного відношення „ДВИГУН”, окрім зв’язних ключів
його елементів, буде залучено атрибути „Призначення”, „Потужність”,
“Номінальна частота обертання КВ”, “Середньоексплуатаційна витрата палива”, “Ресурс” та інші критерії його якості.
Ключі в зв’язних відношеннях звуться зовнішніми ключами, оскільки
вони є первинними ключами інших відношень. Реляційна модель для забезпечення цілісності даних покладає на зовнішні ключі наступне обмеження.
Кожному зовнішньому ключу зв’язного відношення повинен
відповідати рядок певного об’єктного відношення.

Без вказаного обмеження може статись, що зовнішній ключ посилається на об’єкт, про який нічого не відомо, тобто він не входить до виразу
(5.3).
Реляційна БД щодо кожного відношення має ще одне обмеження.
Усі відношення БД повинні бути нормалізовані.

Останнє означає, що атрибут повинен бути простим, тобто мати атомарні (елементарні), неподільні значення. Повернемося до прикладу
табл. 5.1. Тут атрибут „Матеріал” не є атомарним – в зоні фасок тарілки
клапана та хвостовика стрижня можуть бути використані матеріали, що
відрізняються від основного матеріалу клапана. Зрозуміло, що вони різняться і між собою. Тоді, щоб нормалізувати відношення „КЛАПАН”, яке
подано в табл. 5.1, треба замість стовпця “Матеріал” ввести три стовпця з
відповідними атрибутами матеріалів різних характерних зон.
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В цілому перелічімо шість умов і обмежень, які дозволяють таблицю
вважати відношеннями:
1. Не може бути однакових первинних ключів, тобто усі рядки таблиці повинні бути унікальними.
2. Усі рядки однієї таблиці повинні мати однакову структуру, тобто
мати однакову кількість атрибутів з іменами, які розміщено в однаковій
послідовності.
3. Імена стовпців таблиці повинні відрізнятись, а значення в стовпці
– бути однотипними.
4. Значення атрибутів повинні бути елементарними – об’єктні відношення не можуть мати компонентами інші відношення.
5. Для зовнішніх ключів повинна мати місце посилальна цілісність.
6. Послідовність рядків таблиці не є суттєвою – вона лише впливає
на швидкість доступу до даного рядка.
Видно, наскільки важливою і водночас складною є задача створення
БД. Разом з цим кожне відношення виразу (5.3) та вказаний вираз в цілому
є відкритими для редагування і розширення. Тому для запобігання браку
пам’яті ЕОМ вже в перший рік експлуатації САПР рекомендується для баз
даних планувати якнайменше 40 % надлишку об’єму зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв відносно необхідного початкового розміру.
5.5.2. Мови реляційної БД

Оригінальність підходу Клода полягає в тому, що він запропонував
використовувати до відношень чітку систему операцій. Така система дозволяє отримувати певні відношення на основі змісту інших. Це дозволяє
розподіляти інформацію на таку, що зберігається в БД, і таку, що розраховується при появі потреб в цій інформації.
Нова інформація в даному випадку утворює сукупність записів у вигляді нової таблиці, поля (або стовпці) якої відповідають полям знайденої
однієї або декількох таблиць БД. Прикладами вказаного можуть бути
знайдені в БД конкретні відомості щодо двигунів-прототипів, дані щодо
об’єкта проектування, які є початковими для роботи певної системи аналізу, комплект креслень уніфікованих деталей фірм-постачальників тощо.
Важливо, що дані нової таблиці утворюються тимчасово і на відміну від
відношень БД не зберігаються після завершення роботи з ними. Таким чи241

ном, надмірність даних не виникає.
Мови для виконання операцій над відношеннями в реляційній СКБД
розподіляють на два класи: мови реляційної алгебри та мови реляційного
числення.
Мови реляційної алгебри базуються на використанні реляційної алгебри (алгебра Кодда, α-алгебра). Ці мови передбачають виконання операцій над відношеннями. Опис порядку цих операцій, тобто створення алгоритму, дозволяє отримати шуканий результат. З цього приводу мови реляційної алгебри слід відносити до спеціалізованих процедурно-орієнтованих
мов програмування або до проблемно-орієнтованих мов-надбудов над універсальними процедурно-орієнтованими мовами програмування.
Прикладами процедурно-орієнтованих мов програмування, що призначені для обробки баз даних є мови dBASE III Plus, Clipper, Quick Silver,
dB FAST та ін. Компілятори цих мов дозволяють створювати СКБДпрограми, що функціонують незалежно від вказаних систем програмування.
За приклад проблемно-орієнтованої мови-надбудови можна навести
бібліотеку dBC системи програмування Сі. Ця бібліотека дозволяє мовою
Сі реалізувати функції мови dBASE III Plus. Зрозуміло, що використання
універсальної мови програмування Сі розширює можливості СКБД, що
створюються.
Мови реляційного числення надають користувачу набір правил для
запису запитів до БД.
Запит до БД вміщує лише інформацію щодо бажаного результату.
СКБД сприймає цей запит та надає відповідь шляхом автоматичного формування нових відношень. Таким чином, мови реляційного числення є непроцедурними проблемно-орієнтованими мовами.
В даному випадку СКБД розробляють як процесор мови запитів до
БД. Такий процесор дозволяє в діалоговому або програмному (пакетному)
режимах виконувати команди керування базою даних. Передбачається, що
ці команди надходять від користувача або прикладної програми.
Першу мову реляційного числення ALFA було розроблено Коддом.
Найбільш поширеною для роботи з даними в СКБД сьогодні є мова запитів
SQL (Structured Query Language), що створена фірмою IBM. Ця мова має
усі необхідні засоби для керування базою даних. На основі використання
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мови SQL побудовано СУБД dBASE V, Access, Sybase SQL, Oracle, Microsoft SQL Server тощо. В цілому існує
понад 200 аналогічних програмних
комплексів з керування базами даних.
Розміщення даних в БД відповідає особливостям внутрішньої мови певної СКБД. З цього приводу до
різноманітних СКБД залучають засоби обміну інформацією, яка створена
внутрішніми мовами інших систем.
Такими засобами є перед- та постпроцесори. Приклад вікна вибору
мови БД певної СКБД подано на
Рисунок 5.7 – Можливий вигляд
вікна вибору мови бази даних
рис.5.7.
5.6. Особливості реалізації автоматизованих банків даних

Автоматизований банк даних є підсистемою обслуговування САПР,
що призначена для автоматизації процесу забезпечення необхідними даними інші підсистеми. Відповідно до рис.5.8, АБД є складовою частиною
ІЗ САПР, ПЗ САПР та технічного забезпечення САПР.
Процес взаємодії користувачів і програм з АБД реалізується шляхом
виконання сукупності транзакцій, що утворюють запити на маніпупулювання даними та викликають операції читання-запису цих даних.

Інформаційне
забезпечення

Програмне
забезпечення

АБД

Технічне
забезпечення

Рисунок 5.8 – Місце АБД в інформаційному, програмному
та технічному забезпеченні САПР
243

Транзакцією вважається мінімальна частина цілісної роботи,
що може бути відокремлена та яка переводить БД з одного
стану в інший.

Розрізняють АБД, і відповідно транзакції загального призначення та
проектні. В АБД загального призначення (наприклад, у довідниках конструкційних матеріалів, палив, мастил, охолоджуючих рідин тощо) транзакції відносно прості, зміни в БД легко реєструються, дії породжені транзакцією зберігаються в БД тривалий час. Проектні транзакції є набагато
складнішими. Тут під транзакцією розуміють комплекс запитів, реалізація
яких приводить до отримання закінченої версії проектного рішення.
Тривалість проектної транзакції може бути значною – години і навіть
дні. При цьому усі версії проектних рішень до отримання остаточного варіанту повинні зберігатись в БД та оновлюватись після збоїв. З цього приводу, наприклад, в TDM/PDM системі Search, ведеться журнал доступу до
даних, де реєструється вся історія різноманітних операцій з документами.
Також можна згадати, що в системі SWR-Спецификация проектні компоненти можуть мати варіанти виконань, які потім виключаються з остаточного документа.
З метою прискорення роботи АБД сучасні СКБД реалізують буферізацію даних в оперативній пам’яті комп’ютера. При цьому користувач
сприймає тільки необхідну для його задачі частину БД, а при необхідності
отримує в буфер нову частину даних. Тільки коли транзакцію успішно виконано, СКБД вносить відповідні зміни до БД. В противному разі жодна з
виконаних змін не вплине на стан БД.
З урахуванням специфіки функціонування САПР в АБД повинна підтримуватись паралельна робота над проектом багатьох (навіть декількох
сотень) користувачів. Тому сучасні СКБД мають засоби керування колективним звертанням до даних. В основному тут реалізується принцип заборони одночасного редагування останніх. У ряді випадків, наприклад для
вищезгаданої Search, використовується спеціальний модуль, що керує груповою роботою над проектом.
Бази даних САПР, особливо таких складних як САПР ДВЗ, повинні
мати досить великий об’єм. Робота з такою базою потребує значного машинного часу. З цього приводу існують різноманітні способи організації
автоматизованих банків даних: застосування ЕОМ БД, впровадження
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декількох автономних БД, реалізація розподіленої БД.
Застосування ЕОМ БД передбачає використання в межах центрального обчислювального комплексу поряд з центральною ЕОМ ЦОК центрального АБД з ЕОМ БД. Схему такої організації АБД подано на рис.5.9, а.
При цьому до БД можуть звертатись як ЕОМ ЦОК, так і користувачі, що
працюють на АРМ. Для цілей інформаційного сполучення між ЕОМ ЦОК,
ЕОМ БД і АРМ та керування чергами доступу до БД може бути використано передпроцесор БД.
Автономні БД передбачають, що ЦОК та кожне АРМ має особисту
БД та особистий АБД (рис.5.9, б). Така структура, безумовно, має надмірність даних, але вона відзначається найвищою швидкодією.
Розподілені БД реалізують у локальних або глобальних
комп’ютерних мережах на основі використання зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв (ЗЗП). Схему розподіленої БД подано на
рис.5.9, в. Видно, що при впровадженні цієї структури необхідно мати
один (або декілька) процесорів для організації зв’язку з робочими ЕОМ і
керування роботою ЗЗП. При цьому існують два способи зберігання інформації: розділ та дублювання.
Розділ інформації дозволяє накопичувати великі об’єми даних. За
приклад знову візьмемо систему Search. Для забезпечення розділу даних
вона передбачає можливість звертання до архіву, який організують на групі комп’ютерів. Зрозуміло, що час реакції системи на запит користувача
тут може бути достатньо великим.
Саме для зменшення цього часу здійснюють дублювання необхідних
даних на ЕОМ, де здійснюються транзакції. Але в такому випадку
з’являється ефект надмірності інформації. У зв’язку з цим на практиці для
зростання ефективності функціонування САПР використовують комбінацію розділеної та дубльованої баз даних.
У цілому при створенні АБД САПР враховують рівень розвитку самої САПР, розміри БД, методологію проходження проекту в САПР, склад
технічного забезпечення системи. В реальних САПР може використовуватись змішаний спосіб організації БД. При цьому створення АБД передбачає врахування не тільки досконалості організації зберігання даних та доступу до них, а і можливості комп’ютерної техніки, що використовується.
245

ЦОК
ЕОМ ЦОК

Передпроцесор

БД

ЕОМ БД

...
АРМ 1

...

АРМ 2

АРМ N

а

ЦОК
ЕОМ ЦОК

Передпроцесор

БД ЦОК

ЕОМ БД

...
АРМ 1

АРМ 2

БД 1

БД 2

...

АРМ N
БД N

б
ЗЗП 1

ЕОМ 1

ЕОМ 2
.
.
.

Процесор
мережі
ЗЗП

ЕОМ N

ЗЗП 2
.
.
.

БД

ЗЗП M

в

Рисунок 5.9 – Схема використання ЕОМ БД (а), автономних БД (б)
та мережі ЗЗП (в)
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З останнього приводу комплекси засобів з обробки даних умовно
розподіляють на два компоненти:
9 software – програмні засоби, до яких відносять програми на машинних носіях та дані (програмне та інформаційне забезпечення);
9 hardware – технічні пристрої, апаратуру (технічне забезпечення).
Саме їх сполучення та певні форми взаємодії визначають потенційні
можливості САПР. Це означає, що при розробці та модернізації АС необхідний склад програмного та інформаційного забезпечення системи слід
узгоджувати з можливостями технічного забезпечення САПР.
Вимоги щодо апаратної частини АС, які забезпечують ефективне
функціонування програмних засобів, наводять в програмній документації.
Контрольні запитання і завдання

1. Поясніть виникнення ефекту інформаційного бар’єру на прикладі
процесу проектування ДВЗ.
2. Для чого потрібна незалежність програм від даних?
3. Чим відрізняється інформаційний фонд САПР від внутрішньомашинної структури даних САПР?
4. Чим відрізняються база даних від централізованого фонду даних?
5. Чим відрізняється база даних від банку даних?
6. Обґрунтуйте використання в САПР ДВЗ розрізненого фонду даних, централізованого фонду даних, бази даних.
7. Чи є на схемі рис.5.6, а відношення 1:1, 1:Б, Б:1, Б:Б?
8. Знайдіть на схемах рис.5.6, б, в відношення 1:1, 1:Б, Б:1, Б:Б.
9. Складіть схему відношення Б:Б, що відповідатиме використанню
чотирьох поршнів двигуна з трьома поршневими кільцями.
10. Сформулюйте переваги використання реляційної моделі даних
що до ієрархічних та мережних моделей.
11. Наведіть приклади сутностей бази даних ДВЗ як об’єкта проектування.
12. Наведіть приклади атрибутів різноманітних деталей ДВЗ.
13. Поясніть поняття міжсутнісних зв’язків у БД.
14. За робочим кресленням деталі ДВЗ (направляюча втулка клапана,
сідло клапана, штовхач, корпус розпилювача форсунки тощо) розробіть
об’єктне відношення реляційної БД.
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15. Утворіть нормалізовані відношення випускного клапана, поршня
зі вставкою під кільце, вкладиша підшипника колінчастого вала.
16. За поданим складальним кресленням (головка циліндрів, поршень з шатуном, механізм газорозподілу тощо) розробіть зв’язне відношення реляційної БД.
17. До якого типу БД слід віднести: результати розрахунку робочого
процесу ДВЗ, креслення повздовжнього розрізу ДВЗ, текстові описи конструкцій ДВЗ, довідники конструкційних матеріалів, палив, мастил?
18. Обґрунтуйте використання в САПР ДВЗ декількох незалежних
між собою баз даних.
19. Встановіть різницю між поняттями ІЗ САПР і АБД САПР.
20. Поясніть, чи ліквідує використання центрального АБД надмірність інформації.
21. Поясніть, чи ліквідує використання центрального АБД протиріччя між своєчасністю і достовірністю інформації (рис.5.1).
22. Чи можливо з використанням автономних БД ліквідувати надмірність інформації, протиріччя між своєчасністю і достовірністю інформації?
23. Яка існує різниця між автономною БД та розподіленою БД?
24. Чому дані, якими оперує АБД, є лише частиною ІЗ САПР
(рис.5.8)?
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Глава 6. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР
6.1. Класифікація технічних засобів САПР
6.1.1. Призначення, загальний склад та вимоги
до технічних засобів САПР
Технічне забезпечення реалізує фізичну інтеграцію всіх інших компонентів САПР в одне ціле – забезпечує функціонування системи. Компонентами технічного забезпечення є пристрої обчислювальної і організаційної техніки, засоби передачі даних, вимірювальна апаратура, сполучення
яких забезпечує потрібні технічні функції у відповідних підсистемах
САПР.
Під технічними засобами САПР розуміють усі електронні,
електричні та механічні пристрої, що призначені для виконання автоматизованого проектування.
Класифікацію технічних засобів САПР здійснюють за двома ознаками: функціональній (функціональні групи технічних засобів) та структурній (комплекси засобів).
Реалізацію однакових функцій в різноманітних підсистемах
САПР виконують наступні групи технічних засобів: програмної обробки
даних, підготовки і введення даних, передачі даних, відображення і документування даних, архіву проектних рішень.
Група технічних засобів програмної обробки даних призначена для
приймання цифрових даних, їх опрацювання за алгоритмами певних програм, відтворення в розширеному обсязі, накопичення, виведення на машинні носії і пристрої відображення, в канали зв’язку. До пристроїв цієї
групи відносять, у першу чергу, універсальні електронно-обчислювальні
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машини. Вважається, що при необхідності до САПР можуть бути залучені
спеціалізовані ЕОМ та мікропроцесорна техніка.
Технічні засоби програмної обробки даних повинні забезпечувати:
розробку і експлуатацію ПЗ САПР; підтримку мультипрограмного режиму
роботи; модернізацію шляхом заміни чи нарощування компонентів.
Група технічних засобів підготовки і введення даних призначена для
автоматизованого введення та первинної обробки початкових і нормативно-довідкових даних. Ці засоби повинні забезпечувати кодування інформації і її введення в ЕОМ. Для виконання вказаних функцій використовують: пристрої введення даних з машинних носіїв та клавіатури, пристрої
введення графічної інформації, інші пристрої введення.
Група технічних засобів передачі даних служать для дистанційного
зв’язку між засобами САПР по каналах такого зв’язку. Пристрої цієї групи
повинні забезпечувати передачу даних між віддаленими компонентами по
телефонним та спеціальним лініям. До пристроїв цієї групи відносять апаратуру передачі даних та засоби сполучення пристроїв. Найбільшої ефективності передачі даних досягають при використанні спеціально виділених
ліній (каналів).
Група технічних засобів відображення і документування даних призначена для оперативного подання даних, що запитуються, виведення проектних рішень і проектної документації. До технічних засобів цієї групи
відносять пристрої візуального відображення інформації (дисплеї), пристрої виведення інформації на папір (принтери, плоттери); пристрої виведення інформації на машинні носії, пристрої спеціального призначення.
Група технічних засобів архіву проектних рішень призначена для забезпечення зберігання, контролю, оновлення, тиражування проектних рішень та нормативної документації САПР. Функції архіву проектних рішень реалізують з використанням сукупності поданих вище технічних засобів.
Структурну єдність компонентів технічного забезпечення складає
комплекс технічних засобів (КТЗ) САПР. Вказаний комплекс формують на
основі використання наступних головних частин технічного забезпечення
САПР:
9 центрального пристрою;
9 зовнішньої пам’яті;
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9 пристроїв введення даних;
9 пристроїв виведення даних;
9 пристроїв передачі даних.
Тут уся апаратура, що не входить до центрального пристрою, відноситься до периферійного обладнання.
Зрозуміло, що до різних функціональних груп технічних засобів залучають різні компоненти КТЗ.
Склад функціональних груп технічних засобів САПР визначається в
процесі розробки методичного, програмного, лінгвістичного та інформаційного забезпечення, тобто зовнішніми та внутрішніми зв’язками підсистем САПР, вимогами програм до засобів обробки даних, використанням
дружнього інтерфейсу, об’ємами баз даних, способами організації АБД
тощо. На основі цієї інформації формулюють склад КТЗ САПР.
Загальний склад комплексу технічних засобів для обробки даних в
САПР подано на рис.6.1.
У процесі розробки КТЗ САПР формують вимоги щодо технічного
забезпечення. Вказані вимоги подають у вигляді кількісних, якісних та номенклатурних показників технічних пристроїв.
До основних характеристик технічних пристроїв відносять:
• швидкодію, продуктивність, пропускну спроможність обладнання;
• розрядність пристроїв (кількість розрядів регістрів для подання
даних);
• об’єми постійної та оперативної пам’яті центральних пристроїв,
об’єми зовнішньої пам’яті;
• види носіїв даних;
• характеристики якості відображення даних;
• типи інтерфейсів для сполучення обладнання;
• інші характеристики.
КТЗ САПР в цілому повинен відповідати наступним загальним вимогам:
¾ мати достатню продуктивність ОТ і об’єми оперативної пам’яті
ЕОМ для розв’язання задач, що стоять на всіх етапах проектування;
¾ забезпечувати високу точність розрахунків, що досягається використанням 32-разрядних, 64-разрядних (і вище) процесорів;
¾ забезпечувати можливість оперативної і ефективної взаємодії про251

ектувальників з ЕОМ за рахунок використання розвинутого периферійного
обладнання;
¾ мати можливість одночасної роботи з системою необхідної кількості користувачів САПР;
¾ забезпечувати розширення і модернізацію системи;
¾ мати високу надійність.
При необхідності використання спеціальних технічних засобів для
них розробляються специфічні вимоги. В САПР ДВЗ спеціалізовані засоби
в основному знаходять застосування в функціональній підсистемі АСКВД.
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Рисунок 6.1 – Загальний склад комплексу технічних засобів
для обробки даних
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6.1.2. Основні типи ЕОМ та їх використання в САПР
До САПР залучаються обчислювальні машини різних типів і продуктивності. Використання конкретних ЕОМ тут залежить від складності
об’єкта проектування, ступеня інтегрованості САПР, складності програмних засобів, розмірів БД, кількості користувачів системи тощо. При цьому
обчислювальну техніку поділяють на декілька типів. Основними з них є:
 великі ЕОМ;
 супер-ЕОМ;
 міні-ЕОМ;
 мікро-ЕОМ (ПК).
Важливо, що при незмінності такої класифікації основні кількісні характеристик комп’ютерів змінюються надзвичайно швидко. Наприклад,
продуктивність процесорів ЕОМ подвоюється кожні півтора роки. Іншим
прикладом є дані щодо зростання об’ємів оперативної пам’яті ПК, які подано на рис.6.2. Видно, що це зростання здійснюється за експоненціальним
законом.
Щільність
запису
інформації
в ОП,
біт на
мікросхему

109

106

103
1970

1980

1990

2000

Роки

Рисунок 6.2 – Зростання об’ємів оперативної пам’яті ПК в часі

Наведемо ще такі важливі дані. За класифікацією німецьких спеціалістів, яку було подано в 1990 р., великі ЕОМ мали наступні параметри:
 швидкодія – від 1 до 30 млн. операцій в секунду;
 оперативна пам’ять – від 4 до 64 мегабайт;
 зовнішня пам’ять – 300 мегабайт і більше.
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Порівняємо ці дані з еволюцією параметрів кращих персональних
комп’ютерів за період з 1994 по 2003 рр., що подані в табл.6.1. Видно, що
коли дотримуватись вказаної класифікації, то сучасні персональні
комп’ютери слід вважати великими ЕОМ.
Таблиця 6.1 – Зростання технічних параметрів ПК за період
з 1994 по 2003 рр.
Рік

Центральний процесор

1994
1995
1996
1998

Pentium/100 МГц
Pentium/133 МГц
Pentium Pro/200 МГц
Pentium II/400 МГц
Pentium III, Athlon/
550 МГц
Pentium III, Athlon/
Понад 1 ГГц
Pentium IV/1,7 ГГц,
Athlon/1,4 ГГц
Pentium IV/3,06 ГГц

1999
2000
2001
2003

Об’єм
оперативної
пам’яті, Мб
32
32
32
128

Об’єм
зовнішньої
пам’яті, Гб
1
1,6
4
28

Об’єм
відеопам’яті,
Мб
4
4
6
16

128

25

32
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30

64

512

74

128

1014

120
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Водночас надамо довідку щодо найпотужніших комп’ютерів останнього часу. З табл.6.2 видно, що за період з 1999 по 2002 рр. максимально
досягнута продуктивність таких комп’ютерів зросла в 15 разів. При цьому
за цей час комп’ютер ASCІ RED (рис.6.3, 9632 процесори Pentium Pro,
600 Гб оперативної пам’яті) перемістився з першого місця на п’ятнадцяте.
Таблиця 6.2 – Максимально досягнута ефективність
комп’ютерів в 1999-2002 рр.
Рік появи
комп’ютера
Тип найпотужнішого комп’ютера
вказаного року
Фірма-виробник
Продуктивність,
млн. операцій у секунду
Кількість процесорів
Місце комп’ютера в списку найпотужніших комп’ютерів на кінець 2002 р.
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1999

2000

2002

ASCI RED

ASCI Write

Intel

IBM

EarthSimulator
NEC

2379,00

7226,00

35860,00

9636

8192

5120

15

4

1

Таким чином, основні компоненти технічного
забезпечення САПР так
швидко змінюють друг
друга,
що
тільки-но
з’явившись на ринку, вони
стають морально застарілими. При цьому слід розуміти, що поява більш потужної техніки дозволяє
вирішувати більш складні
задачі певного призначенРисунок 6.3 – Суперкомп’ютер ASCI RED
ня. Наприклад, метод скінфірми Intel в залі площею 8000 м2
чених елементів набув
практичного використання для розв’язання задач температурного і напружено-деформованого стану деталей складної конфігурації в 70-ті роки ХХго століття. Сьогодні в практиці ДВЗ такі задачі розв’язують в нестаціонарній постановці (див рис.1.8).
Такий самий прогрес маємо при моделюванні робочого процесу (див.
рис.1.7, 3.44, 3.67, 3.68). А в найближчий перспективі стоїть задача оптимізації конструкцій і процесів з комплексним урахуванням параметрів експлуатаційної економічності, токсичності двигуна та забезпечення заданого
ресурсу. Тому ЕОМ кваліфікують не за їх характеристиками, а за призначенням в процесі проектування.
Великі ЕОМ – це комп’ютери, що створені для обробки великих
об’ємів інформації. Найбільш потужний їх виробник – фірма ІВМ. Такі
ЕОМ відрізняються високою швидкодією та надійністю, значно великою
пропускною здатністю каналів введення-виведення. До великих ЕОМ можуть приєднуватись тисячі терміналів (дисплеїв з клавіатурою) або персональних комп’ютерів. Більшість великих корпорацій обробляють інформацію на великих ЕОМ.
Великі ЕОМ коштують мільйони доларів США, але попит на них не
зменшується – централізоване зберігання і обробка даних тут є дешевшою
ніж обслуговування розподілених систем.
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Супер-ЕОМ – це комп’ютери, що призначені для розрахункових задач. Потужні високорозвинені САПР базуються на супер-ЕОМ. Ці
комп’ютери розробляють лише декілька фірм – ІВМ, NEC, HewlettPackard, Linux NetworX, Tera.
Міні-ЕОМ займають проміжне положення між великими ЕОМ і ПК.
Їх застосовують практично всі фірми середнього розміру. Міні-ЕОМ використовують як для розв’язання задач, потужності ПК для яких не вистачає,
так і для забезпечення централізованого зберігання і обробки даних. Найчастіше до міні-ЕОМ підключають десятки і сотні терміналів і ПК.
Основні виробники міні-ЕОМ – фірми DEC, Sun, Hewlett-Packard,
IBM, Silicon Graphics.
Мікро-ЕОМ, або персональні комп’ютери, є найбільш поширеним
типом обчислювальної техніки. Сфера їх застосування постійно зростає. Ці
ЕОМ дозволяють поєднуватись в мережі, завдяки чого десятки і сотні користувачів можуть обмінюватись інформацією та отримувати доступ до
спільних БД.
В цілому перехід до використання більш потужної ОТ здійснюють тоді, коли застосування молодших типів комп’ютерів
стає невиправданим.
Структура КТЗ САПР в класичному варіанті може бути однорівневою, дворівневою та багаторівневою.
Однорівнева система технічних засобів передбачає використання однієї великої або супер-ЕОМ з необхідною кількістю терміналів. Дворівнева
система вимагає використання на верхньому рівні ЕОМ великої потужності, а на нижньому – персональних комп’ютерів. Багаторівнева система КТЗ
САПР передбачає використання наступної ієрархії. На верхньому рівні
знаходиться велика або супер-ЕОМ, на середньому – міні-ЕОМ, на нижньому – ПК. Останній варіант конфігурації засобів САПР дозволяє здійснювати найбільш оптимальне навантаження програмно-інформаційного
комплексу з обробки даних.
З урахуванням принципу розвитку САПР найбільш доцільними для
використання в САПР ДВЗ слід вважати дворівневі та багаторівневі системи технічних засобів.
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6.1.3 Периферійне обладнання ПК
До периферійного обладнання ПК відносять зовнішню пам’ять, пристрої введення і виведення даних, передавальні пристрої.
Зовнішня пам’ять, а особливо жорсткий магнітний диск – вінчестер (рис.6.4, а), в суттєвому ступені визначає ефективність комп’ютера.

б

а

Рисунок 6.4 – Зовнішній вигляд
вінчестера ПК (а), зовнішнього
вінчестера (б) та зовнішнього
накопичувача даних типу
“брелок” (в)

в

Співвідношення між продуктивністю процесора, оперативною та зовнішньою пам’яттю ПК можна оцінити з табл.6.1. Значний вплив на швидкість обміну інформацією тут визначає частота обертання дисків вінчестера та об’єм його буферної пам’яті. Для ЕОМ на базі Pentium IV ці показники відповідно дорівнюють 7200 – 10000 хв-1 і 2 – 8 Мб.
При використанні ПК в загальному випадку для обміну даними з іншими користувачами в комп’ютер встановлюють 3,5-дюймовий накопичувач на гнучких магнітних дисках ємністю 120 або 200 Мб. Цей пристрій
також працює з традиційними дискетами на 1,44 Мб. Для читання і запису
даних на оптичних носіях інформації може бути використано CD-RWпривод або комбінований пристрій DVD/CD-RW. Ємність оптичних дисків
– 700 – 800 Мб. Яка додаткові пристрої може бути використано зовнішній
вінчестер (40 Гб), або пристрій типу “брелок” (512 Мб), див. рис.6.4, б, в.
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Зрозуміло, що існують і інші пристрої зовнішньої пам’яті, але водночас
слід вказати, що при використанні ПК в локальній мережі САПР вимоги до
них не є критичними. Принципово тут можуть існувати і існують робочі
місця проектувальників, що не мають інших пристроїв зовнішньої пам’яті,
окрім вбудованого в ЕОМ вінчестера.
Пристрої введення забезпечують повноту принципу оптимальності
зв’язків проектувальника з ЕОМ та є засобами реалізації вхідних мов проектування.
Основними пристроями введення виступають алфавітно-цифрова
та функціональна клавіатури. Найчастіше ці засоби КТЗ поєднуються в
одному пристрої. З точки зору ефективної роботи проектувальника в першу чергу тут звертають увагу на ергономічність клавіатури. Приклади ергономічних клавіатур було розглянуто на рис.1.10.
До маніпуляторів керування курсором
відносять мишу, шариковий маніпулятор
(трекбол), джойстик та інші прилади. Основним маніпулятором керування курсором в
САПР вважається миша, до якої також в пера
шу чергу пред’являють вимоги ергономічності. Додаткові можливості, окрім кнопок ідентифікації об’єктів та ініціалізації виконання
команд, тут надає колесо для скролінга тексту
та управління графічними зображеннями. Полегшує роботу користувача робота з оптичною мишею без килимка та миша, що керуб
ється по радіоканалу (рис.6.5). Існують також
Рисунок 6.5 – Ергономічні миші з вбудованими телефоном, калькулятооптична миша (а) та
ром тощо.
безпровідна миша,
Більшість
електронних
командних
що управляється по
радіоканалу (б)
планшетів (дигітайзерів) мають двоцільове
призначення – вони поєднують використання планшетного меню та засобів
керування курсором. Приклад меню командного планшета було подано на
рис.4.21. Вибір команд з меню тут здійснюється за допомогою електронного пера або візірки (рис.6.6). Вільне поле планшета, яке не ідентифікується
для введення команд, може бути відведено під область оцифровки. Коли
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перо або візірка потрапляють в цю область, то
1
вони стають пристроями
керування курсором.
2
Світлове перо дозволяє здійснювати безпосередній контакт користувача з даними на екрані
монітора. Будова і модиРисунок 6.6 – Електронний планшет з пером (1)
фікація графічного елемета визіркою (2) для введення інформації
нта здійснюються торканням пером певної позиції екрана при натиснутій кнопці пера. Слід вказати,
що при тривалій роботі з пером рука користувача втомлюється. Це зводить
до мінімуму всі переваги прямої взаємодії проектувальника з графічним
зображенням.
Основними графосчитувальними пристроями в САПР є сканери. За
допомогою лінійки фотоелементів графічне зображення зчитується з паперового носія та перетворюється в сукупність електронних сигналів, які обробляються відповідним ПЗ. Такий підхід утворює електронну графічну
копію документа.
Сканери розподіляють на ручні, планшетні, протяжні. Ручні сканери
користувач сам переміщує по поверхні документа. Їх рекомендують використовувати для сканування невеликих зображень. Ширина лінійки фотоелементів в них не перевищує 10 см. В планшетних сканерах аркуш із зображенням вкладається на спеціальну поверхню, після чого здійснюється
автоматичне переміщення лінійки і сканування графічної інформації. Така
конструкція сканера дозволяє вводити в ЕОМ дані зі зброшурованих звітів,
журналів тощо. В деяких планшетних сканерах існує можливість автоматичного подавання окремих аркушів паперу. Останнє забезпечує введення
даних без постійного втручання користувача. В протяжних сканерах папір
протягається крізь сканер. Такий сканер дозволяє працювати тільки з
окремими листами.
Найбільшого розповсюдження в САПР ДВЗ набули планшетні та
протяжні сканери. Загальний вигляд планшетних та протяжних сканерів
подано на рис.6.7.
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Рисунок 6.7 – Можливі типи сканерів КТЗ САПР:
а – планшетний сканер формату А4;
б – протяжний сканер формату А0

Основною характеристикою сканера є його роздільна здатність, яка
вимірюється кількістю крапок на дюйм (dpi). Більшість сканерів має роздільну здатність від 300 dpi до 2400 dpi.
Сканери безпосередньо не призначені для введення векторної та текстової інформації. В цих випадках для отримання даних у вигляді, що є
придатним для їх подальшого використання, скановане растрове зображення обробляють спеціальними програмами (Sportlight, FineReader тощо).
Вимірювальні прилади в САПР ДВЗ в основному використовують під
час випробувань конструкції двигуна чи його елементів. Вони застосовуються в функціональній підсистемі АСКВД ДВЗ.
Прикладом інших пристроїв введення даних може служити мікрофон. В даному випадку він використовується для реалізації голосової вхідної мови. Для сполучення мікрофона та інших джерел аудіосигналів з
комп’ютером використовують звукову плату. Такі плати вставляються в
розняття розширення на системній платі ЕОМ. Звукова плата також сполучає комп’ютер з вихідними аудіопристроями і акустичними системами.
Відеоплати дозволяють вводити в комп’ютер кіноматеріал безпосередньо з відеомагнітофона або відеокамери. Цей матеріал використовують
для подальшої науково-дослідної обробки і аналізу даних. Приклад введеної в ЕОМ інформації щодо процесів вприскування і згоряння палива в циліндрі ДВЗ подано на рис.6.8.
Пристрої виведення даних разом з пристроями введення забезпечують повноту принципу оптимального зв’язку проектувальника з ЕОМ.
Вони є технічними засобами реалізації вихідних мов проектування.
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Рисунок 6.8 – Характерні стадії
процесу подачі та згоряння
палива в КЗ дизеля (КІМГОУ):
в

а – рух паливного факела;
б – початок згоряння палива;
в – вигоряння

За основні пристрої виведення даних завжди використовують прилади відображення алфавітно-цифрової та графічної інформації – монітори.
Найбільш поширеними є монітори з електронно-променевою трубкою
(ЕЛТ-монітори, рис.6.9, а). Вони мають розміри діагоналі екрана до 24″.
Більш ергономічними вважаються монітори з плоским екраном на основі
рідинно-кристалічної матриці (LCD) – TFT-монітори, рис.6.9, б. Останні
мають діагональ екрану, що не перевищує 19″. Вище вже відзначалось, що
для розв’язання в САПР графічних задач вважається раціональним використання монітора з діагоналлю екрана 19″.
Сучасні монітори використовують кількість кольорів зображень, що
є кратною до 256. Часто використовують 65536 кольорів (режим High
Color) та біля 16 млн кольорів (True Color). Роздільна здатність моніторів –
1280×1024 крапки і більше. Висока частота оновлення зображення екрана
(80-100 с-1) дозволяє відтворювати високоякісні переміщення графічного
об’єкта. Така здатність роботи зветься динамічною спроможністю пристрою.
Пристрої друку призначені для виведення на папір чи спеціальну
плівку символьної та графічної інформації. Ці пристрої підрозділяють на
принтери і плоттери. Основне призначення принтера – виведення текстових документів. Їх також використовують з метою оперативного виведення на папір креслярсько-графічних документів. В останньому випадку
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Рисунок 6.9 – Прилади відображення алфавітно-цифрової
та графічної інформації:
а – ЕЛТ-монітор з діагоналлю екрана 24″;
б – TFT-монітор з діагоналлю екрана 19″

виведенню часто підлягають тільки потрібні частини креслень та іншої
графічної інформації.
За своєю конструкцією принтери підрозділяють на матричні, струминні та лазерні.
Друкувальна головка матричного принтера містить 9 або 24 голки,
які розміщено по вертикалі. При переміщенні головки вздовж паперу голки
б’ють по спеціальній фарбованій стрічці та залишають на папері окремі
крапки. В текстовому режимі матричні принтери найчастіше друкують 100
символів в секунду, в графічному режимі – одну сторінку за 2 – 3 хв. Роздільна здатність таких принтерів може складати 360 dpi. Основаним недоліком використання матричних принтерів безпосередньо на робочих місцях проектувальників є підвищений рівень шуму.
В струминних принтерах головку утворюють форсунки, що подають
мікрокраплі фарби на папір. Швидкодія та якість друку струминних принтерів перевищує показники матричних. Водночас такі принтери потребують систематичного і якісного обслуговування. Удосконалення цих принтерів спрямовано на підвищення надійної експлуатації систем подавання
фарби.
Лазерні принтери забезпечують найвищу швидкість та якість друку.
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Тут лазерний промінь електризує поверхню спеціального барабана відповідно до змісту майбутнього зображення. Надалі до барабана електростатичним способом притягуються частинки фарби – порошок тонера. З барабану тонер переноситься на папір та запікається при високій температурі.
Швидкість друку лазерних принтерів досягає 20-ти сторінок у хвилину,
роздільна здатність – 1200 dpi. Для підвищення ефективності творчого
труда проектувальників за рахунок використання високоякісних паперових
зображень у САПР часто віддають перевагу принтерам, які здійснюють
виведення кольорових документів. Зовнішній вигляд принтерів перерахованих конструкцій подано на рис.6.10, а - г. В САПР також можуть бути
застосовані багатофункціональні пристрої, які поєднують можливості
принтерів, сканерів та копіювальних апаратів (рис.6.10, д).
Плоттери використовують для виготовлення креслень та інших проектних документів великих розмірів. Найбільш розповсюджені сучасні
плоттери є струминними машинами. Ці машини дозволяють виводити креслення формату А0 (рис.6.10, е). Час виведення креслень на плоттері є суттєво великим, тому креслення часто виводить допоміжний персонал
САПР.
Джерела вихідних сигналів в САПР ДВЗ, аналогічно до вимірювальних пристроїв, в основному використовують в процесі випробувань конструкцій. Їх застосовують для програмного керування різноманітними приладами автоматизованих стендів з випробувань дослідних зразків двигунів
або їх окремих вузлів і деталей.
Прикладом додаткових пристроїв виведення можуть служити гучномовці, що підключаються до ЕОМ з метою реалізації голосової вихідної
мови.
Для зв’язку ЕОМ з іншими обчислювальними технічними засобами
САПР та віддаленим АБД використовують передавальні пристрої. Найбільш поширеним способом виходу в локальну мережу САПР чи глобальну мережу Internet є підключення плати мережного адаптера Ethernet, що
розрахована на швидкість обміну даними 100 Мбіт/с. В даному випадку
комп’ютери з’єднуються мережним кабелем. Для обміну інформацією між
ЕОМ через телефонну лінію використовують модеми. Максимальна швидкість передачі даних в такому випадку складає 2400 – 33600 біт/с. Апаратно модеми розробляють як внутрішні або зовнішні пристрої ЕОМ.
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Рисунок 6.10 – Основні пристрої виведення КТЗ САПР:
а – матричний принтер формату А3;
б – струмминний принтер кольорового друку формату А3;
в – лазерний принтер чорно-білого друку формату А4;
г – лазерний принтер кольорового друку формату А4;
д – багатофункціональний пристрій роботи з паперовими
кольоровими носіями даних формату А4;
е – плоттер для виведення документів формату А0
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В цілому відкритість архітектури комп’ютера в повному обсязі реалізує принцип сумісності технічних засобів САПР. Це дозволяє здійснювати
достатньо вільну конфігурацію КТЗ та забезпечити високу ефективність і
якість проектування. Як підкреслювалось під час розгляду функціональних
можливостей операційних систем, розширення останніх за допомогою відповідних програм-драйверів дозволяє залучати до складу САПР нові зовнішні пристрої та здійснювати керування ними з пакетів прикладних програм.
6.2. Особливості обробки інформації з використанням
супер-ЕОМ
Розвиток суперкомп’ютерної техніки, використання якої є ознакою
рівня розвитку САПР, пов’язують з удосконаленням елементної бази ОТ та
використанням нових рішень в архітектурі комп’ютерів. Зрозуміло, що
коли мова йде про просте підвищення швидкодії процесорів (тобто про
удосконалення елементної бази) використання раніше розробленого ПЗ
неодмінно приведе до зменшення часу розрахунків або обробки інформації. З іншого боку, коли змінюються принципи роботи ЕОМ, то це може
викликати необхідність перебудови існуючих програм.
Який же з цих двох чинників визначає рівень продуктивності суперЕОМ? Відомо, що за останні півстоліття продуктивність ОТ зросла майже
в сімсот мільйонів раз. При цьому швидкодія процесорів збільшилась приблизно в 1000 разів. Відповідь зрозуміла – ефективність сучасної високопродуктивної техніки в основному визначається принципами, що закладені
в її будову.
Повернемось до даних табл.6.2, з яких видно, що супер-ЕОМ можуть
мати тисячі процесорів. Тоді ясно, що їх використанню повинен відповідати певний спосіб роботи ЕОМ.
Центральне місце при визначенні архітектури сучасних ЕОМ займає
принцип паралельної багатопроцесорної обробки даних. Він полягає в одночасному виконанні певної сукупності дій різними процесорами. Слід
обов’язково звернути увагу на те, що мова тут йде не про мультипрограмний режим роботи, коли час процесора розподіляється між роботою наданої кількості програм, а саме про паралельний режим, коли різні кроки однієї програми виконуються паралельно різними процесорами.
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Розрізняють два способи паралельної обробки даних: безпосередньо паралельний та конвеєрний.
Паралельна обробка даних передбачає прискорення виконання паралельних алгоритмів. Припустимо, що є комп’ютер з p процесорами, які
можуть одночасно виконувати окремі кроки алгоритмів. В такому випадку
для частини програми, алгоритм якої припускає виконання паралельних
дій, будемо мати прискорення розрахунків s=p. Зрозуміло, що коли перейдемо до частини алгоритму, кроки якого можуть бути виконані виключно
послідовно, то ніякого прискорення розрахунків отримано не буде: s=1.
Застосування паралельної обробки даних потребує використання
відповідного стилю програмування. В ряді випадків послідовний характер
алгоритму змінити не важко. Розглянемо програму, яка має наступний
фрагмент:
m:=0;
for i:=1 to k do
m:=m+a(i).
Поданий алгоритм є суворо послідовним, тому що на і-му кроці необхідно мати значення m, яке отримано на кроці і -1. Тут s = 1. Разом з цим
вихід зрозумілий. Виберемо для виконання програми наступну схему:
n(1):=a(1)+a(2);
n(2):=a(3)+a(4);
…………………
n(k /2):=a(k-1)+a(k).
З неї бачимо, що елементи масиву а можна парно складати одночасно. Надалі попарно складемо елементи масиву n. Аналогічно можна записати оператори до отримання потрібної суми змінної m. Таким чином, варіант паралельного алгоритму розроблено. Сам алгоритм став значно довшим й менш наочним, але він дозволяє отримувати максимальний ефект
використання паралельної обробки даних.
Припустимо, що доля кроків програми, які необхідно виконати послідовно, дорівнює f. При цьому 0 ≤ f ≤ 1, де для повністю паралельної
програми маємо f = 1, а для повністю послідовної – f = 0. Тоді для оцінки
прискорення s, яке можна отримати з використанням p паралельних процесорів користуються законом Амдала
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s ≤ 1 [1 − f (1 − 1 / p )].

(6.1)

Тепер припустимо, що для певної програми кількість паралельних
операцій складає значно велику кількість – 90 % (f = 0,9). Тоді згідно з виразом (6.1) маємо максимальне прискорення s ≤ 10 незалежно від кількості
процесорів.
З поданого витікає наступний висновок. До переходу на використання паралельного алгоритму і комп’ютера відповідної будови слід оцінити
закладений в цю програму алгоритм. Коли доля послідовних операцій в
ньому значна – ефективність виконання програми не зростатиме.
Конвеєрна обробка даних передбачає прискорення виконання послідовних команд. Принцип конвеєрної роботи полягає в поділі операцій
на окремі етапи – ступені конвеєра. В такому разі кожен етап після виконання своєї роботи передає результат наступному етапу, а сам приймає нові дані.
Припустимо, що операцію складання можна поділити на п’ять мікрооперацій (порівняння порядків доданків, вирівнювання порядків, складання мантис тощо). Кожну мікрооперацію будемо виконувати за один
такт роботи ЕОМ. Тоді, наприклад, в разі наявності одного неподільного
послідовного пристрою складання 100 пар аргументів буде оброблено за
500 тактів.
Перетворимо кожну мікрооперацію на окрему ступінь конвеєрного
пристрою. В цьому випадку на п’ятому такті на різних стадіях обробки будуть знаходитись перші п’ять пар аргументів. Надалі конвеєрний пристрій
буде видавати результат наступної операції складання кожен такт. Тоді
можна побачити, що весь набір зі ста пар доданків буде оброблено за 104
такти. Таким чином, маємо прискорення в порівнянні з послідовним пристроєм за числом ступенів конвеєра – майже в п’ять разів.
З урахуванням поданих вище способів обробки даних на сьогодні існує чотири основних напрями розвитку високопродуктивної ОТ. Це векторно-конвеєрні комп’ютери, масивно-паралельні ЕОМ з розподіленою
пам’яттю, паралельні ЕОМ із загальною пам’яттю, кластерні
комп’ютери.
Векторно-конвеєрні комп’ютери мають дві особливості. Це наявність конвеєрних функціональних пристроїв та використання набору векторних команд. На відміну від звичайних команд векторні оперують маси267

вами незалежних даних. Так команда A = B ⋅ C може означати множення
всіх елементів масивів B і C , а не двох чисел. Зрозуміло, що для її виконання використовують паралельну обробку даних.
Характерними представниками
векторноконвеєрних комп’ютерів є
CRAY SVI (рис.6.11),
CRAYEL, CRAYJ90 та ін.
Масивно-паралельні
комп’ютери з розподіленою пам’яттю передбачають поєднання серійних
Рисунок 6.11 – CRAY SVI – векторно-конвеєрний процесорів за допомогою
комп’ютер фірми TERA
мережного обладнання.
Перевагою таких систем є те, що коли необхідна продуктивність
ЕОМ є відомою, то конфігурація комп’ютера розробляється відповідно до
неї. До комп’ютерів такого типу слід віднести ASCI RED (див. рис.6.3,
табл.6.2), ІВМ SP1, Intel Paragon та ін.
До класу масивно-паралельних ЕОМ також відносять комп’ютерні
мережі, які часто розглядаються альтернативою суперкомп’ютерам. У такому випадку на певному комп’ютері може бути встановлена програмаклієнт, котра обробляє дані, що надходять з іншої ЕОМ. Після завершення
обробки результати автоматично надсилаються на ту ЕОМ, з якої надійшли дані. Найвідоміший проект такого роду – SETIG Home налічує понад
2,5 млн комп’ютерів мережі Internet. Загальний витрачений процесорний
час світового експеримнту – понад 500 тис. років. Зрозуміло, що основним
недоліком тут є складність написання ефективної програми.
Паралельні комп’ютери із загальною пам’яттю передбачають
розподіл єдиної оперативної та дискової пам’яті. Такий підхід може бути
використаний для комп’ютера БД. Прикладом тут може бути сервер
HP9000 N-class або Sun Ultra Enterprise 5000.
Кластерні комп’ютери утворюють комбінації попередніх трьох архітектур. З певної кількості традиційних чи векторно-конвеєрних процесорів і загальної для них пам’яті формується обчислювальний вузол. Коли
продуктивності одного вузла недостатньо – складається кластер з декіль268

кох вузлів, що поєднані високошвидкісними каналами зв’язку (рис.6.12).
За таким принципом побудовано супер-ЕОМ CRAY SVI (див. рис.6.11),
Sun Star Fire, NEC SX-5, IBM SP2 та
ін. В цілому кластерний підхід до будови супер-ЕОМ на сьогодні активно
підтримується в усьому світі.
Спектр практичних задач, що
розв’язують на суперкомп’ютерах,
достатньо великий. Це розрахунки
Рисунок 6.12 – Обчислювальний
кластер в Московському державному термонавантаження і деформування
університеті ім. М.В. Ломоносова
деталей з урахуванням процесів руйнування, розрахунки тривимірних течій газу, у тому числі з локальними
тепловими неоднорідностями, задачі оптимізації тощо. Увесь цей спектр
повинен бути присутній в САПР ДВЗ.
Важливо, що в програмному коді проблемно-орієнтованого та
об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення САПР, як-то ANSYS,
ADAMS, STAR-CD, враховані всі вимоги паралельної та векторної обробки
даних.
6.3. Мережна організація САПР
6.3.1. Основні поняття обчислювальних мереж
Класична структура комплексу технічних засобів САПР базується на
використанні великих, супер- та міні-ЕОМ. Водночас із суттєвим зростанням продуктивності ПК, розширенням можливостей різноманітних пакетів
програм та удосконаленням їх інтерфейсу неодмінним стало застосування
в САПР комп’ютерних мереж на базі мікро-ЕОМ.
Вважається, що кожна мікро-ЕОМ мережі повинна бути пристосована до вирішення конкретних етапів проектування ЦС. При цьому головною
задачею підтримки процесу проектування стають вимоги сумісного використання інформації усіма учасниками цього процесу. Зрозуміло, що для
потужних ЕОМ з термінальними пристроями такої проблеми не існувало –
усі користувачі звертались до пам’яті єдиного комп’ютера.
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З урахуванням вказаного, метою мережної організації САПР є розміщення ЕОМ у місцях виконання проектних робіт та встановлення між
ними такого зв’язку, який є можливим при розв’язанні задач на одному великому комп’ютері.
Комп’ютерні мережі забезпечують:
¾ колективну обробку даних користувачами, що підключені до мережі;
¾ спільне використання програм;
¾ спільне використання принтерів та інших периферійних пристроїв.
Безумовно, що кількість користувачів навіть великої ЕОМ практично
є обмеженою. Тому вважається, що комп’ютерні мережі утворюють собою спосіб об’єднання користувачів і ЕОМ, який забезпечує прискорення
обробки і доставки інформації між довільною кількістю користувачів системи.
Головна перевага мережної організації САПР – підтримка технології
поетапного впровадження окремих підсистем (часто – територіально
роз’єднаних) з мінімальними витратами на розвиток системи. Разом з цим
комп’ютерні обчислювальні мережі не заміняють, а, навпаки, передбачають наявність у своєму складі всіх типів ЕОМ. Саме такий підхід забезпечує ефективний розвиток системи та її використання з максимальною
ефективністю.
За мінімальний набір складових мережі приймається:
9 джерело інформації;
9 приймач інформації;
9 середовище передачі даних;
9 повідомлення.
Джерелом і приймачем інформації є два окремих комп’ютери (ПК і
ПК, ПК і велика ЕОМ тощо). Середовищем передачі даних можуть бути
різноманітні технічні засоби (телефонна лінія, спеціальна кабельна лінія, у
тому числі світловолоконна, засоби радіохвильового, у тому числі супутникового зв’язку тощо). Середовище передачі даних зветься каналом
зв’язку. Повідомлення є тією інформацією, яка передається каналом
зв’язку від джерела цієї інформації до приймача.
Функціонування мереж підтримується операційною системою мережі. Прикладом таких систем можуть бути Novell Personal NetWare,
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NetWare Line, Windows for Workgroups, Windows NT Server, тощо.
З урахуванням вказаного дамо визначення комп’ютерної мережі.
Комп’ютерна мережа є системою, в якій відбувається передача
інформації. Така мережа вміщує апаратне і програмне забезпечення ЕОМ та канали зв’язку, по яким комп’ютери та інше
електронне обладнання можуть взаємодіяти між собою.
Пристрої, що взаємодіють з іншими пристроями в мережі звуться вузлами. Кожен вузол мережі має свою особисту адресу. Ця адреса використовується іншими пристроями для вказівки місця призначення повідомлення при посиланні даних. В загальному випадку кількість вузлів може
становити від двох до багатьох тисяч. Окрім комп’ютерів вузлами мережі
виступають різноманітні периферійні пристрої (принтери, плоттери, сканери тощо).
Мережі часто підрозділяють на три основних типи. Це локальна обчислювальна мережа – ЛОМ (Local Area Network – LAN), регіональна обчислювальна мережа – РОМ (Metropolian Area Network – MAN ) та глобальна обчислювальна мережа – ГОМ (Wide Area Network – WAN). ЛОМ
утворює група зв’язаних між собою комп’ютерів, що розміщені на невеликій відстані. РОМ і ГОМ складаються з ЕОМ, що віддалені між собою на
значні відстані. Тому РОМ і ГОМ називають розподіленими мережами
(РМ). В розподілених комп’ютерних мережах вузлами вважаються ЛОМ, а
канали зв’язку з’єднують ці ЛОМ.
При розгляді структур комп’ютерних мереж розрізняють поняття
сервера (Server) та робочої станції (WorkStation). Сервером називають вузол, який надає свої ресурси іншим комп’ютерам мережі, в першу чергу
робочім станціям. Робоча станція, або клієнт, використовує ресурси сервера. Таким чином, робочі станції, тобто ПК, мають доступ до ресурсів мережі, а свої ресурси в загальне користування найчастіше не надають.
6.3.2. Локальна обчислювальна мережа
ЛОМ найчастіше функціонує в межах однієї будівлі, або комплексу
споруд територіально нероз’єднаної частини організації. Вона зв’язує
комп’ютерні системи в групу, що разом використовують дані і периферійні
пристрої.
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Основне призначення ЛОМ полягає в забезпеченні швидкої
і гнучкої взаємодії між пристроями і користувачами певної
автоматизованої інформаційної системи.
Головною рисою ЛОМ є велика швидкість передачі даних, низький
рівень помилок та використання дешевого середовища передачі інформації.
Розрізняють однорангові локальні мережі (Peer-to-peer Networks) та
мережі типу клієнт-сервер (Client-server Networks ).
Однорангові мережі. Коли вузли мережі виконують однакові функції, вони звуться рівними (peer). Комунікації між такими вузлами називають одноранговими. Однорангові мережі мають найбільш просту структуру. Вони дозволяють кожній робочій станції працювати сервером. При
цьому з метою підвищення продуктивності мережі програмне забезпечення і дані розподіляють між багатьма серверами.
Перевагою такого підходу є зменшення обсягів мережного обміну
інформацією. Однак адміністрування такої мережі є складною задачею –
кількість серверів велика, а призначення і можливості їх різні. Крім цього,
у випадку однорангової мережі сервери працюють повільніше, ніж спеціалізовані файл-сервери.
Мережі типу клієнт-сервер передбачають наявність централізованого доступу до програм і пристроїв. У складі такої мережі є виділений вузол файл-сервера (рис.6.13) та вузли робочих станцій. Файловий сервер володіє головними ресурсами ЛОМ.
До цих ресурсів і звертаються робочі станції.
В даному випадку, коли виникає необхідність використовувати певний файл групою користувачів, то цей файл завжди розміщують на сервері. При цьому для виконання сумісних робіт над проектом адміністратор мережі створює
на сервері спеціальний каталог та
Рисунок 6.13 – Зовнішній вигляд сервера
надає до нього доступ вказаній грумережі типу клієнт-сервер
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пі користувачів. Разом з цим користувачу кожної з робочих станцій може
бути особисто виділено певний об’єм зовнішньої пам’яті сервера. В межах
цього об’єму його наділено усіма правами доступу до інформації. З метою
виконання сумісних робіт кожен користувач також може поділяти свої
файли з іншими користувачами. Це означає, що вже він наділяє інших користувачів правами доступу.
Ще раз підкреслимо, що при роботі в ЛОМ з виділеним сервером усі
ресурси загального користування знаходяться на сервері, і користувачам
робочих станцій не потрібно ділити ресурси зовнішньої пам’яті своїх
комп’ютерів з іншими користувачами. З цього приводу вагомою перевагою
таких мереж є те, що певну робочу станцію можна відключати або здійснювати перезавантаження її ОС, не турбуючись про те, що можуть бути
втраченими файли інших користувачів цього вузла.
Адміністратор, окрім розподілу й контролю ресурсів мережі, здійснює резервне копіювання файлів. Резервні копії інформації також зберігають на сервері. Інколи для цього може бути використано окремий
комп’ютер, який зветься сервером резервного копіювання.
Для підвищення надійності зберігання даних можуть бути використані файлові сервери спеціальної конструкції. Ці комп’ютери оснащено
спеціальною системою дискової зовнішньої пам’яті. Тут файли, що записують на основному диску, автоматично відображуються на резервному. У
разі збоїв доступу до інформації основного диска, здійснюється звертання
до інформації резервного.
Окрім файлового сервера та сервера резервного копіювання локальна
мережа може мати:
• дисковий сервер, що має значні ресурси зовнішньої пам’яті та
який в разі потреби надає ці ресурси робочім станціям чи іншим серверам;
• сервер баз даних;
• обчислювальний сервер, який надає можливість виконувати обчислення, які неможливо або неефективно виконувати на робочих станціях;
• сервер друку;
• сервер телекомунікацій, який забезпечує зв’язок ЛОМ із зовнішніми мережами.
Зрозуміло, що коли потужностей певних серверів вистачає, то на одному сервері можуть бути поєднані функції декількох перелічених вище.
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Зупинимось окремо на використанні сервера друку. Коли на друк виводяться значні об’єми інформації, то використовують принтери з підвищеною швидкістю виведення документів, наприклад 20 сторінок за хвилину (див. рис.6.10, г), та окремий комп’ютер або декілька комп’ютерів – серверів друку.
На сьогодні також розроблено спеціальні пристрої, які утворюють вузол мережі, що підтримує функції сервера друку –
принт-сервери. Принт-сервери дозволяють
підключити один або декілька принтерів, а
також такі пристрої, як плоттер. Зовнішній
вигляд принт-сервера подано на рис.6.14.
Основна мета використання принтРисунок 6.14 – Принт-сервер
сервера – розвантажити комп’ютери мередля підключення мережних
жі і користувачів САПР для безпосередпристроїв друку
нього рішення проектних задач.
Існують різноманітні топології конфігурацій ЛОМ. При виборі топології намагаються досягти наступних цілей:
9 забезпечення максимальної надійності мережі;
9 забезпечення найбільшої пропускної спроможності мережі, що визначає час відклику системи на мережний запит користувача чи програми.
Наведемо найбільш розповсюджені топології:
1. Радіальна топологія, або „зірка”. Така топологія подана на
рис.6.15.

К
К
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б

Рисунок 6.15 – Радіальна топологія комп’ютерної мережі:
а – загальна схема; б – можливий варіант розміщення елементів
мережі в організації;
К – концентратор;
– вузол мережі;
– приміщення організації
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Тут бачимо, що при використанні радіальної топології з’єднання всіх
вузлів мережі здійснюється через центральний вузол. Таку структуру застосовують при невеликій кількості вузлів та на невеликій території.
Центральний вузол тут відповідає за маршрутизацію даних через себе. За пристрій центрального вузла може бути використано концентратор.
Найбільш часто концентратори мають від 8 до 48 портів для підключення
інших вузлів. Зовнішній вигляд концентратора подано на рис.6.16.

Рисунок 6.16 – Концентратор для підключення двадцяти чотирьох
вузлів мережі

До основного недоліку радіальної топології відносять повне порушення зв’язку при виході з ладу центрального вузла. Водночас при обриві
одного кабелю (сегмента мережі) перестає працювати лише один вузол, а
пошук пошкодження не викликає труднощів.
2. Горизонтальна топологія, або „загальна шина”. При використанні
горизонтальної схеми, яку подано на рис.6.17, вузли поєднують однією загальною кабельною лінією. Переваги цієї топології полягають в простоті
організації мережі та низькій її вартості. Недоліком такої топології вважається мала стійкість до пошкоджень – при пошкодженні кабелю в довільному місці порушується робота всієї мережі, а пошук несправності затруюється.

б

а

Рисунок 6.17 – Горизонтальна топологія комп’ютерної мережі
(позначення відповідають рис. 6.15)
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3. Кільцева топологія. Вона передбачає виконання замкненої мережі.
В даному випадку кожен вузол мережі з’єднано з двома сусідніми. За рахунок цього отримують надмірність зв’язків, яка в цілому визначає високу
надійність мережі. При пошкодженні кабеля в довільному місці кільця інформацію однаково буде передано одержувачу.
Окрім вказаного, мережа з кільцевою топологією достатньо легко
може бути розширена, однак така топологія обумовлює підвищену вартість
ЛОМ. Топологія кільцевої мережі подана на рис.6.18.

б

а

Рисунок 6.18 – Кільцева топологія комп’ютерної мережі:
(позначення відповідають рис. 6.15)

4. Розподілена топологія. Вона є подальшим розвитком кільцевої
мережі. Тут передбачається, що кожен вузол поєднано не менш, ніж з двома іншими вузлами. Такий підхід до будови мережі є найбільш надійним і
мобільним. Головна його перевага – багатоваріантність маршрутів передачі даних. Приклад розподіленої топології зображено на рис. 6.19, а.

К

К

К

К
а

б

Рисунок 6.19 – Розподілена (а) та гібридна (б)
топології комп’ютерних мереж:
К – концентратор
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5. Комбіновані (гібридні) топології. Вони передбачають використання на різних ділянках мережі різних підходів до конфігурації системи.
Приклад такої будови мережі подано на рис.6.19, б, з якого видно, що розвиток системи в даному випадку здійснюють за рахунок її каскадування
концентраторами.
Гібридна топологія використовується для досягнення оптимального використання всіх сегментів локальної мережі.
Вибір певної топології мережі на окремих її ділянках зв’язують з інформаційним навантаженням системи, тобто кількістю інформації, що передається в одиницю часу певними ділянками. Ця величина вимірюється в
мегабайтах за секунду.
Здійснювати контроль проходження даних по всій мережі або певній
її частині, виявляти найбільш активних користувачів та найбільш завантажені вузли системи дозволяють мережні монітори і аналізатори. Окрім
цих компонентів технічного забезпечення для діагностики роботи ЛОМ
використовують мережні тестери. Останні дозволяють встановити максимальну швидкість роботи ділянок мережі, пошук ділянок, що вийшли з
ладу, визначати відстані до місця пошкодження кабеля.
Як мережні монітори використовують комп’ютери зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням. Мережні
аналізатори і тестери є автономними малогабаритними приладами, програмне забезпечення яких можна поновлювати шляхом
з’єднання цих приладів з комп’ютером.
Рисунок 6.20 – Зовнішній вигляд Зовнішній вигляд мережного тестера помережного тестеру
дано на рис.6.20.
Вище вже йшла мова про адміністратора мережі. В ЛОМ для обслуговування користувачів вводять посаду одного чи кількох адміністраторів. Діяльність адміністраторів пов’язана з тим, щоб ресурси ЛОМ раціонально розподілялись між користувачами, а обмін інформацією в ЛОМ
здійснювався швидко і ефективно.
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6.3.3 Розподілені мережі
Певні підсистеми САПР ДВЗ, наприклад АСКТП, АСКВД, можуть
мати територіальну і мають значну функціональну відокремленість від інших підрозділів проектної організації. З цього приводу такі підсистеми
можуть створюватись на базі окремих ЛОМ. Водночас з метою забезпечення високої ефективності інтегрованої САПР виникає необхідність забезпечення принципів сумісності всіх функціональних підсистем та інформаційної узгодженості програм. Вказане може бути досягнуто шляхом
поєднання КТЗ окремих ЛОМ в єдину комп’ютерну мережу. В поданому
випадку будемо мати розподілену мережу, що характеризується децентралізацією її вузлів за наявності загального централізованого керування системою.
В інших випадках, що визначаються дотриманням принципу оптимальності зв’язків між САПР та зовнішнім середовищем, створюють РМ,
для яких є характерним як децентралізація вузлів, так і децентралізація керування ними. Прикладом таких РМ є системи головних фірм і дочірніх
компаній, системи багатогалузевих об’єднань, РМ асоціацій, до яких залучено системи різних фірм, наприклад, постачальників і споживачів.
Залучення локальних обчислювальних мереж, що мають
централізоване і децентралізоване керування, до єдиної розподіленої мережі утворює регіональну обчислювальну мережу.
Зв’язок між окремими ЛОМ в межах РОМ здійснюється за допомогою телефонних, спеціальних кабельних та наземних мікрохвильових ліній, засобів супутникового зв’язку.
Важливою рисою РОМ є надання інформаційно-пошукових послуг з
використанням баз даних, що розміщуються на великих ЕОМ. Достатньо
часто РОМ забезпечують доступ до суперкомп’ютерних обчислювальних
технологій. Так, наприклад, метою створення мережі NSFnet (кінець 80-х
років ХХ ст.) було надання доступу широкому загалу користувачів окремих ЛОМ до п’яти суперкомп’ютерних центрів США. До того часу суперкомп’ютерними технологіями володіли тільки розробники озброєння та
малочисельні підрозділи найпотужніших корпорацій. NSFnet – мережа національного наукового фонду США. Вона є класичним зразком РОМ.
Іншими такими прикладами можуть бути мережа Relcom – регіона278

льна мережа країн СНД та мережа URAN – Українська науково-освітня
мережа. Остання створюється за рішенням Міністерства освіти і науки
України та Національної Академії Наук України. Першу чергу мережі побудовано за ієрархічним принципом: з центральним вузлом в Києві та
п’ятьма регіональними вузлами в Харкові, Львові, Дніпропетровську, Одесі і Донецьку. Регіональний центр Північно-східного сегменту мережі
URAN створено в Харкові на базі вузла НТУ “ХПІ”.
До ГОМ залучають різнорідні ЛОМ і РОМ. Всесвітньою надвеликою ГОМ є мережа Internet. На сьогодні своє представництво в Internet
мають практично всі науково-дослідні та проектні організації.
Поєднання окремих ЛОМ і РОМ у форму ГОМ є обов’язковою
сучасною умовою ефективної підтримки життєвого циклу СТС.
Можливість об’єднання окремих ЛОМ в РОМ та ГОМ називають
міжмережним обміном. Вагомість технологій міжмережного обміну полягає у незалежності дій користувачів від особливостей обладнання довільних вузлів розподілених мереж.
Офіційним мережним стандартом, що описує процес взаємодії
комп’ютерів у мережі, є Transmission Control Protocol / Internet Protocol
(TCP/IP). Його опубліковано в серії документів під назвою Request for
Comment (RFC).
Стандарт TCP/IP розроблено для глобальних мереж. Він використовується для взаємодії комп’ютерів необмеженої кількості ЛОМ. Водночас цей протокол застосовують для зв’язку окремих мереж певної організації, навіть коли зв’язок із зовнішніми мережами відсутній.
Стандарт TCP/IP передбачає декілька рівнів. На нижньому рівні він
забезпечує основні способи фізичної організації мереж, на наступному рівні – міжмережну взаємодію. За основний протокол міжмережної взаємодії
тут прийнято IP-пртокол (Internet Protocol), який передбачає передавання
інформації в складених мережах з великою кількістю ЛОМ. При цьому
кожне повідомлення, що надсилається, поділяється на частини. Ці частини
називають пакетами. Кожний пакет пересилається окремо від інших пакетів. Об’єм одного IP-пакета не перевищує 1500 байт. Такий розподіл інформації не дозволяє монополізувати мережу одним користувачем. Для автоматичного поновлення цілісності переданих повідомлень кожен пакет нумерується.
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В глобальній мережі Internet знаходиться суттєво велика, близько
100 млн, кількість користувачів. Для визначення, кому призначено інформацію, кожному користувачу надається адреса. З цього зрозуміло, що до
кожного пакета даних додається адреса одержувача повідомлення.
Наступний рівень TCP/IP-стандарту вважається основним. Тут здійснюється керування передачею сформованих пакетів. При цьому дві мережі
з’єднуються за допомогою певного комп’ютера, який поєднано з кожною з
них. Задачею такого комп’ютера є передавання пакетів даних з однієї мережі в іншу.
Комп’ютери, що з’єднують дві мережі та передають пакети
даних між цими мережами, називаються шлюзами (gateway)
або міжмережними маршрутизаторами (router).
Розглянемо функціонування шлюзу на прикладі з’єднання двох мереж. Це з’єднання подано на рис 6.21, а.
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Рисунок 6.21 – Функціонування шлюзу на дві мережі (а)
та в складеній мережі (б)

Тут робота шлюзу передбачає приймання пакетів даних з мережі А і
передавання їх комп’ютерам мережі Б. Аналогічно шлюз приймає дані з
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мережі Б та передає їх комп’ютерам мережі А. Наприклад, коли пакет даних відправлено з комп’ютера ПК 1A, а призначено комп’ютеру ПК 2Б, то
дані від ПК 1А передаються на шлюз, а шлюз адресує їх на ПК 2Б.
Коли з’єднання стають більш складними, шлюзи потребують інформації щодо топології з’єднань за межами тих мереж, до яких вони приєднані. Наприклад, на рис.6.21, б зображено склад мережі, що об’єднує три
ЛОМ. У цьому випадку шлюз 1 повинен переміщувати з мережі А в мережу Б пакети, що призначені для комп’ютерів мереж Б або В. Видно, що
використання шлюзів є важливим з тієї причини, що вони забезпечують
взаємне з’єднання мереж, а не окремих комп’ютерів.
Шлюзи виконують маршрутизацію пакетів, використовуючи дані
щодо мережі приймача інформації, а не про комп’ютер-адресат. Тому
об’єми інформації, котрі потрібно зберігати шлюзу, є пропорційні кількості мереж, а не кількості ЕОМ. З урахуванням вказаного існує реальна можливість в кожному шлюзі об’єднаних мереж мати інформацію щодо шляхів доступу до цих мереж.
Найвищий рівень TCP/IP зветься прикладним. Він підтримує велику
кількість протоколів: протокол копіювання файлів FTP, сервіс WWWдоступу до віддаленої інформації, поштовий протокол SMTP тощо. При
цьому використання стандарту TCP/IP забезпечує незалежність прикладних програм від комплексу технічних засобів. Найбільш важливим тут є те,
що навіть модернізація (удосконалення) мережної технології не потребує
змін в програмах користувачів – БПЗ САПР та ППЗ САПР залишаються
незмінними. Також важливо, що залучення нової мережі до Internet не потребує прямих фізичних зв’язків між новою та усіма існуючими мережами.
Замість цього забезпечується можливість передавання даних від відправника до одержувача через певну кількість мереж.
Адресація в IP-мережах основана на трьох типах адрес: мережна IPадреса, фізична MAC-адреса та символьне DNS-ім’я.
Для забезпечення унікальності адресації в Internet адреси призначаються єдиним відомством – Мережним інформаційним центром (NIC).
Вказаний центр подає тільки мережну частину адреси. Відповідальність за
призначення адрес всередині мережі покладається на ту організацію, яка
запитала мережну адресу.
IP-адреса ідентифікує ім’я мережі, до якої приєднано певний
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комп’ютер, та унікальне ім’я кожного комп’ютера цієї мережі. Ця адреса
складається з чотирьох чисел, що розділені крапками. Кожне число знаходиться в діапазоні від 0 до 255. Остання ліва частина адреси вказує до якої
ділянки Internet належить комп’ютер, а права – точне ім’я комп’ютера,
який повинен отримати інформацію. Інакше, перші три числа визначають
ім’я мережі, а остання – комп’ютер в цій мережі. Прикладом запису IPадреси може бути значення 192.168.111.1. Тут треба звернути увагу, що
шлюзи, які приєднано одночасно до двох фізичних мереж (див. рис.6.21, а,
б), не можна ідентифікувати однією адресою. Тому шлюзи є багатоадресними системами, де кожна адреса відповідає одному з’єднанню цієї ЕОМ з
мережею.
В ЛОМ, яку не планується приєднувати до зовнішніх мереж, відповідальність за адресацію можна повністю брати на себе. Однак, як показує
досвід, користуватись адресами, що збігаються з мережними адресами
Internet, не рекомендується. Це може викликати проблеми в разі необхідності обміну даними з іншими мережами в майбутньому.
Для вузлів локальної мережі їх фізична MAC-адреса є адресою мережного адаптера ЕОМ або порту маршрутизотора. Ці адреси надаються
виробниками вказаного мережного обладнання і завжди є унікальними.
Зрозуміло, що шлюз буде мати декілька MAC-адрес, по одній на кожне
мережне з’єднання.
DNS-ім’я комп’ютера – це символьний ідентифікатор. Він призначається адміністратором мережі і складається з декількох частин. Наприклад,
імені машини, імені домену (вузла) мережі певної організації, імені домену
розподіленої мережі. Наприклад, ЕОМ, що має IP-адресу 192.168.111.1
може мати символьне ім’я dvs12.khpi.kharkiv.ua. Видно, що ЕОМ dvs12 належить до мережі khpi. Остання входить як вузол до домену kharkiv, а
останній, в свою чергу, належить домену ua.
Обліком відповідності символьних DNS-імен та IP-адрес
комп’ютерів займається служба DNS (Domain Name System). Ця служба
здійснює автоматичний пошук IP-адреси за відомим символьним іменем
вузла. Фактично DNS – це БД, що підтримує ієрархічну систему імен для
ідентифікації вузлів у мережі. Так, з розглянутого вище прикладу видно,
що конкретну IP-адресу за символьним ім’ям dvs12.khpi.kharkiv.ua треба
шукати саме в БД домену ua. В цій базі (на верхньому рівні ієрархії) буде
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знайдено БД домену kharkiv. Надалі пошук домену khpi буде здійснюватись в БД саме домену kharkiv. Видно, що за такою ієрархією певне символьне ім’я може бути знайдено достатньо швидко.
Окрім вказаного, ім’я комп’ютера в розподіленій мережі може бути
спеціальним функціональним ім’ям, що зв’язано із задачами цього
комп’ютера. Найчастіше при роботі користувачів ЛОМ виникає потреба у
використанні наступних функціональних імен:
9 ns, nss, dns – ім’я DNS-серверу;
9 proxy – ім’я Proxy-серверу;
9 ftp – ім’я FTP-серверу;
9 www – ім’я HTTP- (WWW-, Web-) серверу;
9 mail – ім’я Mail- (поштового) серверу.
Proxy-сервер виконує роль захисного шлюзу між ЛОМ і ГОМ. Він
відповідає за безпечний доступ до глобальної мережі, не дозволяє здійснювати вільний доступ до ЛОМ, контролює санкціонований доступ у локальну мережу. Тим самим забезпечується фізична ізоляція ЛОМ від можливого несанкціонованого зовнішнього втручання до неї.
В разі необхідності подання доступу до певних файлів ЛОМ використовують FTP-протокол (File Transfer Protocol). Цей протокол виконує
функцію визначення автентичності користувачів. Останнє означає, що перед отриманням доступу до ресурсів ЛОМ користувачі повинні повідомити
своє ім’я й пароль.
Однією з важливіших можливостей розподілених мереж
є пересилання файлів між комп’ютерами цих мереж за
допомогою FTP-протоколу .
До появи і стрімкого розвитку системи WWW (World Wide Web) архіви FTP-серверів були основним засобом збирання, накопичення та розповсюдження інформації. До таких архівів залучають програмне забезпечення, різноманітну наукову, технічну та довідкову інформацію, графічні
зображення тощо. Архіви побудовано за ієрархічною структурою каталогів. Доцільним тут є надання імен каталогам за їх змістовним систематизованим наповненням.
На сьогодні в світі існує десятки тисяч FTP-серверів і їх значущість
залишається достатньо високою. На підтвердження вказаного виконаємо в
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Internet пошук FTP-серверів з використанням пошукової системи FileSerch.ru. ЇЇ діалогове вікно подано на рис.6.22. Неважко встановити, що система знайде понад тисячу серверів, які є створеними або оновленими
тільки останнього місяця.

Рисунок 6.22 – Приклад пошуку FTP-серверів в Internet

Надалі звернемось до серверу фірми AutoDesk, що є розробником
системи інженерної графіки AutoCAD. Ім’я FTP-серверу цієї компанії
(adeskftp.autodesk.com) в списку результатів пошуку на рис.6.22 подано
другим. Зміст каталогу обраного серверу наведено на рис. 6.23. Видно, що
вказаний сервер вміщує понад 11 Гбайт інформації, яку подано в 4478
файлах. Важливо, що доступ до цієї інформації є вільним.
Багато FTP-серверів дозволяють здійснювати вільний доступ
до своїх архівів, а інші можуть повідомити, що анонімний
доступ закрито.
Розповсюдженими є випадки, коли FTP-сервери розміщують в ЛОМ
для внутрішнього використання. В разі потреби до окремих розділів таких
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архівів може бути організовано вільний доступ зовнішніх користувачів під
іменем “Anonymous”. Приклад вільного зовнішнього доступу до FTPсерверу НТУ “ХПІ” подано на рис.6.24.

Рисунок 6.23 – Файловий архів FTP-серверу компанії AutoDesk

Рисунок 6.24 – Вільний доступ під ім’ям Anonymous до архіву
FTP-сервера комп’ютерної мережі НТУ “ХПІ”
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Сервіс WWW є однією з наймолодших послуг в Internet. Ця технологія народилась в 1990 р. в європейському дослідному центрі CERN, а
сьогодні кількість WWW-серверів подвоюється в середньому кожні три
місяці.
Основною особливістю і перевагою WWW-серверу є те, що при розгляді певного документа відповідного серверу завжди присутні посилання
на додаткові документи. При цьому здійснити доступ до додаткових документів можна активізувавши їх для перегляду безпосередньо з наданого
документа. Доступ до додаткових документів тут здійснюється навіть коли вони знаходяться на іншому комп’ютері чи навіть в іншій країні.
Останнє реалізується шляхом автоматичного звертання до DNS-імені
ЕОМ, на якій цей документ знаходиться, а далі – безпосередньо до документа під вказаним ім’ям.
За допомогою технічних засобів WWW користувач отримує не
довідку про наявність додаткових документів, а безпосередньо
ці документи.
Для прикладу звернемось до інформації, яку розміщено на WWWсерверу Інженерної компанії “ТЕХНОПОЛИС” (www.tpolis.com, рис.6.25).
Тут усі елементи тексту, що підкреслені, є посиланнями на інші документи. Вказівка курсором миші на такі та інші довільні посилання змінює їх
колір на екрані. При цьому адреса посилання стає автоматично відомою
системі. Натискання на ліву кнопку миші приводить до переходу за вказаною адресою.
Таким чином, Word Wide Web – це всесвітня розподілена документальна база гіпертекстової інформації. Тут будь-який користувач, що має
підключення до Internet, може з’єднатися з будь-яким WWW-сервером.
Водночас комп’ютер, що має постійне підключення до Internet, можна використати як WWW-сервер. Для цього необхідно вказати електронну адресу цього серверу.
До FTP- та WWW-серверів зручно звертатись з використанням програм перегляду WWW-інформації – веб-броузерів. Прикладами таких програм можуть бути Netscape Navigator, Internet Explorer. Зразками використання останньої є дані рис.6.22 – 6.25. Важливі адреси доступу до інформації, яку розміщено в Internet та яку можна використати при функціонуванні САПР ДВЗ, подано в додатку 2.
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Рисунок 6.25 – Типове подання інформації за WWW-технологією

Для полегшення пошуку необхідної інформації обов’язковим інструментом користувача САПР є пошукові системи. Перелік основних пошукових систем також подано в додатку 2. Один з прикладів використання
такої системи було наведено на рис.6.22. Інший приклад – пошукова система українських Internet-ресурсів “МЕТА” (meta-ukraine.com). Загальний
вигляд її основного вікна подано на рис.6.26.
Наступним засобом взаємодії вузлів розподіленої мережі САПР є використання електронної пошти (E-mail). На відміну від FTP- та WWWтехнологій, де користувач мережі здійснює активні дії щодо отримання певної інформації, E-mail-технологія передбачає активні дії з боку відправника повідомлень. У цьому випадку час, що витрачається на отримання
повідомлення складається з часу доставки інформації від відправника на
поштовий сервер одержувача та часу, що проходить від появи інформації
на поштовому сервері до звертання за цією інформацію одержувача.
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Рисунок 6.26 – Пошукова система українських Internet-ресурсів “МЕТА”

Час доставки повідомлень від відправника до поштового серверу
одержувача в межах всесвітньої мережі Internet дорівнює від декількох
хвилин до доби. Водночас, якщо не перевіряти електронну пошту регулярно, швидкість доставки повідомлень на поштовий сервер не буде мати значення. Інформація просто накопичується на сервері і знаходиться в очікуванні за звертанням до неї.
Ще однією особливістю використання електронної пошти є те, що
обмін інформацією здійснюється не на рівні адрес комп’ютерів, а на рівні
адрес користувачів мережі. Ці адреси зберігаються на поштових серверах.
У цілому можна зробити висновок, що при роботі користувача САПР
в розподіленій мережі найбільшої ефективності його праці слід очікувати
при використанні всіх трьох розглянутих вище способів отримання інформації. Додатковим засобом тут можна вважати використання Newsсерверів – серверів телеконференцій. Останні дозволяють здійснювати
обмін повідомленнями, які орієнтовані на колективне використання усіма
користувачами ГОМ. На серверу телеконференцій користувачі розміщу288

ють свої повідомлення, коментарі і відповіді на раніше розміщені повідомлення. Особливістю такої технології обміну даними є можливість їх отримання довільними зацікавленими особами. Зрозуміло, що час отримання
цих повідомлень є невизначеним та залежить від тематики телеконференції
та кола зацікавлених користувачів.
6.4. Призначення автоматизованого робочого місця
користувача САПР
З метою реалізації конкретних функцій проектування, робоче місце
користувача САПР повинно бути оснащено тим чи іншим технічним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням. Наприклад, робоче
місце користувача в АСК ДВЗ обов’язково повинно мати засоби введення,
реагування, зберігання і виведення креслярсько-графічної інформації, доступу до баз даних типових конструкторських рішень та нормативнодовідкової інформації тощо. Робоче місце технолога в АСТПВ ДВЗ повинне передбачати наявність технічних засобів розробки і контролю технологічних процесів (див. рис.4.5, 4.6), перевірки якості формоутворення вибору шляхом фотополімерізації моделі лазерним променем (рис 6.27), забезпечувати запис на певні носії програм для керування верстатами з ЧПК.
Робоче місце інженера-випробувача в АСКВД ДВЗ обов’язково повинно
мати засоби керування дослідницьким стендом та зчитування інформації з
вимірювальних приладів.
Зрозуміло, що з урахуванням принципів ієрархічності і блочності
окремі робочі місця у вказаних та інших підсистемах САПР можуть мати
індивідуально-відмінні КТЗ.
Комплекс пристроїв, якими оснащено робоче місце проектувальника в певній підсистемі САПР, зветься автоматизованим
робочим місцем (АРМ). Тут до АРМ залучають ЕОМ з розширеним складом периферійного обладнання.
В цілому встановлений набір КТЗ АРМ повинен забезпечувати ефективне автоматизоване вирішення заданого кола задач проектування. Вказане і визначає вагомість шостого і сьомого науково-технічних питань системного підходу до впровадження і використання САПР, а саме вибору та
комплексного поєднання необхідних загальнотехнічних та спеціалізованих
засобів АП (див. п.1.3).
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Рисунок 6.27 – Пристрій лазерної стереолітографії SLA-5000 компанії
3D Systems (а) та контроль фотополімерізованої моделі двигуна з її
використанням (б)

Зрозуміло, що окрім технічних засобів, впровадження автоматизації
передбачає використання сукупності видів забезпечення САПР різної природи. З цього приводу надамо поняття АРМ в широкому смислі цього терміна.
Під АРМ розуміють сукупність технічних, програмних, інформаційних та інших засобів САПР, що призначені для автоматизації процесів з підготовки, перетворення, редагування текстової і графічної інформації, а також взаємодії користувача з
системою в процесі проектування.
З урахуванням вказаного певному автоматизованому робочому місцю відповідає певний набір методично з’єднаних одноетапних чи багатоетапних САПР.
Незалежно від об’єкта проектування існують основні вимоги, яким
повинні відповідати АРМ:
1) бути орієнтованими на роботу конструкторських підрозділів, які
виконують задані етапи проектування;
2) мати достатній набір пристроїв обробки текстової і графічної інформації;
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3) забезпечувати реалізацію варіантного проектування;
4) надавати проектну інформацію у вигляді, придатному для подальшого використання;
5) мати достатньо великі об’єми оперативної пам’яті прямого доступу для отримання малого часу реакції системи на запит користувача;
6) мати зовнішню пам’ять достатнього об’єму, допускати автономне
розв’язання специфічних задач, використовувати власну інформаційну базу;
7) надавати можливість користувачам виконувати розробки власного
ПЗ, легко залучати їх до складу системи з метою подальшого багаторазового використання.
Вказані вище вимоги зменшують навантаження на комп’ютерну мережу та підвищують ефективність проектування СТС. При цьому звертання до програмних, інформаційних, технічних засобів мережі здійснюється
тільки тоді, коли це підвищує ефективність використання САПР в цілому.
З урахуванням вказаного ще однією обов’язковою вимогою функціонування АРМ є наявність технічних і програмних засобів зв’язку з іншими технічними, програмними та інформаційними комплексами САПР.
При ефективному поєднанні БПЗ ЗОТ, БПЗ САПР, проблемноорієнтованого ППЗ САПР, інформаційного та технічного забезпечення сукупності автоматизованих робочих місць та інтегрованої САПР в цілому
якість використання системи автоматизованого проектування повністю залежатиме від розробленого спеціального математичного забезпечення.
Створення останнього здійснюють з орієнтацію на його використання в
АРМ чи на центральному обчислювальному комплексі, а також з урахуванням сукупності положень лінгвістичного забезпечення САПР. Вказане
визначає вагомість і сутність завершального, восьмого, науково-технічного
питання, що потребує урахування при системному підході до проектування
ДВЗ. Розгляд цього питання подано в гл.7.
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Контрольні запитання і завдання
1. Що розуміють під технічними засобами САПР?
2. Розподіліть між функціональними групами технічних засобів
САПР наступні компоненти: супер-ЕОМ, ПК, клавіатуру, мишу, монітор,
принтер, плоттер, сканер, жорсткий магнітний диск, мережний комутатор,
плату мережного адаптера, кабель для з’єднання вузлів мережі.
3. Наведіть загальний склад комплексу технічних засобів для
обробки даних в САПР.
4. Дайте загальну характеристику комп’ютерів відповідно до їх відомих типів. Чому типи ЕОМ неможливо класифікувати їх за кількісними
параметрами?
5. Які структури КТЗ САПР слід вважати найбільш ефективними
при їх застосуванні в САПР ДВЗ? Обґрунтуйте своє рішення спираючись
на принципи будови САПР.
6. Наведіть основні пристрої введення, що застосовуються в САПР.
7. Наведіть основні пристрої виведення, що застосовуються в
САПР.
8. Роз’ясніть особливості прискорення обробки даних за рахунок
використання паралельних алгоритмів.
9. Для довільної власноручно розробленої програми встановіть
частку кроків, які можна виконати паралельно. Знайдіть резерви підвищення цього параметру.
10. Для довільної власноручно розробленої програми виконайте оцінку прискорення її виконання в разі використання двох процесорів, десяти
процесорів.
11. Розробіть схему, яка дозволяє пояснити прискорення виконання
програми за рахунок конвеєрної обробки даних.
12. Поясніть переваги використання кластерних комп’ютерів.
13. Поясніть необхідність використання в САПР комплексу технічних засобів комп’ютерної мережі. Дайте визначення поняття комп’ютерної
мережі.
14. Які компоненти КТЗ САПР вважаються вузлами мережі?
15. На основі використання принципів будови САПР доведіть необхідність створення локальних і розподілених комп’ютерних мереж.
16. Поясніть відмінності будови однорангових мереж та мереж типу
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клієнт-сервер. Які з цих мереж слід вважати більш ефективними при роботі
САПР ДВЗ?
17. Які основні типи серверів використовують в локальних мережах?
18. Яку з топологій будови ЛОМ слід вважати більш ефективною при
функціонуванні інтегрованої САПР ДВЗ і чому?
19. Поясніть призначення FTP-серверів, WWW-серверів, Mailсерверів.
20. Поясніть різницю в технології отримання інформації з використанням FTP-серверів, WWW-серверів, Mail-серверів.
21. Вкажіть на місце веб-броузерів та пошукових серверів в скруктурі ПЗ САПР.
22. За допомогою пошукового серверу знайдіть інформацію щодо
програмного забезпечення ICEM CFD, EZ-ICE, Pro*Am, Pm-Am, мова про
яке йшла в п.3.4.1, с.170.
23. Зверніться до додатка 1 та виберіть фірму-виробника ПЗ САПР.
За допомогою пошукового серверу знайдіть інформацію щодо ПЗ цієї фірми.
24. Зверніться до вибраного з додатка 2 WWW-серверу. Дайте стислу
довідку щодо отриманої інформації.
25. За допомогою пошукової системи знайдіть WWW-сервер обраної
вами фірми-виробника двигунів внутрішнього згоряння. Дайте стислу довідку щодо отриманої інформації.
26. Наведіть поняття АРМ в широкому смислі цього терміна.
27. За рахунок яких заходів зменшують навантаження АРМ на локальну комп’ютерну мережу?
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Глава 7. МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР ДВЗ
7.1. Основні вимоги щодо моделювання процесів в ДВЗ
Математичне забезпечення систем автоматизованого проектування
містить в своєму складі математичні моделі (ММ), методи і алгоритми виконання проектних процедур.
Відомо, що мета проектування – встановлення найкращого варіанта
проектного рішення. В найпростіших випадках досягнення вказаної мети
здійснюють безпосередньо на фізичних моделях. До таких моделей відносять двигуни-прототипи, дослідні зразки двигунів і їх деталі, установки для
вивчення окремих процесів і систем. З використанням фізичних моделей
можуть бути встановлені, наприклад, найкращі фази газорозподілу та кут
випередження подачі палива.
Важливо, що вище вказаний підхід не гарантує повного використання резервів комплексного підвищення якості конструкцій. В першу чергу
це пов’язано з тим, що конструктивна зміна певного елемента складної
технічної системи змінює оптимальне сполучення параметрів інших елементів цієї системи. Розглянемо приклад. Для вибору форми КЗ можна
провести експериментальну перевірку вибраної кількості варіантів КЗ. Але
найвища якість сумішоутворення та згоряння при використанні кожної з
камер залежить не тільки від форми останньої, а і від характеристик вприскування і розпилювання палива (тобто від конструкції паливної апаратури), інтенсивності руху заряду в циліндрі (від конфігурації каналів в головці циліндрів і конструкції клапанів), температури і тиску робочого тіла,
коефіцієнту надлишку повітря (параметрів системи наддуву), від ступеня
стиску, місця розташування форсунки (конструктивних параметрів ДВЗ),
режиму роботи двигуна тощо. Одночасно провести оптимізацію вказаних
параметрів на фізичній моделі неможливо.
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Таким чином, при дослідженні натурного зразка важко оцінити дійсну ефективність певних заходів, коли вони впливають на оптимальне
сполучення параметрів декількох пыдсистем СТС.
Повернемось до розгляду логічної схеми проходження проекту в
САПР ДВЗ, яку було подано на рис.2.7. Можна побачити, що етап випробувань тут стоїть останнім. Це означає, що в САПР використання фізичних
моделей є доцільним для перевірки проектних рішень, які отримано за допомогою математичних моделей. Коли результати випробувань відповідають вимогам ТЗ, процес проектування вважається завершеним. Таким
чином, ММ застосовують для опису властивостей ЦС у процедурах автоматизованого проектування, які виконують до випробувань.
Коли проектна процедура передбачає використання ММ з
метою отримання певної інформації щодо ЦС, то кажуть, що
процедура виконується на основі математичного моделювання.
Розрізняють емпіричні (які ще називають статистичними) та теоретичні (фізико-хімічні) математичні моделі. Перші з вказаних моделей можуть бути створені на основі результатів випробувань, другі – з використанням математичного опису фізико-хімічних процесів, що мають місце в
СТС. В обох цих випадках дослідження на фізичних моделях використовують як базу для розробки або удосконалення математичної моделі.
Оскільки двигун внутрішньоξ1 ξ2
ξj
го згоряння є складною технічною
системою, його загальна ММ скла. . .
f1 дається з математичних моделей
x1
f2 окремих підсистем. При цьому моx2
Математична
дель будь-якої підсистеми відповід.
.
модель
.
.
но до рис.7.1 може бути подана у
3
xm .
.
1
вигляді залежності між встановленими множинами параметрів. Мно. . .
жини цих параметрів визначають
u2
u1
uk
зовнішні зв’язки підсистеми.
Тут x – множина вхідних параметрів (або факторів), на які можна впливати в даному дослідженні;
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ξ – постійні зовнішні впливи (величини), що є відомими і можуть бути
змінені залежно від певних умов експлуатації системи; u – випадкові впливи; f – вихідні параметри, тобто відклики системи, яка досліджується.
Таким чином, в загальному випадку математична модель певної системи або підсистеми описує залежність між вхідними параметрамифакторами та вихідними параметрами-відкликами при врахуванні постійних та випадкових зовнішніх впливів:
f = µ x ( x1 , x2 ,..., ξ1 , ξ 2 ,..., u1 , u 2 ,...) .

(7.1)

Залежність (7.1) зветься функцією відклику. Ця система відношень
дозволяє встановити множину вихідних параметрів f = ( f1 , f 2 ,..., f n ) . Однак, об’єктивне існування залежності (7.1) ще не означає, що вона відома
проектувальнику ЦС та може бути надана саме в такому явному функціональному по відношенню до вектора f вигляді.
Математичну модель вигляду (7.1) на практиці отримують лише
для вкрай простих об’єктів проектування, тому до САПР ДВЗ залучають
цілий набір різноманітних моделей підсистем СТС.
При розробці математичних моделей до них висуваються вимоги універсальності, економічності, точності, адекватності.
Ступінь універсальності ММ характеризує повноту відображення в
моделі властивостей реального об’єкта. Відповідно до ступеня універсальності розрізняють моделі типу білого, сірого та чорного ящика.
В системах типу білого ящика відомими є внутрішня структура, внутрішні зв’язки та закономірності функціонування ЦС. Тут ММ складають
на основі описів відомих фізичних, хімічних або фізико-хімічних процесів.
Така модель повинна відповідати найвищому рівню універсальності.
Відповідно до вказаного, математичні моделі цього типу обов’язково
повинні мати описи внутрішніх параметрів, які складатимуть множину
z = ( z1 , z 2 ,..., zl ) , та множину елементів певної структури M з відповідними співвідношеннями ϕ = ( ϕ1 , ϕ 2 ,..., ϕ М ) на цій множині:
f = µ x ( x , ξ, u , z ) ,
µ x =< M , ϕ1 , ϕ 2 ,..., ϕ М > .
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(7.2)

За приклади моделей вказаного типу можна навести моделі газообміну, паливопостачання, робочого процесу ДВЗ.
Коли дослідники не знають, не можуть або не хочуть знати внутрішню структуру ЦС, але можуть, наприклад, експериментально встановити,
як буде змінюватись значення відклику f при зміні певного параметра з
множини x , то знайдену залежність називають моделлю типу чорного
ящика. Прикладом такої моделі може бути довільна фізична модель, у тому числі дослідний зразок двигуна внутрішнього згоряння.
На основі отриманих експериментальних даних тут складають ММ
об’єкта, часто у вигляді полінома
m

f = a0 + ∑ ai xi +
i =1

m

m

i =1, j =1, i < j

i =1

∑ aij xi x j + ∑ aii xi2 + ... .

(7.3)

Рівняння вигляду (7.3) називають рівнянням регресії. Таке рівняння
враховує дію постійного фактора a0 , вплив кожного з вхідних параметрів
xi , які досліджуються, та взаємодію вхідних параметрів.

Коли ступінь полінома наперед встановити неможливо, то фізичне
явище, що досліджується, спочатку описують лінійною моделлю
m

f = a0 + ∑ ai xi . Якщо реальний фізичний процес за допомогою такої моi =1

делі описати не вдається, підвищують ступінь полінома. Зрозуміло, що
знайдена модель, по-перше, враховує вплив тільки тих факторів, які було
вибрано для аналізу, а по-друге, межі використання такої моделі практично
відповідають межам проведеного експерименту.
В моделях типу сірого ящика відомою є тільки частина закономірностей внутрішніх процесів. При цьому для відомостей, яких не вистачає,
встановлюють зв’язки за принципом чорного ящика.
Наведемо приклад. Візьмемо модель розрахунку робочого процесу
типу білого ящика та встановимо за її допомогою значення середнього індикаторного тиску двигуна Pi . Доповнимо цю модель емпіричною залежністю для визначення механічних витрат
Pm = a0 + a1n ,

де n – частота обертання колінчастого вала.
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(7.4)

Зрозуміло, що модель (7.4) є моделлю чорного ящика.
Тоді розширимо межі використання моделі визначення індикаторних
показників ДВЗ до ефективних
Pe = Pi − Pm .

(7.5)

Бачимо, що використання виразу (7.5) дозволило створити модель
типу сірого ящика.
В цілому моделі типу сірого ящика є найбільш розповсюдженими у
використанні. Водночас ясно, що моделі типу білого, сірого та чорного
ящика мають різний рівень універсальності. Так, модель розрахунку індикаторних показників двигуна може бути застосована для аналізу різноманітних конструкцій, а значення коефіцієнтів a0 і a1 емпіричного виразу
(7.4) для різних двигунів можуть суттєво відрізнятись.
Економічність ММ характеризується витратами машинного часу τм
та пам’яті Пм на її реалізацію. Замість значень τм і Пм часто використовують інші критерії, наприклад, середню кількість операцій, що виконується
при звертанні до моделі, кількість рівнянь, що складають модель, кількість
внутрішніх параметрів моделі тощо.
Звернемо увагу на те, що моделі білого або сірого ящика дозволяють
без застосування складних довготривалих експериментальних досліджень
встановити вплив вхідних параметрів системи на комплекс її відкликів f .
Однак, використання моделей високої універсальності безпосередньо в алгоритмах багатофакторної оптимізації конструкції може бути вкрай нераціональним з точки зору часу відгуку автоматизованої системи на запит
користувача. Великі ускладнення, наприклад, викликає застосування в оптимізаційних задачах повної універсальної моделі розрахунку робочого
процесу ДВЗ з урахуванням процесів газообміну, паливопостачання, сумішоутворення, згоряння. Крім того, що така модель є неекономічною за
своїми розмірами, вона передбачає реалізацію досить великої кількості
внутрішніх ітерацій. Останні є необхідними для узгодження таких параметрів як Ne, pz, ps, pт, ηтк, tт та інших. В такому та аналогічних випадках замість повної ММ системи типу білого ящика, яку ще називають моделлю
верхнього рівня складності, до процедур оптимізації залучають більш прості, але еквівалентні до повної в межах наданого чисельного аналізу, математичні моделі.
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Моделлю нижнього рівня складності тут може бути використано
модель типу чорного ящика – рівняння регресії вигляду (7.3). Останню
отримують шляхом попереднього використання моделі верхнього рівня.
Зрозуміло, що моделі типу чорного ящика є найбільш економічними. При
цьому слід підкреслити, що дві моделі вважаються еквівалентними, коли
вони відповідають вимогам точності і адекватності.
Точність ММ оцінюється ступенем збігу значень відкликів f реального об’єкта та значень тих самих параметрів, що отримані за допомогою ММ.
Коли властивості СТС оцінюються вектором вихідних параметрів
f = ( f1 , f 2 ,..., f n ) , то істинне й розрахункове значення j -го параметра можна позначити як fjіст та fjрозр. Тоді відносна похибка j -го параметра буде
визначатись за виразом

εj = (fjрозр– fjіст) / fjіст .

(7.6)

Тим самим маємо векторну оцінку точності ММ: ε = ( ε1 , ε 2 ,..., ε n ) .
Часто цю оцінку приводять у скалярний вигляд

ε max = max ε j ,

(7.7)

j∈[1, n ]

що дозволяє порівнювати чисельні характеристики точності моделей різних рівнів складності.
Адекватність ММ – це її спроможність відображати задані властивості об’єкта з похибкою, що не є вищою за задану.
Найчастіше мінімізацію похибки
ε max → min

з використанням виразу (7.7) здійснюють шляхом визначення значень внутрішніх параметрів моделі z в деякій точці зовнішніх впливів ξном для початкового варіанту конструкції x 0 . Надалі модель використовують при різних значеннях x і ξ . При цьому адекватність моделі Амм найчастіше має
місце лише в обмеженій області зміни x і ξ .
Область адекватності ММ встановлюють за виразом

{

}

Амм = x ε max ≤ δ, ξ ε max ≤ δ ,
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(7.8)

де δ – задана припустима похибка моделі.
Вимоги високого ступеня універсальності, економічності, точності та
адекватності природно є суперечливими. Найкраще компромісне зближення цих вимог залежить від особливості задачі, що розв’язується, рівня ієрархічності та аспекту проектування. Ця обставина обумовлює використання в САПР ДВЗ широкого спектру різноманітних математичних моделей.
Окрім математичних описів процесів функціонування СТС, в автоматизованих системах обов’язково використовують моделі конструкторсько-технологічного описів об’єкта проектування.

7.2. Класифікація математичних моделей
Основні ознаки класифікації та типи математичних моделей, що використовуються в САПР ДВЗ, подано в табл.7.1. З таблиці видно, що маємо шість ознак класифікації моделей. Розглянемо їх.
Таблиця 7.1 – Класифікація математичних моделей об’єкта
проектування
№
ознаки
1
2
3

Ознака
класифікації

Тип
математичної моделі

За характером
властивостей ЦС
За належністю
моделі ієрархічному
рівню
За способом подання
властивостей ЦС

Структурна
Функціональна

4

За способом
отримання моделі

5

За врахуванням
випадкових збурень

6

За рівнем складності
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Мікрорівня
Макрорівня
Аналітична
Алгоритмічна
Теоретична
Емпірична (статистична)
Імовірнісна (стохастична)
Детермінована
Нульового рівня
Першого рівня
Другого рівня
...
Вищих рівнів

За характером властивостей ЦС, що відображаються, математичні моделі поділяються на структурні і функціональні.
Структурні ММ призначені для відображення структурних властивостей об’єктів. Тут розрізняють структурні топологічні і геометричні
ММ.
В топологічних моделях відображаються склад і взаємозв’язок елементів об’єкта проектування. Ці моделі найчастіше використовують для
опису ЦС при розв’язанні задач відносного просторового розміщення елементів чи їх положення в часі. Прикладами таких моделей може бути опис
переміщення поршня в циліндрі двигуна залежно від кута повороту колінчастого вала, аналогічні описи для переміщення клапанів, плунжерів, розподільчих валів тощо.
В геометричних ММ відображаються геометричні властивості
об’єктів. Додатково до відомостей щодо просторового розміщення елементів конструкції ці моделі надають інформацію про форму деталей. Тут розрізняють каркасні, аналітичні, алгебрологічні, канонічні геометричні моделі та геометричні макромоделі.
Каркасні моделі утворюють каркаси – скінчені множини кривих, що
належать поверхні моделювання. Численні приклади каркасного моделювання наведено на рис.3.31; 3.32, а; 3.35; 3.63; 3.64, б. Аналітичні геометричні моделі подають рівняння поверхонь деталей, див. рис.3.34, 3.36. В
алгебрологічних ММ геометричні тіла описують системами логічних виразів, які відповідають умовам належності множин точок областям тіл (див.
рис.3.37 – 3.40). Таким чином, на основі використання каркасних, аналітичних та алгебрологічних моделей здійснюють відповідно каркасне, поверхневе і суцільне моделювання геометрії у відповідних системах машинної
графіки.
Канонічні моделі використовують у тих випадках, коли можна виділити параметри, які однозначно визначають геометричний об’єкт. Наприклад, для прямокутника параметрами будуть дві координати вершин, що
належать одній діагоналі, для багатокутника – координати усіх вершин
тощо. Тому на основі використання канонічних моделей здійснюється опис
усіх примітивів та параметричних графічних елементів у системах інженерної графіки. Відповідні приклади, що ілюструють сказане було подано
на рис.1.12, 1.13, 3.45 – 3.47, 3.51 – 3.53 тощо.
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Геометричні макромоделі утворюють описи попередньо відібраних
геометричних фрагментів. Такими фрагментами можуть бути визначені
складальні одиниці та окремі елементи таких одиниць, а їх макромоделями
– умовні номери. За ці номери приймають найменування деталей або позиції, якими позначено елементи складального креслення. При цьому, коли
для певного графічного елемента його номер є відомим, то звертання до
цього номера забезпечує автоматичне звертання до відповідного попередньо відібраного геометричного опису. Ефективне застосування геометричних макромоделей має місце при виконанні двостороннього асоціативного зв’язку між складальним кресленням і його специфікацією.
В цілому призначенням структурних математичних моделей є
відтворення конструкторського і технологічного описів об’єкта
проектування x як вектора конструктивних параметрів ЦС.
Цей опис використовують в процесі аналізу СТС за допомогою
функціональних ММ.

Функціональні ММ призначені для відображення фізико-хімічних
процесів, що мають місце в технічному об’єкті при його функціонуванні
(див. рис.1.6 – 1.8; 1.18; 1.19; 3.41 – 3.44; 3.64, в; 3.65 – 3.69, табл.2.1, 2.3
тощо) або виготовленні (див. рис.4.5, 4.6). Загальний опис функціональних
моделей може мати вигляд відповідно до рівнянь (7.1) – (7.3). Поділ функціональних описів об’єктів проектування на аспекти тут потребує розробки
механічних, термодінамічних, хімічних, гідравлічних, електричних та інших, у тому числі змішаних, функціональних ММ.
Функціональні математичні моделі в загальному випадку утворені рівняннями, що зв’язують вхідні x , зовнішні ξ , внутрішні
z , випадкові u та вихідні параметри f об’єкта проектування.

За належністю ММ до певного ієрархічного рівня математичні
моделі відносять до мікро- та макрорівнів.
Такий підхід до створення і використання ММ пояснюється блочноієрархічним підходом до проектування СТС. Тут кількість ієрархічних рівнів при моделюванні реальних процесів визначається складністю цієї СТС.
Особливістю моделей мікрорівня є відображення фізичної або (і) хімічної основи процесів, що розглядаються. Типовими ММ на мікрорівні є
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системи диференційних рівнянь в частинних похідних. За допомогою цих
рівнянь для довільних моментів часу та точок простору визначаються поля
тиску, температур, швидкості руху речовин, термічних та механічних деформацій і напружень тощо.
Обмеженням використання таких моделей є суттєве зростання часу
відгуку системи на запит користувача при сумісному розгляді процесів у
окремих підсистемах СТС, що взаємодіють між собою.
Наведемо приклад. Для визначення температурного стану певної деталі КЗ t = µ t ( x , y , z , τ) скористаємось диференційним рівнянням нестаціонарної теплопровідності

⎛ ∂ 2 t ∂ 2 t ∂ 2t ⎞ ∂t
a ⋅ ⎜⎜ 2 + 2 + 2 ⎟⎟ = ,
∂y
∂z ⎠ ∂τ
⎝ ∂x

(7.9)

де a – коефіцієнт температуропровідності; t – температура; x, y , z – координати довільної точки, що належить деталі; τ – поточне значення часу.
Зрозуміло, що використання виразу (7.9) надає нескінченну кількість
рішень, а для отримання однозначного рішення до поданого рівняння слід
додати початкову умову t τ = 0 = µ t ( x , y , z ,0) та граничні умови теплообміну
деталі із зовнішнім середовищем.
Розглянемо умови теплообміну деталі з робочим тілом, що знаходиться в КЗ. Їх можна описати системою чотирьох рівнянь:
1) рівняння тепловіддачі;
2) рівняння енергії;
3) рівняння руху;
4) рівняння суцільності.
Для розв’язання системи таких рівнянь також слід задати відповідні
початкові і граничні умови. Однією з граничних умов тут буде швидкість
робочого тіла через впускні та випускні клапани. Останнє означає, що для
аналізу процесів, що мають місце в КЗ, існує необхідність моделювання
течії газів у газоповітряних трактах двигуна. Те саме можна навести відносно розв’язання задач відведення теплоти у воду і масло.
Моделі макрорівня використовують у складі своїх внутрішніх параметрів змінні, які характеризують стан інших підсистем СТС. Це дозво303

ляє відмовитись від розгляду цих підсистем на мікрорівні. Так, наприклад,
при розгляді процесів газообміну в циліндрі ДВЗ складний тривимірний
процес течії робочого тіла при наповненні або очищенні циліндра замінюють введенням коефіцієнту ефективного прохідного перетину клапанів.
Останній може задаватись як функція від величини підйому клапана.
Інший приклад. При розгляді задачі аналізу температурного стану
поршня коефіцієнт теплообміну по поверхні КЗ може бути задано рівнянням

α = ( a0 + a1l + a2l 2 )(b0 + b1 N л ) ,

(7.10)

де N л – літрова потужність двигуна; l – поточна координата похідної вогневої поверхні донця поршня, що відраховується від осі КЗ; a0 , a1 , а 2 ,
b0 , b1 – емпіричні коефіцієнти, що встановлюються в залежності від форми

КЗ.
Знаходження температури середовища t ср , що визначає процес теплообміну між робочим тілом та поверхнею КЗ можна задати з урахуванням
типу камери та наявності проміжного охолодження повітря.
Для дизелів з відкритою КЗ без проміжного охолодження
t ср = 760 + 9,756 N л ,

(7.11)

для двигунів з проміжним охолодженням повітря
t ср = 646 + 8,234 N л .

(7.12)

При використанні напіввідкритої КЗ для дизелів без проміжного
охолодження
t ср = 760 + 15,694 N л ,

(7.13)

при наявності проміжного охолодження повітря
t ср = 722 + 14,910 N л .

(7.14)

Аналогічні до (7.10) – (7.14) можна задати граничні умови щодо
всіх інших поверхонь деталей КЗ.
В цілому поняття мікро- і макромодель завжди є відносними та відображають ступінь деталізації опису властивостей СТС.
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За способом подання властивостей ЦС найчастіше розрізняють
аналітичні та алгоритмічні моделі.
Аналітичні ММ – це явні математичні залежності вихідних параметрів f системи від множини впливових факторів. Такі залежності мають загальний вигляд (7.1), (7.3). Практичними прикладами використання таких
моделей є вирази (7.4), (7.10) – (7.14). Ясно, що аналітичні моделі характеризуються високою економічністю, але часто їх використання зв’язують з
рядом суттєвих припущень. Останні звужують область адекватності моделей.
Алгоритмічні моделі встановлюють зв’язки вихідних параметрів f з
усіма іншими у формі алгоритму. Типовою алгоритмічною моделлю є вираз (7.2), до якого залучено алгоритм чисельного метода розв’язання задачі. Це означає, що універсальність, економічність, точність та адекватність
алгоритмічної ММ залежатиме не лише від математичного опису f, а й від
вибраного чисельного методу М знаходження значень f та особливостей ϕ
конкретної реалізації цього методу.
Наведемо приклад. Відомо, що при використанні МСЕ проектувальник задає тип та розміри скінченних елементів, які апроксимують реальне
фізичне поле (див. рис. 3.62). Зрозуміло, що результат аналізу залежатиме
від вибраних скінченних елементів. Більш детальний приклад буде подано
в п.7.5.1.
Вагомо, що в САПР ДВЗ поряд з розглянутими використовують уявні (словесно-графічні) моделі та моделі нечітких смислових відношень.
Досвід проектування двигунів внутрішнього згоряння як складних технічних систем передбачає обов’язкове використання
творчих здібностей конструктора і, відповідно до особливостей
мислення, застосування поряд з математичними і фізичними
моделями уявних (словесно-графічних) моделей, нечітких
понять і нечітких смислових відношень.

Уявна (словесно-графічна) модель обумовлює органічне доповнення
формальних математичних методів кваліфікацією конструктора та колективною практикою проектної організації. На першому кроці проектування
конструктор завжди подає комп’ютеру свою пропозицію чи групу альтер305

нативних пропозицій щодо можливих варіантів та особливостей вектора x
майбутнього об’єкта. Для цього, виходячи з певного набору необов’язково
чітких мотивацій, він попередньо будує майбутній образ об’єкта в своїй
уяві з використанням словесних і графічних описів. Часто такий підхід ще
називають інженерною прикидкою. Надалі ідеї, що закладені в майбутню
конструкцію, перевіряються за допомогою ЕОМ. Прикладами виконання
уявних словесно-графічних моделей є розробка конструкцій на рівні винаходів, тобто у випадках, коли типізацію елементів ЦС виконати неможливо.
В процесі попереднього аналізу конструкцій проектувальник використовує апарат нечітких понять. Тут звернемо увагу на те, що навіть терміни швидкохідний дизель та відкрита КЗ з математичної точки зору не
мають чіткого визначення. Наведемо ще приклади нечітких понять, які використовуються в процесі проектування: проста, складна конструкція,
широке застосування, достатньо, значно, збільшується, зменшується, не
змінюється, круто, швидко, сприятливі умови, великі габарити тощо. Ясно, що список нечітких понять конструктора є досить великим. Водночас
наведене положення не слід вважати за недолік прийнятої в двигунобудуванні технології проектування. Використання нечітких смислових відношень на множині нечітких понять сприймається як одна з важливіших переваг способу мислення людини. Саме це дозволяє відібрати потрібну інформацію (у тому числі з об’ємів глобальної мережі Internet), кодувати її
нечіткими, але достатніми для однозначного розв’язання задачі термінами,
відібрати для розгляду обмежену кількість конструктивних варіантів конструкцій. Цей підхід також називають інженерною прикидкою. Перевірку
отриманого результату надалі може бути виконано з використанням ММ.
Прикладом використання моделі нечітких смислових відношень може бути суб’єктивна порівняльна оцінка ресурсу поршнів різних конструкцій на основі наданого температурного поля, тобто без застосування
складного комплексу моделей втрати міцності і руйнування деталі та без
математичного опису моделі експлуатації двигуна Ξ .
За способом отримання моделей останні поділяють на теоретичні
і емпіричні (статистичні).
Теоретичні ММ розробляються в результаті досліджень фізичних
процесів і закономірностей які є притаманними тому класу об’єктів або
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явищ, що розглядаються. Вони моделюють результати впливу конструктивних та зовнішніх факторів на комплекс вихідних параметрів об’єкта
проектування.
Теоретичні ММ повинні бути обов’язковою належністю кожної
САПР складної технічної системи.
Усі основні моделі процесів, що відбуваються в системах ДВЗ, є теоретичними. Саме їх сукупність забезпечує високу ефективність системи
проектування та малий ризик повернення на початкові стадії проектування
після стадії випробувань.
Емпіричні ММ створюють як результат вивчення впливу властивостей об’єкта та (або) зовнішніх факторів на комплекс вихідних параметрів
f . Їх застосування в САПР також є обов’язковим і визначається їх економічністю. Емпіричні моделі найчастіше є аналітичними, але можуть бути
подані і в іншому вигляді, наприклад, таблично. Так в табличному вигляді
часто задають різноманітні фізико-хімічні властивості речовин і матеріалів
залежно від температури та інших факторів.
За врахуванням випадкових збурень математичні моделі поділяють на імовірнісні (стохастичні) та детерміновані.
Математичні моделі, в яких тим чи іншим шляхом враховують випадкові впливи u звуть імовірнісними моделями. Загальний опис цих моделей передбачає використання виразів типу (7.1), (7.2). Для детермінованих
моделей випадкові збурюючі фактори не враховуються, а вирази (7.1), (7.2)
відповідно набувають вигляду:
f = µ x ( x1 , x2 ,..., ξ1 , ξ 2 ,...) ;

(7.15)

f = µ x ( x , ξ, z ) ,

µ x =< M , ϕ1 , ϕ 2 ,..., ϕ М > .

(7.16)

Переважна більшість моделей САПР ДВЗ є детермінованою.
За рівнем складності математичні моделі розподіляють на моделі
нульового, першого, другого та більш високих рівнів складності.
Моделі нульового рівня передбачають використання аналітичних,
статистичних залежностей, що пов’язують характерні співвідношення між
основними розмірами деталі з конструктивними параметрами та показни307

ками роботи двигуна. Головною ознакою цих моделей є наявність рекомендованих діапазонів значень наданих співвідношень. Такі моделі завжди
наводяться в навчальній літературі з конструкції ДВЗ. Їх призначенням є
попереднє визначення основних параметрів об’єкта проектування. За моделі нульового рівня також використовують уявні словесно-графічні моделі.
Моделі першого рівня утворюють собою залежності, які отримують
на основі спрощення геометрії деталі та введення певних припущень фізичного формулювання задачі. Цей підхід суттєво зменшує складність
розв’язання останньої. Наприклад, міцність конструкції тут розглядається з
використанням формул опору матеріалів, поправкових коефіцієнтів та рекомендацій щодо припустимого запасу міцності. Основною перевагою таких моделей вважаються малі витрати часу на розрахунки. Це забезпечує
високу ефективність їх використання для досліджень конструкцій методами багатоваріантного аналізу.
Вважається, що моделі першого рівня доцільно залучати для уточнення співвідношень між основними параметрами конструкції за умов неповної інформації про останню. На першому рівні складності також використовують моделі нечітких смислових відношень.
Таким чином, моделі перших двох рівнів направлено на орієнтовний
вибір початкової точки x 0 , з якої надалі здійснюють процес проектування.
Їх використання завдяки своїй простоті практично не потребує розв’язання
спеціальних питань автоматизації. Надалі конструкція x 0 підлягає аналізу
на моделях більш високих рівнів складності, характерною ознакою яких є
мінімальне спрощення фізичного формулювання задачі.
Як приклад стосовно до визначення термонапруженого стану деталей двигунів можна запропонувати наступні рівні моделей:

• другий рівень – вісесиметричні моделі стаціонарної теорії поля;
• третій рівень – вісесиметричні моделі нестаціонарної теорії поля;
• четвертий рівень – об’ємні моделі стаціонарної теорії поля;
• п’ятий рівень – об’ємні моделі нестаціонарної теорії поля;
• шостий рівень і вищі – задачі термопластичності і тривалої міцності.
Щодо розрахунку робочого процесу можна скористатись такими рів308

нями моделей:
¾ другий рівень – спрощений розрахунок робочого процесу без моделювання процесу газообміну;
¾ третій рівень – спрощений розрахунок робочого процесу з урахуванням процесу газообміну;
¾ четвертий рівень – уточнений розрахунок робочого процесу з урахуванням: процесу паливопостачання, розподілу крапель палива в об’ємі
циліндра та на його стінках, випарювання палива з урахуванням локальних
температур стінок КЗ, вигоряння палива з урахуванням локальних значень
коефіцієнту надлишку повітря;
¾ п’ятий рівень – уточнений розрахунок робочого процесу сумісно з
моделюванням процесів в газоповітряних трактах та впливів роботи сусідніх циліндрів тощо.
В процесі автоматизованого проектування залежно від складності задачі, потрібної точності її вирішення та у зв’язку з неодмінним урахуванням жорстких вимог щодо скорочення часу проектування право вибору потрібного комплексу моделей завжди залишається за конструктором. Мотиви їх відбору та порядок застосування відносяться до творчої частини праці проектувальника і не повинні жорстко регламентуватися. При цьому
відсутність обмежень в діях користувача САПР забезпечується шляхом надання широкого спектру моделей різних рівнів складності.
В цілому з точки зору ефективності роботи САПР рекомендується
використання моделей, які відповідають найменшому часу відгуку системи
на запит користувача. При цьому перехід до моделі більш високого рівня
слід здійснювати тоді, коли для розв’язання певного кола задач використання моделей попереднього рівня неможливо або коли отримані результати не збігаються з результатами використання моделей вищих рівнів чи
експерименту.
Також повинно бути ясно, що застосування моделей різних рівнів
складності відповідає низхідному шляху проектування. На початкових
стадіях, коли певну деталізацію конструкції ще не виконано, використання
уточнених моделей неможливо в наслідок відсутності повного набору значень їх внутрішніх параметрів z і складових вектору конструктивних параметрів об’єкта проектування x .
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7.3. Автоматизація синтезу геометричних моделей деталей ДВЗ
На сьогодні найбільш поширеним режимом створення геометричних
ММ об’єкта проектування вважається графічний інтерактивний режим.
Цей режим, як основний, підтримують усі без винятку системи машинної
графіки. Водночас впровадження виключно цього режиму для виконання
креслень та об’ємних геометричних моделей деталей ДВЗ слід розглядати
як удосконалення методів традиційного (“ручного”) виконання креслярсько-графічних робіт на основі використання комп’ютерних методичних,
програмних, лінгвістичних, інформаційних та технічних засобів.
Необхідно мати на увазі, що методи комп’ютерних технологій у таких випадках використовуються не в повному обсязі. Це зменшує потенційні можливості і ефективність використання САПР. Пояснимо вказане.
Основною відзнакою інформації, яка використовується в розрахункових блоках САПР, від інформації графічних підсистем є те, що прикладні програми оперують геометричними параметрами об’єктів моделювання
(топологічною моделлю), а графічна підсистема – певними типами графічних елементів, координатами цих елементів і набором додаткових даних,
необхідних для організації процесу виготовлення та контролю технічного
виробу, тобто геометричною моделлю ЦС. При цьому, коли за допомогою
прикладних програм знайдено оптимальне конструктивне рішення x опт , а
надалі відповідні креслярсько-графічні роботи виконує проектувальник, то
маємо неузгоджене ПЗ розрахункового блока САПР і системи машинної
графіки. Таким чином, використання графічного інтерактивного режиму
роботи проектувальника може суперечити принципу узгодженості програмного забезпечення САПР.
Можливим способом подолання цього недоліку є використання
програм-конверторів, які розробляють на основі лінгвістичного забезпечення САПР, а саме апарату внутрішніх та проміжних мов (див. рис.4.14,
4.15). З цього приводу важливою є задача розробки програм-конверторів
для автоматичної передачі даних з розрахункових блоків САПР у графічну
підсистему з урахуванням особливостей певних деталей двигуна. Інакше, в
САПР ДВЗ необхідно мати засоби обміну інформацією між топологічною і
геометричною математичними моделями об’єкта проектування.
Аналіз сукупності деталей ДВЗ з точки зору можливості синтезу їх
геометричних моделей дозволяє виділити наступні чотири групи:
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1. Деталі, що мають оригінальні елементи, автоматизація синтезу
яких неможлива. Насамперед, це відноситься до об’єктів, розробка яких
ведеться на рівні винаходів. Функціональний аналіз і конструктивна оптимізація цих деталей можлива не завжди. Через відсутність необхідних моделей основний метод дослідження – експеримент. При наявності необхідних аналітичних або алгоритмічних моделей розробляють відповідні
програми аналізу, здійснюють типізацію нових елементів, а деталь відносять до другої або третьої групи.
2. Деталі з оригінальними елементами, топологія яких може бути
отримана за допомогою програм синтезу. Тут в підсистемі аналізу враховується вплив геометрії на стан даної деталі, на елементи конструкції, що
взаємодіють з нею, на показники функціонування двигуна. Можливо створення підсистеми конструктивної оптимізації деталі.
До оригінальних елементів деталей цієї групи можна віднести форму
КЗ та профіль бокової поверхні поршня, канали газоповітряних трактів головки циліндрів, головку циліндрів в цілому, геометрію і кількість лопаток
турбіни, компресора, водяного насоса, профілі кулачків паливного насоса,
механізму газорозподілу тощо. Синтез вектора конструктивних параметрів
x оригінальних елементів деталей тут здійснюється за адаптивними технологіями проектування.
3. Деталі, всі елементи яких являють собою типові проектні рішення.
Інформація про такі деталі легко обробляється в системах математичного
моделювання, можливим є виконання їх синтезу, аналізу і оптимізації. Як
приклади таких деталей можна привести клапан, його сідло і направляючу,
елементи форсунок, поршневий палець, інші деталі двигуна, які не віднесено до перших двох груп.

В цілому для синтезу креслярсько-графічної інформації щодо деталей першої-третьої груп використовують каркасні, аналітитчні, алгебрологічні та канонічні геометричні моделі.
4. Уніфіковані деталі і вузли. Вони використовуються в незмінному
вигляді при проектуванні різних модифікацій двигунів. Етапи їхньої розробки в даному випадку виключаються. Потрібно лише узгодження характеристик відзначених деталей з характеристиками деталей першої - третьої
груп. Для синтезу геометрії уніфікованих деталей і вузлів використовують
геометричні макромоделі.
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Виходячи з наведеної вище класифікації, можна виконати оцінку доцільності геометричного моделювання деталей тієї або іншої групи, після
чого вибрати необхідні режими роботи програмного забезпечення, яке
сполучає прикладні програми і графічну підсистему, топологічні і геометричні структурні ММ.
Таку оцінку виконаємо на основі даних щодо витрат на проектування, виробництво й експлуатацію двигуна залежно від коефіцієнта застосовності уніфікованих деталей. Ці дані подано на рис.7.2. Тут коефіцієнт застосовності К з = 0 відповідає двигуну, який теоретично розроблено винятково з оригінальних елементів (група 1), К з = 1 , – з уніфікованих (група
4), а при K з = K зопт має місце

S
SΣ

оптимальне значення цього коефіцієнта за сумою усіх витрат у
виробника і споживача.
Sв
Sе
Очевидно, що використання мінімальної кількості уніфікованих деталей теоретично
дозволяє одержати конструкцію
Sр
двигуна з найкращими технікоКз
Кзопт
0
економічними показниками щоРисунок 7.2 – Залежність статей витрат
до запитів конкретного кола
від ступеня уніфікації двигуна:
Sр – питомі, віднесені на один двигун, витрати споживачів. Це приводить до
на розробку; Sв – на виробництво; Sе – на
мінімальних витрат на експлуаексплуатацію; SΣ – сума витрат
тацію. З іншого боку, використання уніфікованих деталей і вузлів зменшує витрати на проектування,
підготовку виробництва і виробництво. Водночас вибір певного числа уніфікованих деталей і вузлів може привести до небажаного ефекту, коли
зниження витрат на проектування і виробництво двигуна не перекриває
підвищення витрат на його експлуатацію. При цьому заздалегідь не завжди можна сказати, які з деталей четвертої групи визначають цей ефект.
Таким чином, остаточне рішення щодо використання тієї або іншої
уніфікованої деталі в загальному випадку приймається після проведення
відповідного аналізу й оптимізації, коли відомо, що конструктивні параметри уніфікованої деталі не погіршують експлуатаційні показники ДВЗ.
312

З точки зору виконання автоматизованого проектування двигунів це
означає, що збереження інформації про деталі четвертої групи в базі даних
САПР повинно бути організовано не тільки у вигляді креслень і об’ємних
макромоделей, а і у формі, що дозволяє виконувати процедури аналізу й
оптимізації. Отже, для уніфікованих деталей ДВЗ необхідно мати їх топологічні моделі, як і для оригінальних та типових деталей другої і третьої
груп.
Для вибору ефективного способу сполучення програм розрахункового блока САПР і графічної системи розглянемо можливість використання
різних режимів роботи програмного забезпечення з погляду максимальної
ефективності генерації креслень та дво- і тривимірних зображень деталей
різних груп. Відповідно до лінгвістичного забезпечення САПР до цих режимів належать графічний інтерактивний, діалоговий і найбільш ефективний – пакетний.
Автоматичний синтез геометричних моделей деталей першої групи
неможливий. Для виконання їх нарисно-графічної документації передбачено використання графічного інтерактивного режиму роботи (див. блок
14, рис.2.2).
При проектуванні в САПР деталей другої групи, незважаючи на те,
що створення їх геометричних моделей можливо в повному об’ємі, генерація креслярсько-графічної документації в пакетному режимі роботи програм не завжди є доцільною. Це зв’язано з тим, що геометрія оригінальних
поверхонь на кресленні часто задається не повно, у вигляді окремих перетинів (наприклад, профілі газоповітряних каналів) або таблично (профілі
поршнів, кулачків). Таким чином, вибір геометрії оригінальних елементів
деталей і визначення способу завдання їх складних поверхонь варто залишати за користувачем САПР.
Отже, математичне забезпечення генерації нарисно-графічної інформації деталей другої групи повинно забезпечувати діалоговий режим роботи програм. У пакетному режимі при цьому можуть бути отримані ті елементи деталей, що не є оригінальними.
Для деталей третьої групи, усі елементи яких представляють собою
типові проектні рішення, існує можливість генерації креслень цілком у пакетному режимі, без участі конструктора. Наявність засобів ведення діалогу необхідна винятково для надання можливості зміни точки огляду
об’ємного зображення.
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Таким чином, можна укласти, що математичне забезпечення САПР
ДВЗ повинно мати в своєму розпорядженні засоби автоматичного синтезу
геометричних моделей деталей тільки другої і третьої груп. Основним режимом роботи програм при цьому слід вважати діалоговий режим, окремим випадком якого розглядається пакетний. Структурна схема математичного забезпечення синтезу креслярсько-графічної і геометричної інформації в САПР ДВЗ подана на рис.7.3.
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Рисунок 7.3 – Структура математичного забезпечення синтезу
креслярсько-графічної і геометричної інформації в САПР ДВЗ
314

З рисунку видно, що має місце два потоки перетворення геометричної інформації. Перший потік (блоки 1 – 3, 7 або 8) використовується для
формування креслень або об’ємних моделей типових і уніфікованих деталей, типових елементів оригінальних деталей. Режим роботи програмиконвертора при реалізації першого потоку перетворення інформації – пакетний. Другий потік (блоки 4 – 6, 7 або 8) використовується для формування
оригінальних елементів креслень і об’ємних геометричних моделей. Режим
роботи програм – діалоговий.
В цілому подана схема забезпечує автоматизовану передачу даних з
розрахункових блоків САПР в графічну підсистему. При цьому розробленню програми-конвертора для генерації зображення конкретної деталі повинна передувати робота з типізації всіх елементів цієї деталі, а для генерації креслення – додатково з типізації елементів креслення.
Слід підкреслити, що поданий підхід до питань автоматизованої графічної обробки даних суттєво підвищує ефективність САПР по відношенню до інтерактивних засобів взаємодії конструктора з системою. При цьому з рис.7.3 видно, що математичне забезпечення, яке підлягає розробці,
повинно оперувати такими лінгвістичними поняттями інженерної графіки,
як графічний примітив (блоки 1,3 – 8) та параметричний графічний елемент (блок 2).

7.4. Приклади автоматизованого синтезу геометричних
моделей ДВЗ
7.4.1. Синтез креслень типових і оригінальних деталей ДВЗ
Синтез креслярсько-графічної документації здійснюється на основі
використання канонічних геометричних математичних моделей. В загальному випадку на основі топологічної інформації, яку подано в значеннях
складових вектора конструктивних параметрів деталі x = ( x1 , x2 ,..., xm ) ,
здійснюється розрахунок значень сукупностей атрибутів усіх графічних
примітивів, що складають креслення цієї деталі.
Зрозуміло, що кожна окрема типова деталь або типова частина оригінальної деталі, що проектується, має неповторний набір графічних примітивів. Саме сукупність цих примітивів утворює окремий типовий параметричний графічний елемент. Опис цього елемента відповідає блоку 2
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рис. 7.3. Інші графічні примітиви, які відтворюють оригінальні елементи
деталі, задаються в блоці 4. З цього приводу відповідне математичне забезпечення розробляється за принципом “окрема деталь – окремий конвертор синтезу нарисно-графічної інформації”.
Щодо генерації креслярсько-графічної інформації для типових деталей ДВЗ програми-конвертори в своєму складі відповідно до рис.7.3 мають
блоки 1,2,3 і 7. У блоці 1 залежно від типу конкретної деталі виконується
опитування значень усіх параметрів її вектора x і здійснюється розрахунок
значень атрибутів потрібного набору графічних примітивів. Синтез графічних примітивів на проміжній мові графічної системи реалізується в блоці
3, а генерація зображення (запис даних у файл) – в блоці 7.
Як приклад генерації креслення типової деталі в додатку 3 наведено
текст програми-конвертора направляючої клапана VTULKA_SF. Синтез
здійснюється проміжною мовою графічної системи КОМPАS. Програму
реалізовано мовою Turbo Pascal з використанням бібліотеки Tpedit пакета
Turbo Professional. З аналізу програми можна побачити, що вхідними є 12
геометричних і 6 технологічних параметрів: довжина направляючої; зовнішній, посадковий і внутрішній її діаметри; положення посадкової поверхні, параметри фасок, відомості про шорсткість поверхонь, величини допусків на виготовлення тощо. Після опрацювання цієї інформації має місце
визначення 18 параметрів креслення. Варто зауважити, що в дійсності геометричних координат, що визначають положення і розміри графічних
примітивів істотно більше, ніж 18. Решта параметрів є залежною від визначених при описі типового геометричного образу. Цей образ (відповідно
до блока 2 рис.7.3) безпосередньо включено в текст розглянутої програми.
Результатом роботи конвертора є генерований файл VTULKA.SF,
який являє собою опис повністю сформованого креслення втулки на проміжній мові графічної підсистеми. Текст згаданого файла також подано в
додатку 3. Його опрацювання, перетворення в графічне зображення з виведенням на екран і друк здійснюються відповідно до схеми функціонування
графічної підсистеми, яку було наведено на рис.2.2 (блок 8).
На рис.7.4 подано зовнішній вигляд отриманого за текстом файла
VTULKA.SF фрагменту креслення направляючої клапана та фрагмент креслення цієї втулки при декількох змінених параметрах. Фрагменти креслень клапана і сідла клапана, які являються результатами роботи
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3
1

Рисунок 7.4 – Приклади синтезованих в САПР фрагментів
креслень направляючих клапана (НТУ “ХПІ”):
а, б – варіанти виконання
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аналогічних програм-конверторів, подано відповідно на рис.7.5 і 7.6. Видно, що при використанні таких підходів конструктор значною мірою звільняється від рутинних операцій, а ефективність проектування зростає.
Одним із характерних прикладів оригінальної деталі двигуна з погляду генерації її креслення є колесо водяного насоса. Тут за основним параметром, – кількістю лопаток колеса, до проведення відповідних розрахунків образ деталі не є визначеним. Тому, залежно від одержуваних у блоці
синтезу результатів, формування геометрії лопаток здійснюється з використанням блоків 4 – 7 (див. рис.7.3). Інші елементи креслення є типовими і
формуються в блоках 1, 2, 3 і 7. Програму, що реалізує формування фрагменту креслення колеса насоса NASOS_SF написано мовою Turbo Basic і
подано в додатку 3. У даному випадку вона містить розрахунковий блок,
який реалізує алгоритм визначення конструктивних параметрів колеса,
блок-конвертор, результатом роботи якого є сгенерований файл
NASOS.SF, і додатковий блок, який реалізує автоматичну передачу даних
у графічну підсистему. Внаслідок особливостей розрахункового алгоритму, режим роботи програми – пакетний, тобто обробка інформації здійснюється цілком в автоматичному режимі. Результат роботи програми подано на рис.7.7.
Відповідно до загальної схеми взаємодії розрахункового блока
САПР з графічною підсистемою (див. рис.2.2) існує можливість редагування отриманого зображення в графічному інтерактивному режимі. Використання останнього дозволяє одержати цілком закінчене робоче креслення деталі і креслення її заготовки. Фрагменти цих креслень надано на
рис.7.8, 7.9.
Іншим прикладом оригінальної деталі ДВЗ може служити газоповітряний канал головки циліндрів.
При генерації креслення каналу робота програмного комплексу передбачає проходження декількох етапів:
1. Автоматизоване формування осі каналу з візуальним контролем
одержуваних результатів на екрані монітора.
2. Опис осі каналу сплайнами.
3. Синтез об’ємної моделі, тобто математичного уявлення геометрії
каналу.
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Рисунок 7.5 – Приклад автоматичного синтезу фрагмента
креслення клапана швидкохідного дизеля (НТУ “ХПІ”)
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Рисунок 7.6 – Приклади синтезованих в САПР фрагментів
креслень сідел клапанів (НТУ “ХПІ”):
а, б – варіанти виконання
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Рисунок 7.7 – Результати генерації в САПР фрагментів
креслень колеса водяного насоса за відмінними вихідними даними
(НТУ “ХПІ”):
а, б – варіанти виконання
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Рисунок 7.8 – Доопрацьоване в графічному інтерактивному режимі автоматично сгенероване
Робоче креслення колеса водяного насоса

Рисунок 7.9 – Виконане в графічному інтерактивному
режимі креслення заготовки колеса водяного насоса

Він передбачає задання форми початкового і кінцевого перетинів каналу, закону зміни площі перетину каналу, закону закрутки його осі.
Варіювання форми каналу здійснюється за рахунок зміни цих параметрів. Сам канал при цьому подається у вигляді каркасу, описаного
сплайнами. Останні сформовані набором координат певних точок, розташованих у площинах, перпендикулярних осі каналу. В разі потреби будьяка точка на поверхні такого каналу може бути отримана розрахунковим
шляхом на основі згущення сітки каркасу чи апроксимацією.
4. Вибір числа і розташування перетинів каналу, що підлягають кресленню, опис обраних перетинів сплайнами.
Тут пункти 1 – 4 відповідають блоку 4 схеми рис.7.3. Робота системи здійснюється в діалоговому режимі.
5. Розрахунок координат для графічної побудови сплайнів. Визначення чисельних значень інших параметрів креслення (блок 5).
6. Перетворення отриманих даних на проміжну мову графічної сис323

теми (блок 6). Запис інформації в файл (блок 7).
Виконання процедур по формуванню креслення каналу в блоках
5 – 7 здійснюється в пакетному режимі роботи програм.
Фрагменти результатів роботи програмного комплексу, що призначений для синтезу креслень газоповітряних каналів в головці циліндрів
ДВЗ, подані на рис.7.10.

Рисунок 7.10 – Фрагмент синтезованого в САПР
креслення газоповітряного каналу (НТУ “ХПІ”)

Ще одним прикладом оригінальної конструкції може служити КЗ
поршня швидкохідного дизеля. Можливі варіанти її виконання досить різноманітні і містять у своєму складі конструкції, які істотно відрізняються
за геометрією. Для опису цієї геометрії можна скористатись узагальненою
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схемою КЗ, яку зображено на рис.7.11. Відповідно до рис.7.11 кожний можливий варіант камери містить інформацію про сім конструктивних елементів, що описують різні ділянки її профілю. Це чотири прямолінійних
ділянки (поз.1, 3, 4, 6), одна радіальна (поз.5) і дві альтернативних (поз.2 і
7). Останні можуть бути або прямолінійними, або радіальними. Пояснення
щодо елементів σ i , i =1,2,...,10 буде надано нижче в п.7.4.4.
В цілому, зміна складу, розмірів і відносного розташування відзначених ділянок дозволяє одержати практично повний спектр можливих
конкуруючих конструкцій КЗ поршнів швидкохідних дизелів.
Для програмного опису встановлених ділянок використовують набір
конструктивних параметрів камери, поданий на рис.7.12. Він включає: dc –
діаметр горловини КЗ; hф, ϕф – висоту і кут нахилу фаски горловини (в альтернативному варіанті – Rф, радіус горловини, який на рисунку не показано); dк – діаметр КЗ; h1, ϕ1 – глибина і кут нахилу першої ділянки бокової
поверхні КЗ; ϕ2 – кут нахилу другої ділянки; R1 – радіус округлення бічної
поверхні; R2, ϕ3 – радіус і кут нахилу конічного виступу; hк – глибина КЗ.
Формування геометрії КЗ здійснюється в такий спосіб. У блоці 4
(див. рис.7.3) в діалоговому режимі з можливого набору семи конструктивних елементів камери здійснюється вибір потрібних. Далі залежно від
сполучення вибраних елементів виконується опит конструктивних параметрів, після чого в блоці 5 реалізується розрахунок координат опорних точок встановленого набору графічних примітивів (точки A – H , O1 , O2 ,
див. рис.7.11). Фрагмент програми KS_SF, що реалізує синтез геометрії КЗ,
наведений у додатку 3. Мова програмування – FORTRAN. Зображення КЗ
формується на проміжній мові графічної системи в блоках 6,7 вже розглянутим вище способом. Ряд сгенерованих варіантів КЗ для поршнів швидкохідних дизелів подано на рис.7.13.
Таким чином, показано можливість використанням канонічних математичних моделей для автоматизованої генерації зображень і робочих
креслень елементів та деталей ДВЗ.
Сучасним підходом до проектування в САПР є застосування
пакетного та діалогового режимів роботи програм для генерації
об’ємних моделей та креслень деталей складних технічних
систем, у тому числі деталей ДВЗ.
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Рисунок 7.11 – Узагальнена схема КЗ поршня швидкохідного дизеля

Рисунок 7.12 – Конструктивні параметри поршня, необхідні
для синтезу його геометрії
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Рисунок 7.13 – Приклади сгенерованих варіантів КЗ
поршнів швидкохідних дизелів (НТУ “ХПІ”):
а – д – варіанти конструкцій

7.4.2. Синтез каркасних моделей об’єкта проектування
При розгляді підходів до формування каркасної ММ об’єкта проектування візьмемо за приклад головку циліндрів двигуна та розглянемо можливу структуру комплексу для синтезу її моделі. Такий комплекс повинен оперувати наступним набором типових і оригінальних конструктивних
елементів: власне тіло головки, порожнина форсунки, порожнини для розміщення сідла клапана, його направляючої і пружин, отвори під штанги
штовхальників і шпильки кріплення головки, порожнини газоповітряних
каналів. Для кожного з перелічених елементів розробляють індивідуальну
каркасну модель, яка геометрично варіюється. Сказане проілюстровано
прикладами синтезу газоповітряних каналів, наведених на рис.7.14.
Синтез кожного зі складових елементів конструкції головки здійснюється в індивідуальному модулі. Це дозволяє реалізувати систему таким
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Рисунок 7.14 – Варіанти синтезованих в САПР газоповітряних каналів
(НТУ “ХПІ”):
а – з розташуванням осі в площині; б – з тривимірною віссю
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чином, що за відсутності обмежень кількість і місця розташування всіх
складових, а також кут нахилу форсунки можуть бути довільними. Фрагмент SF-файла опису моделі головки циліндра HEAD.SF подано в додатку
3. Тут усі зображення формуються з двох типів примітивів – відрізків прямих і сплайнів другого порядку. Варіанти компонування головок циліндрів
на різних етапах їх синтезу подано на рис.7.15.
Вказаний програмний комплекс дозволяє перейти до розробки математичного апарату аналізу конкуруючих конструкцій головок циліндрів та
бути основою створення систем їх машинного проектування. Модульний
принцип побудови системи забезпечує її легкий розвиток, можливість модернізації, розширення задач синтезу геометрії об’ємної моделі.
7.4.3. Синтез сіткової моделі складних конструктивних
елементів для підсистем аналізу в САПР
Використання мінімуму спрощень геометрії складних конструктивних елементів у підсистемах функціонального аналізу розглядається як
один із шляхів підвищення досконалості СТС. Достовірність моделювання
теплових полів, напружено-деформованого стану, газодинамічних процесів
пов’язують з деталізацією ГУ та підвищенням розмірності наданої системи
рівнянь. При цьому основним методом рішення трьох вище перелічених
задач є МСЕ і для третьої задачі – метод великих частинок. Поширеними
тут є три підходи до отримання геометричної інформації щодо об’єкта аналізу.
Перший передбачає програмне введення даних і відповідно розробку
конверторів, які забезпечують підготовку інформації в пакетному режимі.
При цьому використовують індивідуальні конвертори для кожної з конкуруючих конструкцій деталей, розмірності m вектора конструктивних параметрів x = ( x1 , x2 ,..., xm ) яких не збігаються. Загальна структура математичного забезпечення такого конвертора була розглянута на рис.7.3. Підкреслимо, що для кожного варіанту сіткової (каркасної) моделі незмінного об’єкта проектування тут виникає потреба в наявності іншого параметричного образу сітки.
Другий підхід створення сіткової моделі об’єкта проектування є
більш поширеним. Він використовує засоби інтерактивного введення графічної інформації і тому припускає початкове виконання геометричної
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Рисунок 7.15 – Варіанти моделей головок циліндрів
на різних етапах їх синтезу (НТУ “ХПІ”):
а – двоклапанної; б – чотириклапанної
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моделі в певній графічній системі. Надалі ця інформація опрацьовується
спеціально створеним єдиним спецпроцесором – сітковим генератором.
Такі спецпроцесори функціонують безпосередньо в середовищі графічної
системи або поза її межами. При цьому програмний комплекс стає інваріантним до типу конструкції деталі. Приклади синтезу сіткових моделей
об’єкта проектування за допомогою сіткових генераторів було розглянуто
на рис.3.63; 3.64, б.
Ефект від використання другого методу зменшується в разі проведення конструктивної оптимізації, тобто тоді, коли виникає необхідність в
багаторазовій перебудові вихідної інформації при зміні геометричних граничних умов. У даному випадку для підвищення ефективності САПР відповідно до рис.7.16 можна скористатись багаторівневим лінгвістичним забезпеченням.
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Рисунок 7.16 – Схема автоматизованої побудови сіткової
моделі об’єкту проектування

З цього рисунку видно, що значення вектора конструктивних параметрів x об’єкта проектування визначається в спеціалізованій програмі
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(блок 1). Надалі ця інформація обробляється спеціалізованим конвертором
(блок 2). Його структура відповідає схемі рис.7.3. Створена тут геометрична модель передається до системи машинної графіки (блок 3), де подається
мовою, зрозумілою сітковому генератору. Тоді універсальний сітковий генератор (блок 4) на основі отриманої інформації генерує сіткову модель
об’єкта проектування. Остання використовується в інваріантній підсистемі
аналізу. Тут важливо, що для виконання процедур синтезу й аналізу певної
деталі потребує розробки тільки конвертор блока 2 за рис.7.16. З його допомогою здійснюється лише генерація нарисно-графічної інформації, що
було розглянуто раніше.
Звернемо увагу також на те, що відповідно до схеми рис.7.16 можливо виконання геометричної моделі оригінальної деталі безпосередньо в системі машинної графіки (блок 3), тобто минаючі блоки 1 і 2 автоматизованого синтезу типових конструкцій. Тепер зрозуміло, що за допомогою універсального сіткового генератора може бути утворено сіткову модель оригінальної деталі. В останньому випадку потрібним є використання інтерактивного режиму роботи графічного редактора.
Третій підхід дозволяє формувати сіткову модель деталей складної
геометричної форми при довільному варіюванні її геометричними і фізичними характеристиками. В основу методу закладено табличний спосіб введення даних. Це дозволяє формувати сіткові моделі оригінальних деталей
навіть минаючи процедуру будови геометричної моделі в системі машинної графіки. Можливість багаторазової перебудови моделі об’єкта проектування тут реалізовано за рахунок коригування його інформаційної геометричної моделі.
Вказана модель потребує наявності трьох систем координат. Перша
з них, декартова система OX1Y1Z1 , є основною і служить для визначення
фізичних координат вузлових точок сіткової моделі, що розробляється.
Друга, OX2Y2Z2 , сіткова прямокутна система, призначена для задання сіткових координат базових вузлів. Тут під сітковою координатою розуміється порядковий номер розглянутого вузла уздовж відповідної осі сіткової
системи, а базовими вузлами є ті, на основі яких надалі будується вся модель.
Базові вузли кожного перетину деталі встановлюються користувачем
системи і подаються їм у координатах x1y1z1 і x2y2; координата z2 при цьому
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визначає порядковий номер розглянутого перетину в загальній нумерації
всіх перетинів.
Через велику різноманітність створюваних на практиці перетинів передбачають присвоєння єдиної фізичної координати різним базовим вузлам у системі OX2Y2Z2 . При цьому відбиток системи OX2Y2Z2 у системі
OX1Y1Z1 у загальному випадку буде являти собою криволінійну сітку нерегулярної структури. Це дозволяє вносити в модель відомості про конфігурацію деталей практично будь-якої складності.
Як приклад на рис.7.17, а, б подано фігуру простої геометричної
форми (плоский диск) у зазначених вище системах координат.
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Рисунок 7.17 – Геометрична модель плоского диска в сіткових і фізичній
системах координат:
а – у сітковій системі OX2Y2Z2 при розмірі базової сітки 5x5;
б – у фізичній системі OX1Y1Z1 при розмірі загальної сітки у системі OX3Y3Z3 5x5;
в – у сітковій системі OX3Y3Z3 при розмірі загальної сітки 7x7 і базової 5х5;
г – у фізичній системі OX1Y1Z1 при розмірі загальної
сітки у системі OX3Y3Z3 7x7;
– задані базові вузли системи OX2Y2Z2;
– програмно добудовані базові вузли внаслідок симетрії фігури
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Для варіювання кількістю сіткових вузлів моделі, задання областей з
граничними умовами, що відрізняються, та областей з різними фізикомеханічними властивостями матеріалів використовується сіткова прямокутна система OX3Y3Z3 . У ній задаються сіткові координати ліній, що проходять між сусідніми координатними лініями системи OX2Y2Z2, а також закон
апроксимації фізичних координат вузлів, одержуваних у системі OX1Y1Z1.
Геометрична інтерпретація використання системи OX3Y3Z3 наведена на
рис.7.17, в, г.
Увесь набір даних, необхідних для формування сіткової моделі можна скласти з атрибутів 21 виду. Ці відомості розміщуються в табличному
вигляді, наприклад, у трьох окремих файлах. Основними з атрибутів є наступні:
I. Файл опису зв'язків між системами OX1Y1Z1 і OX2Y2Z2:
• кількість вузлів базової моделі уздовж координат системи
OX2Y2Z2 ;
• номер перетину деталі уздовж осі Z2 , якому відповідає поточна
інформація з даного файла;
• кількість заданих базових вузлів каркаса даного перетину;
• ознака симетрії для даного перетину деталі в площині X1OY1 ;
• фізичні координати базових вузлів кожного з перетинів у його
локальній системі координат, масштаб і кути повороту перетину
щодо основної системи координат OX1Y1Z1.
II. Файл опису зв’язків між системами OX2Y2Z2 і OX3Y3Z3:
• розміри сіткової області в системі координат OX3Y3Z3 і сіткові
координати базових вузлових точок у системі OX3Y3Z3;
• закони інтерполяції фізичних координат шуканих вузлів сітки, у
загальному випадку різні по кожній з осей сіткової системи
OX3Y3Z3.
III. Файл опису топології конструкції, тобто меж області моделі і
відповідності фізико-механічних властивостей складовим її
елементів для складених конструкцій:
• відомості про підобласті, які відповідають різнорідним матеріалам;
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• відомості про підобласті, які складають фізично однорідну частину моделі;
• опис порожнин і вирізів синтезованої конструкції в системі
OX3Y3Z3 окремо для кожної з фізично-однорідних частин моделі.
Структуру зазначених файлів, що містять інформацію про геометричну модель поршня швидкохідного дизеля подано в додатку 4, схему функціонування програмного комплексу – на рис.7.18.
I. Файл опису зв’язків між системами OX1Y1Z1 і OX2Y2Z2
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Рисунок 7.18 – Структурна схема функціонування програмного
комплексу з автоматизованого синтезу сіткової моделі об’єкта
проектування

Результати генерації сіткової моделі поршня по наведеним у додатку 4 вихідним даним подано на рис.7.19, а. При цьому повинно бути ясно,
що зміна значення довільного з атрибутів вхідних даних дозволяє одержати нову конструкцію досліджуваного об’єкта з геометричними або (і) фі335

зичними параметрами, що відрізняються від вихідної моделі. Так на
рис.7.19, б подано модель поршня зі зміненою конфігурацією КЗ та в разі
згущення сітки в зоні її кромки. При цьому для першого поршня модель
визначено шляхом завдання 83 базових вузлів, а другого – 160. Водночас
відтворення конфігурації КЗ у першому випадку потребує задання координат 18 вузлів, у другому – 25.

Рисунок 7.19 – Приклади
синтезованих в САПР
сіткових моделей
поршнів (НТУ “ХПІ”):
а – з регулярною сіткою;
б – з нерегулярною

а

б

В цілому подане дозволяє розглядати наведений підхід для будови
сіткових моделей оригінальних деталей в разі необхідності подальшого редагування розробленої інформаційної моделі об’єкта проектування.
Іншим прикладом отримання машинного уявлення про досліджуваний об’єкт може служити задача формування геометричної моделі газоповітряного каналу головки циліндрів двигуна по його кресленню. Вона
пов’язана з необхідністю виконання аналізу можливостей прототипів, у
число котрих, безумовно, повинні входити і конструкції, отримані в результаті “ручного” проектування. Результати розв’язання поставленої задачі з залученням вищеописаного методу і програмного комплексу наведені на рис.7.20, 7.21.
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Рисунок 7.20 – Результати формування ряду перетинів
розгалуженого впускного канала:
а – до розгалуження;
б – в місці розгалуження; в – після розгалуження;
г – відносне розміщення перетинів

Рисунок 7.21 – Каркасна модель
впускного канала (НТУ “ХПІ”)
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Таким чином, третій підхід може бути використано для одержання
плоских, вісьосиметричних і об’ємних моделей деталей та їх візуального
контролю. Далі до системи функціонального аналізу інформація передається у вигляді таблиць координат вузлів сітки в системі OX1Y1Z1 і даних
про код матеріалу певної підобласті.
7.4.4. Синтез суцільної моделі об’єкта проектування
Розглянемо типову узагальнену схему нероз’ємної конструкції
поршня швидкохідного дизеля. Таку схему подано на рис.7.22, з якого видно, що цю конструкцію можна розподілити на власно тіло поршня 1 та
елементи, що підвищують міцність зони кромки КЗ 2 і області ПК 3, кільцеву порожнину для масляного охолодження 4, кільцеві вставки 5 – 7, низькотеплопровідні покриття 8, 9. У цілому конструкція поршня може мати
довільне сполучення і кількість елементів 2 – 9, що її доповнюють. Можливі варіанти контакту цих елементів між собою.
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Рисунок 7.22 – Типова узагальнена конструкція поршня
швидкохідного дизеля (а) і її логічна схема (б)

Зрозуміло, що одержання типового математичного опису для такої
конструкції представляє суттєві труднощі.
З іншого боку ясно, що одержання шуканого рішення на основі опи338

су власне області тіла поршня 1 і окремо для областей кожного з його елементів 2 – 9 є менш складною задачею. Таке рішення має наступний алгебрологічний вигляд
Ω = F (Ω1 , Ω 2 ,..., Ω 9 ) ,
Ω i = Fi (Ω i ,1 , Ω i , 2 ,...Ω i , j ,..., Ω i , k ) ,

(7.17)

Ω i , j = σ i , j (r , z ) ≥ 0 , i=1,2,...,9 , j=1,2,...,k ,

де Ω i, j – елементарні підобласті, що утворюють область Ω i ; σ i , j (r , z ) –
набір аналітичних функцій, що дозволяють окреслити область Ω i .
Тут обрано вісьосиметричний підхід до опису геометрії областей, що
досліджуються. З точки зору визначення термонапруженого стану поршня
такий підхід може являтися методичною основою подальшої тривимірної
постановки задачі.
Області Ω i та елементарні підобласті Ω i, j краще розглядати як
множину точок, що утворюють даний елемент. Будемо додержуватись наступних знаків логічних операцій, які дозволяють за допомогою наданих
множин точок будувати нові множини:
1) сума (об’єднання) A U B – множина усіх елементів (точок), які
якнайменше належать A або B;
2) добуток (перетин) A I B – множина усіх елементів (точок), які
одночасно належать A і B;
3) різниця A /B – множина усіх елементів (точок) множини A, які не
належать B;
4) протилежність (доповнення) A – множина, що має усі точки унітарного простору, які не належать до A.
Тоді, маючи типові рішення для складових конструкції поршня елементів відповідно до рис.7.22, б можна записати логічну формулу всієї
моделі:
(7.18)
Ω = Ω1 U Ω 2 U Ω 3 I Ω 4 U ... U Ω 9 .
Зупинимося детальніше на логічній формулі власно тіла поршня,
розподіляючи її на зони камери згоряння Ω1,1 , бокової поверхні Ω1, 2 та
внутрішніх поверхонь днища й юбки Ω1,3 :
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Ω1 = Ω1,1 I Ω1, 2 I Ω1,3 .

(7.19)

Ясно, що кожну з складових (7.19) слід будувати з використанням
елементарних підобластей Ω1,1, j , Ω1, 2, j , Ω1,3, j . Наведемо логічні формули
окремих зон тіла поршня, опускаючи два перших символи для підобластей.
Узагальнена схема КЗ складається з семи конструктивних елементів,
або ділянок, її профілю (див. рис. 7.11) і може бути сформована з 10 геометричних елементів σ j , які відповідають опису підобластей Ω j . Тоді відповідно до вказаного рис.7.11 логічна формула для зони КЗ має вигляд:
Ω1,1 = (Ω 2 I Ω 3 I Ω 4 I Ω 5 ) U (Ω1 I (Ω 9 U Ω10 ) I Ω 8 ) U (Ω 7 I Ω 6 ) .

У п.7.4.1 геометрію КЗ було віднесено до оригінальної та вказано,
що з семи ділянок її профілю дві є альтернативними. Це означає, що довільну геометрію зони КЗ швидкохідного дизеля можна отримати із залученням комбінації чотирьох варіантів конструктивних схем. На основі наведеного вище прикладу і даних рис.7.11 вже неважко отримати загальну
логічну формулу для зони КЗ усіх цих варіантів

Ω1,1 = (Ω 2 I (Ω 3 U Ω11 ) I Ω 4 I Ω 5 ) U
U (Ω1 I (Ω 9 U Ω10 ) I Ω 8 ) U (Ω 7 I Ω 6 ).

(7.20)

Тут підмножина Ω11 аналогічно до Ω10 відповідає альтернативній
радіальній ділянці профілю камери. При цьому конкретизація конструктивного варіанту камери досягається за рахунок того, що підмножини Ω10 та
Ω11 можуть бути порожними.

Зону бокової поверхні поршня можна отримати з залученням функцій, що описують дві вертикальні смуги σ1 , σ 2 та ряд горизонтальних смуг
σ 3 , σ 4 ,..., σ nк . Кількість останніх збігається з кількістю кілець. В такому ра-

зі логічна формула для даної зони будується на основі рис.7.23 та має загальний вигляд
(7.21)
Ω1, 2 = Ω1 / Ω 3 / Ω 4 / ... / Ω nк U Ω 2 .
В даному прикладі використано спрощену схему, за якою канавки
усіх ПК є прямокутними, але ясно, що геометрію останніх в разі необхідності можна легко уточнити.
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Рисунок 7.23 – Побудова зони бокової поверхні поршня на основі
елементарних підобластей:
– визначений за формулою (7.21) контур

Дотримуючись наведеного підходу, з використанням рис.7.24 вже
неважко записати логічну формулу для останньої зони поршня – внутрішніх поверхонь днища і юбки:
Ω1,3 = Ω1 /(Ω 2 U Ω 3 U Ω 4 ) / Ω 5 / Ω 6 / Ω 7 .

(7.22)
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Рисунок 7.24 – Побудова зони внутрішніх поверхонь днища і юбки поршня

Далі, повертаючись до рис.7.22, аналогічно до наведених прикладів
можна отримати типові логічні вирази для усіх доповнюючих типову конс341

трукцію поршня елементів. Подане вище означає, що комплекс (7.17) –
(7.22) та доповнюючі його вирази, що розробляються з урахуванням відповідних доповнюючих конструкцію поршня елементів Ω 2 − Ω 9 , утворюють
математичний образ типової конструкції поршня швидкохідного дизеля.
При цьому зміна комбінації підобластей додаткових елементів в (7.18) та
координат розташування аналітичних функцій σ i, j в (7.17) дозволяє отримувати довільний спектр конкуруючих конструкцій поршнів, розмірність
вектора x конструктивних параметрів яких може не збігатися.
Приклади синтезованих алгебрологічних моделей поршнів подано на
рис.7.25. Зрозуміло, що наданий підхід легко розповсюджується на типізацію складених конструкцій.
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Рисунок 7.25 – Приклади синтезованої геометрії поршнів на
основі використання алгебрологічної математичної моделі
(НТУ “ХПІ”):
а – е – варіанти конструкцій
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7.5. Використання функціональних моделей аналізу і методів
оптимізації конструкцій в САПР ДВЗ
7.5.1. Автоматизоване використання функціональних
математичних моделей в непроцедурних мовах
програмування
Найбільш ефективними підходами до реалізації функціональних ММ
в САПР є використання процедурно-орієнтованих та непроцедурних мов
програмування. При цьому в п.4.3 відзначалось, що універсальні процедурно-орієнтовані мови високого рівня дозволяють писати програми довільної складності. Це означає гарантовану можливість отримання результату
використання моделі загального вигляду (7.2). Водночас у даному підрозділі підкреслювалась значна складність автоматичного написання програми процедурно-орієнтованими мовами. Розглянемо можливість машинного
синтезу програми на прикладі використання непроцедурної мови RL-2 та
методу R-функцій. Як приклад визначимо температурний стан поршня на
сталому режимі роботи двигуна.
Спочатку надамо функціональну математичну модель задачі, яку
розглянемо у вісесиметричній постановці.
При розгляді моделі стаціонарної вісесиметричній теорії поля з урахуванням спрощення виразу (7.9) та при заданих ГУ на межі тіла ∂Ω

−λ

∂t
= α t s − t ср
∂n

(

)

(7.23)

(де λ – коефіцієнт теплопровідності деталі; α – коефіцієнт теплообміну;
t s – температура поверхні деталі; t ср – температура робочого тіла, що взаємодіє з деталлю; n – нормальний вектор) можна скористатись процедурою
мінімізації функціонала
⎧⎪⎛ ∂t ⎞ 2 ⎛ ∂t ⎞ 2 ⎫⎪
α
J (t ) = ∫ ⎨⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎬rdΩ + ∫
t − 2t ср tr∂S ,
r
z
λ
∂
∂
⎝
⎠
⎝
⎠
⎪
⎪
Ω⎩
∂Ω
⎭

(

)

(7.24)

де r, z – координати довільної точки, що належить деталі.
Ключовою процедурою в методі R-функцій є побудова формул
(структур розв’язку) вигляду
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t = B(Ф , ω, ωi , α( ωi , N л ), t ср ( ωi , N л )) + ϕ 0 ,

(7.25)

де t – шукане рішення; Ф – елемент деякої множини M , невизначена
компонента розв’язку; B – оператор, котрий будується так, що при будьякому виборі невизначеної компоненти Ф структура (7.25) точно задовольняє усі або частину ГУ; ω, ωi – аналітичний опис області Ω та її підобластей (ділянок межі) Ω i ; α( ωi , N л ) , Tср ( ωi , N л ) – локальні по межах підобластей Ω i ГУ, що залежать від режиму роботи двигуна, наприклад його літрової потужності N л ; ϕ0 – відома функція.
Застосування методу R-функцій дозволяє отримувати аналітичні
описи довільних геометричних об’єктів шляхом розв’язання зворотної задачі аналітичної геометрії. Теоретично це забезпечує знаходження рішення
(7.25).
З метою визначення можливості автоматичного розв’язання задачі
виконаємо аналіз усіх етапів використання методу R-функцій.
Етап 1. Опис області Ω та її підобластей.
Мета етапу – аналітичний опис геометричної області об’єкта аналізу.
Згідно з даним методом спочатку слід скласти логічну формулу загального вигляду (7.17). Коли таку формулу розроблено, то аналітичний
опис шуканої області може бути здійснено формальною заміною логічних
операцій відповідними R-операціями. Аналітична функція при цьому буде
мати вигляд
(7.26)
ω( r , z ) = f (σ i ,1 , σ i , 2 ,..., σ i , k ) ≥ 0 .
Знайдена функція ω має наступні властивості:
ω( r , z ) > 0,

ω( r , z ) ∈ Ω ;

ω(r , z ) = 0,

ω( r , z ) ∈ ∂Ω ;

ω( r , z ) < 0,

ω( r , z ) ∉ Ω .

(7.27)

Таким чином, перший етап розв’язання задачі передбачає виконання
процедури синтезу моделі деталі відповідно до умов (7.27). Складові такої
процедури:
1) розробка загальної типової логічної формули вигляду (7.17) з використанням аналітичних функцій σ i, j (стосовно до типової конструкції
поршня вказана формула набуває вигляду (7.18));
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2) задання геометричних розмірів конструкції у вигляді координат
опорних точок, які однозначно визначають функції σ i, j (стосовно до поршня точки A – H , O1 , O2 вказані на рис. 7.11);
3) автоматичне перетворення формули (7.17) до вигляду (7.27).
В цілому можна зробити висновок, що коли типове рішення у вигляді (7.17) для множини конкуруючих конструкцій X відоме, то наведена
вище процедура може бути повністю автоматизована. Вказане рішення для
поршня швидкохідного дизеля нами подано на рис.7.25.
Етап 2. Побудова структури розв’язку.
Відповідно до (7.25) структуру розв’язку для визначення температурного стану деталі можна записати як
t = B(Ф , ω, N л ) ,

(7.28)

а невизначену компоненту Ф подати виразом
n

Ф ( r , z ) = ∑ Cl ϕ l ( r , z ) ,

(7.29)

l =1

де ϕl ( r , z ) – координатні функції, наприклад поліноми ступеня p , сплайни
тощо; Cl – невідомі коефіцієнти.
Це означає, що для автоматизації даного етапу необхідно здійснити
задання конкретного вигляду функції (7.29) для певної множини конкуруючих конструкцій X .
Етап 3. Визначення коефіцієнтів Cl .
Підставимо вираз (7.29) в (7.28) і далі в (7.24). Функціонал J (t ) перетворюється на функцію n змінних:
J (t ) = J (C1 , C 2 ,..., Cl ,..., C n ) ,

(7.30)

невідомі коефіцієнти Cl якого можна отримати із системи Рітца

∂J
= 0,
∂Cl

l = 1,2,..., n .

(7.31)

Бачимо, що автоматизація цього етапу передбачає розв’язання системи рівнянь (7.31) і не має ускладнень.
Етап 4. Визначення поля температур t ( r , z ) .
Функція типу (7.28) з коефіцієнтами, що визначені в (7.31), є
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розв’язком поставленої задачі. Тут результат t ( r , z ) залежить від вибору
вигляду координатних функцій ϕl (r , z ) в (7.29) та їх кількості n.
Таким чином, важливо підкреслити, і на це зверталась увага при розгляді алгоритмічних моделей, що універсальність, економічність, точність та адекватність алгоритмічної ММ залежатиме не лише від її математичного опису f , а й від вибраного чисельного методу М знаходження критерію якості f та особливостей ϕ конкретної реалізації цього методу.
Щодо універсальності, точності і адекватності, то в даному випадку
вони залежать від вибраного вигляду функцій ϕl ( r , z ) в (7.29). Водночас
збільшення кількості координатних функцій n (або ступеня полінома p )
приводитиме до зростання точності результату при зменшенні економічності моделі.
Таким чином, можна зробити висновок, що в цілому автоматизація
розв’язання поставленої задачі теоретично не завдає труднощів. Достатньої точності розрахунків тут можна досягти шляхом порівняння результатів, що отримують за методом R-функцій та МСЕ. При наявності експериментальних даних еквівалентування моделі, що розробляється, слід виконувати з їх урахуванням.
Загальну схему розробки робочої програми з використанням макропроцесора “ПОЛЕ” було подано на рис.4.26. Тут на основі автоматичної
роботи системи за текстом вхідної програми здійснюється синтез програми
на алгоритмічній мові FORTRAN та виконується розв’язання наданої задачі. Для повної автоматизації роботи програмного комплексу виникає потреба в розробці підсистеми автоматичного синтезу вхідної програми.
Структура вхідної програми непроцедурною мовою складається з
наступних частин: розділу описів, розділу підпрограм, розділу програм,
розділу значень.
В розділі описів здійснюється опис змінних різноманітних об’єктів
програми. В подальшому ці змінні використовуються в інших розділах для
ідентифікації означених об’єктів. В разі наявності типового опису області
Ω та її підобластей, а також конкретизації вигляду функції невизначеної
компоненти (7.29) даний розділ можна вважати однозначно відомим.
В розділі підпрограм надається інформація про геометричні компо346

ненти, наприклад опис геометрії КЗ (7.20), зони бокової поверхні поршня
(7.21), внутрішніх поверхонь його днища і юбки (7.22), опис області поршня в цілому (7.18). Це означає, що даний розділ дозволяє здійснити опис
типової області (7.17) з урахуванням прийнятих типових опорних функцій
σ i , j ( r , z ) та ідентифікаторів розділу описів.
В розділі підпрограм також встановлюються опис переходу від логічної інформації (7.17) до аналітичного опису геометрії об’єкта аналізу
(7.26), структура рішення (7.28), структура невизначеної компоненти Ф
(7.29).
В розділі програм здійснюється формулювання підінтегральних функцій виразу (7.24), опис способу інтегрування, формування матриці системи рівнянь (7.31), опис методу її розв’язання, команди виведення результатів.
Граничні умови та теплофізичні властивості матеріалів в (7.24) можуть надаватися в аналітичному вигляді, наприклад відповідно до виразів
(7.10) – (7.14). В такому випадку розв’язання задачі для наданої типової
множини конструкцій X в цілому стає типовим і залежить лише від набору вхідних значень.
В розділі значень здійснюється задання значень усіх констант та
змінних, що забезпечують однозначність розв’язання задачі, задається
службова інформація. До останньої можна віднести: число наближень в
нелінійній задачі теплопровідності; ступінь полінома p , за яким здійснюється апроксимація шуканого поля в (7.28), (7.29); координати характерних
точок конструкції, для яких здійснюється виведення результату.
З урахуванням наведеного схема синтезу вхідної програми буде мати
вигляд відповідно до рис.7.26. Видно, що автоматизований синтез передбачає задання геометрії конструкції, граничних умов та службової інформації. Тут геометрія задається в розділі значень у вигляді координат опорних точок функцій σ i , j ( r , z ) . Для відомого набору вказаних функцій визначення координат опорних точок за відомими конструктивними параметрами об’єкта проектування та задання ГУ не завдає труднощів. Стосовно
КЗ поршня обчислення їх координат може бути здійснено, наприклад за
допомогою програми KS_SF.FOR, текст якої наведено в додатку 3. ГУ,
як вказувалось вище, можна описати за аналітичними виразами, наприклад вигляду (7.10) – (7.14). Тоді для автоматичного розв’язання
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Конструктивні
параметри поршня

Граничні умови

Розділ значень

Службова
інформація
Синтез вхідної
програми
мовою RL-2

Типові блоки вхідної програми

Рисунок 7.26 – Автоматизація синтезу вхідної програми
непроцедурною мовою програмування

задачі з достатньою точністю виникає потреба у наданні належної службової інформації. В першу чергу це кількість наближень розрахунку фізично
нелінійної задачі теплопровідності та значення ступеня полінома p в
(7.29), що використовується для апроксимації теплового поля.
Визначення цих параметрів здійснимо на прикладі використання
поршня швидкохідного дизеля 4ЧН12/14. Розглянемо відкриту КЗ. Рівень
форсування двигуна приймемо 18,5 кВт/л, матеріал поршня – сплав АЛ25.
Для фізично нелінійної задачі скористає1
мось аналітичною залежністю, Вт/(м·K)
2
λ = 133,2 + 0,048t .

3
5
6

4

(7.32)

Аналіз результатів будемо виконувати для контрольних точок поршня 1 –
6, які подано на рис.7.27. Відповідні результати розрахунків наведено в табл.7.2.
При цьому ступінь полінома в (7.29), що
апроксимує температурне поле в (7.28),
приймалась p =13.

З табл.7.2 видно, що при викорисРисунок 7.27 – Варіант основних танні
фізично-нелінійних
варіантів
точок контролю температуррозв’язання задачі шуканий результат

ного стану поршня
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практично досягається після другого наближення. Надалі усі розрахунки проводились з використанням трьох наближень визначення коефіцієнта теплопровідності λ .
Таблиця 7.2 – Результати розрахунку температурного стану
поршня (ºС) залежно від способу апроксимації коефіцієнта
теплопровідності його матеріалу λ (Вт/(м·К))
λ = f (t ) ,
λ = f (t ) ,
Номер
контрольної λ =145 λ =150 λ =155
два
три
точки
наближення наближення
1
297
295
293
304
306
2
276
274
273
280
280
3
245
244
243
246
246
4
175
175
176
173
173
5
256
255
254
259
259
6
271
269
268
275
275

При виборі ступеня полінома, яким будемо виконувати апроксимацію температурного поля деталі, розглянемо поршні з відкритою та напіввідкритою КЗ при рівні форсування двигуна відповідно 18,5 кВт/л та 11,5
кВт/л. Результати розрахунків за методом R-функцій порівняємо з даними
МСЕ. Отримані дані зведено в табл.7.3, 7.4.
Таблиця 7.3 – Результати розрахунків температурного стану
поршнів з відкритою КЗ залежно від ступеня полінома p ,
яким апроксимоване теплове поле
Номер
контрольної
точки
1
2
3
4
5
6

tR-функцій, ºС

МСЕ

tPP ,
ºС

p=5

p=6

p =7

p =8

p =9

310
282
243
175
269
270

304
275
238
170
278
263

302
280
239
172
281
266

305
279
239
171
275
266

310
278
240
171
271
266

311
279
241
172
269
267

p = 10 p = 11
312
280
242
173
265
268

309
279
242
173
261
269

З табл.7.3 видно, що стабілізація температур в контрольних точках
поршня з відкритою КЗ, а так само й наближення цих температур до очікуваних значень за МСЕ, має місце при p =8...11. Водночас з табл.7.4 можна
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побачити, що при розгляді поршня з завуженою горловиною (напіввідкрита камера) ступінь полінома повинний бути вищим – p = 10...13. Таким
чином, ускладнення геометрії деталі при забезпеченні незмінної точності
результатів розрахунків вимагає зменшення рівня економічності ММ. Цю
обставину слід враховувати при модернізації конструкції об’єкта проектування.
Таблиця 7.4 – Результати розрахунків температурного стану
поршнів з напіввідкритою КЗ залежно від ступеня
поліному p , яким апроксимовано теплове поле
Номер
контрольної
точки

tМСЕ,
ºС,

1
2
3
4
5
6

332
257
223
160
230
250

tR-функцій, ºС

p =6

p =8

p = 9 p = 10 p = 11 p = 12 p = 13

296
245
217
161
224
244

306
247
219
161
224
243

312
248
219
163
227
243

313
248
220
163
225
244

313
247
220
163
220
244

314
247
220
163
219
245

315
247
220
163
220
245

В цілому можна казати про високу вірогідність отриманих результатів. Так, розбіжності між очікуваними та отриманими рівнями температур
для вибраних ступенів поліномів в цілому по тілу поршня з відкритою КЗ
знаходяться в межах 1 – 3 %, а для напіввідкритої – практично не перевищують рівня 5 %. Тут під отриманими даними будемо розуміти результати
розрахунків за методом R-функцій, а під очікуваними – ті, з якими іде порівняння (МСЕ). Наведене вище і відповідає змісту еквівалентування функціональних математичних моделей.
7.5.2. Основні положення багатокритерійної оптимізації
конструкцій деталей ДВЗ
Процедури пошуку оптимального варіанту деталей двигунів у своєму ідеалі повинні передбачати направлене удосконалення конструкцій на
основі моделювання процесів їх функціонування при експлуатації та можливих особливостей виробництва. Це означає, що виконання вказаного
пошуку повинно орієнтуватись на одночасний аналіз певного набору критеріїв ефективності деталі f = ( f1 , f 2 ,..., f n ) .
350

З математичної точки зору розв’язання багатокритерійної оптимізаційної задачі в своєму ідеалі базується на векторному підході до оптимізації. Задача вибору при цьому формулюється наступним чином: знайти такий (оптимальний) розв’язок, який відповідає певним значенням сукупності параметрів x = ( x1 , x2 ,..., xm ) та якість якого оцінюється скалярними критеріями, що утворюють вектор ефективності

f . Останній має зв’язок з

шуканим розв’язком за допомогою функціонального відображення

f = Y ( x1 , x2 ,..., xm , Ξ) → f опт .

(7.33)

Під конструктивною оптимізацією розуміють процес пошуку
такої сукупності можливих розв’язків x , яка найкращим чином
забезпечує виконання призначення f об’єкта проектування.
З урахуванням вказаного ясно, що вираз (7.33) можна використовувати, коли відомим є векторний ідеал якості f опт, до якого намагаються
наблизитись в процесі оптимізації.
Раніше підкреслювалось, що практична реалізація процесу проектування поршня з використанням виразу (1.1) обов’язково повинна спиратися на можливість розгляду таких конкуруючих конструкцій, розмірність m
вектора конструктивних параметрів яких у загальному випадку може не
збігатися. Це означає, що оптимізація конструкції повинна розглядатись,
як процес варіювання mв параметрами ( mв ≤ m ), який розпочинається в початковій точці x 0i = ( x10i , x20i ,..., xm0i в ,..., xm0i ) і приводить до отримання локального оптимуму з параметрами

опт

x оптi = ( x1оптi , x2оптi ,..., xm в i ,..., xm0i ) . При

цьому конструктивна оптимізація деталей ДВЗ передбачає вирішення в
САПР наступного кола задач:
1) зіставлення якості f i деталей різного конструктивного виконання x i в прийнятій моделі експлуатації Ξ ;
2) визначення напрямку g і розміру кроку δ руху в процедурах пошуку оптимуму, x i +1 = x i + gδ ;
3) зіставлення даних локальних оптимумів f оптi ∈ F опт ⊂ F як наслідок руху з різних початкових точок x 0 i ;
4) зіставлення якості використання конструкції x у різних умовах
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експлуатації Ξ i ⊂ Ψ .
З аналізу перелічених задач можна побачити, що основною метою
формалізації процесу проектування з точки зору забезпечення можливості
здійснення пошуку оптимального конструкторського рішення є реалізація
апарата кількісної оцінки якості двох довільних конструкцій x 0 і x i , що
зіставляються. Ефективність остаточного результату x опт тут в першу чергу залежить від обґрунтованого вибору множини початкових точок x 0 i різної розмірності m і параметрів варіювання mв .
Слід звернути увагу на те, що під початковою точкою оптимізації
надалі будемо розуміти не стільки чисельне значення вектора конструктивних параметрів x , скільки розмірність m даного вектора та особливості
опису набору його складових x1 , x2 ,..., xmв ,..., xm .
Широкий досвід розробки, випробувань і експлуатації двигунів різноманітного призначення свідчить, що перспективне їх форсування є вкрай
несприятливим фактором, який обмежує працездатність конструкції. При
цьому, коли певна конструкція не задовольняє вимоги експлуатаційної міцності, то вона, незважаючи на показники інших критеріїв якості, безумовно відкидається.
Важливо, що існуючий комплекс сучасних методик дозволяє оцінювати ресурс термонавантажених деталей з урахуванням умов експлуатації
двигунів. Останнє надає можливість чисельно описати область допустимих
рішень повного спектру конкуруючих конструкцій X вже на початкових
стадіях їх проектування. Враховуючи при цьому об’єктивний розкид термомеханічних властивостей матеріалів, розбіжності в термонавантаженні
окремих циліндрів двигунів, можливе надрозрахункове експлуатаційне
підвищення потужності, інші впливові фактори та певні припущення методик, мінімально допустиму величину відносного ресурсу деталі (див. вираз
(2.3)), приймемо як

d опт
p

τ*
= ≥ 1,2 .
P

(7.34)

У повному обсязі вказане вище відповідає задачі оптимізації конструкції поршня швидкохідного дизеля, де до вектора критеріїв якості
конструкції, окрім виразу (7.34), додамо критерії середньоексплуатаційної
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паливної економічності двигуна (2.1) та токсичності викидів (2.2). Надалі
розглянемо приклади аналізу і оптимізації конструкції поршня, які є характерними в САПР ДВЗ.
Класифікацію заходів підвищення експлуатаційної міцності особливо термонавантажених зон поршнів та інших деталей КЗ подано на
рис.7.28.
З рисунка видно, що при впровадженні комплексу заходів (формуванні множини конструктивних параметрів), які визначають працездатність деталі в експлуатації, виникає складна комбінаторна задача. Водночас наперед не ясно, в якій мірі використання відібраних рішень відповідатиме меті досягнення результату (7.34). При цьому перелік поданих заходів постійно поповнюється за рахунок впровадження в конструкторську
практику нових прогресивних підходів до проектування.
Існує два протилежних варіанти оцінки ефективності певної запропонованої конструкції. Перший варіант – застосування моделей нечітких
смислових відношень, тобто інженерної прикидки. Йому повністю відповідають дані рис. 7.28. Тут кожен з запропонованих шляхів підвищення ресурсу приводить до позитивного результату, а якість результату цілком залежить від досвіду та творчих здібностей конструктора. Другий варіант –
математичне моделювання, тобто використання певного обсягу методик,
які націлені на розв’язання задачі оптимізації. У цьому випадку маємо чисельну відповідь щодо виконання умови (7.34), але вказаний підхід при
відбиранні конкуруючих конструкцій (або початкових точок оптимізації)
обумовлює реалізацію суттєво великої кількості громіздких (вкрай неекономічних) розрахунків урахування кожного експлуатаційного циклу навантаження двигуна відповідно до заданої моделі Ξ .
Допоміжним засобом в роботі конструктора на сьогодні є використання статистичних моделей. Під такими моделями слід розуміти орієнтацію на конструктивні схеми кращих зразків-аналогів. Але головним недоліком статистичних моделей є об’єктивне постійне відставання від вказаних зразків (психологічна інерційність системи). При цьому маємо
обов’язковий розрив між попитом, що швидко змінюється, і обмеженнями
пропозиції, тобто закладається потенційне заниження якості та споживчої
вартості проекту.
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Основні напрями підвищення довговічності
деталей КЗ перспективних швидкохідних дизелів

Конструкторські

Режимні
Обмеження швидкості
навантаження дизеля

Вибір матеріалу
Заміна основного
матеріалу
Використання
жароміцних вставок
Плазмовий переплав
Легування
Отримання зон
різної твердості

Технологічні
Зменшення пористості
матеріалу
Оптимізація режимів
лиття

Зменшення температур
Зменшення локальних
перегрівів деталей
Охолодження рідиною
Охолодження повітря
Використання
тепловодів
Постановка
теплових бар’єрів
Нанесення покриттів
Зменшення напруг
Зменшення
концентрацій напруг
Використання вставоккомпенсаторів
Виконання розвантажувальних
вибірок на кромках КЗ

Рисунок 7.28 – Класифікація заходів підвищення
експлуатаційної міцності деталей КЗ
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Все вище сказане викликає обов’язкове розв’язання попередньої задачі оптимізації поршня як цілеспрямованого, науково обґрунтованого
відбору множини конкуруючих конструкцій для подальшого проходження
проекту.
Щодо реалізації задачі цілеспрямованого вибору початкових точок,
аналізу та оптимізації теплонапруженого стану поршня можна запропонувати наступний комплекс моделей:
• нульовий рівень – уявна, словесно-графічна модель;
• перший рівень – модель нечітких смислових відношень;
• другий рівень – модель чітких смислових відношень;
• третій рівень – кількісна модель врахування найбільш важкого
експлуатаційного процесу навантаження двигуна;
• четвертий рівень – кількісна модель врахування експлуатаційного
навантаження двигуна.
Зрозуміло, що тільки остання модель заснована на використанні виразу (7.34), тобто лише вона дозволяє перевірити умову забезпечення заданого ресурсу конструкції. Перші чотири моделі є якісно еквівалентними до
неї та націлені на виявлення переваг певних конструктивних рішень та
скорочення маршруту проектування.
Впровадження моделей аналізу різних рівнів складності насамперед
передбачає використання двох відмінних підходів до синтезу конструкції.
Їх застосування в САПР потребує типізації елементів деталі і відповідно
наявності: бази даних, підсистеми генерації геометричної ММ, блоків перевірки обмежень компонування. Загальну схему підсистеми синтезу геометричної моделі поршня було подано на рис.2.12. Автоматизований синтез геометрії може бути реалізовано з використанням виразу (7.17).
Перший з підходів до синтезу конструкції поршня передбачає генерацію його геометрії виключно з типових елементів, тобто згідно з класифікацією п.7.3 – з елементів другої та третьої груп. Це дозволяє формалізувати алгоритм підсистеми аналізу та отримувати кількісний результат щодо якості конструкції. Останнє положення суттєво підвищує ефективність
проектування.
Найчастіше вважається, що надані в базі даних типові елементи дозволяють формувати повний опис конкуруючих конструкцій множини X ,
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тобто теоретично існує можливість визначення глобального оптимуму
(7.33). Водночас навіть знайдений найкращий розв’язок з поданої множини
X ще не є достатньою умовою надійної роботи поршня (7.34) при перспективних рівнях форсування двигунів. Ясно, що обмеження першого підходу відповідають обмеженням можливостей закладених в базу даних типових елементів зразків-аналогів.
Для подолання останнього протиріччя множина конкуруючих конструкцій X завжди повинна бути відкритою, тобто відповідно до блока 5
рис.2.12 мати можливість приєднання оригінальних елементів групи 1. З
цього приводу другий підхід до синтезу конструкції передбачає:
1. Формування уявної оригінальної моделі поршня та застосування
уявної моделі (нульового рівня) його аналізу.
2. При отриманні позитивного результату за допомогою блока 5 підсистеми синтезу (рис. 2.12) включити оригінальні елементи до геометричної моделі поршня. Цю процедуру можна виконати за допомогою виразу
(7.18), який легко розширюється.
3. Виконання аналізу конструкції з використанням моделей вищих
рівнів складності у повній відповідності до першого підходу.
4. У випадку встановлення факту ефективності запропонованої конструкції виконання типізації її оригінальних елементів, які відносять до
групи 2 чи 3. Тим самим з’являється можливість формування нових векторів конструктивних параметрів та здійснювати оптимізацію.
Зрозуміло, що формування уявної оригінальної моделі поршня не
піддається автоматизації, а тривалість цього етапу не є визначеною і може
значно перевищувати всі інші етапи проектування. При цьому перевірка
нового технічного рішення з використанням моделей вищих рівнів складності може дати негативний результат. Остання обставина викликає необхідність пошуку нової уявної моделі. Незважаючи на це, тільки такий підхід дозволяє перевершити якість зразків-аналогів та часто розв’язати задачу проектування.
7.5.3. Розробка і аналіз уявної моделі поршня
Наведемо приклади розробки й аналізу уявної оригінальної моделі
поршня. Одним з найпростіших шляхів попередньої оцінки ефективності
запропонованих нових рішень є якісна порівнювальна характеристика
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температурного стану конкуруючих конструкцій.
Шляхами теплового розвантаження деталі або окремих її зон згідно з
рис.7.28 можуть служити конструкції поршнів, що охолоджуються рідиною, мають теплозахисні покриття поверхні, тепловоди тощо. Оцінимо
можливу ефективність розвантаження кромки КЗ поршня з тепловодом.
Відомо, що тепловий потік в тілі певної деталі буде направлено перпендикулярно ізотермам. Розглянемо температурний стан поршня, наведений, наприклад, на рис.3.42, б, та розмістимо кільцеву тонкостінну вставку
з високотеплопровідного матеріалу між зоною кромки КЗ та зоною другого – третього поршневих кілець перпендикулярно до визначених ізотерм.
Тоді тепловод буде виконуватись зі змінним радіусом кривини і в перерізі
мати S-подібний вигляд. Розташування таких тепловодів у поршнях зображено на рис.7.29, схему зовнішнього вигляду тепловоду – на
рис.7.30, а.

б
а

Рисунок 7.29 – Розташування тепловодів у
поршнях з напіввідкритою (а) та відкритою
(б) камерами згоряння

а

б

Рисунок 7.30 – Зовнішній вигляд
тепловодів:
а – в – варіанти виконання
в
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Таким чином, подане рішення відповідає задачі теплового розвантаження кромки КЗ за рахунок організації підвищеного тепловідводу до другого та третього компресійних кілець.
Відомо, що в околовому напрямку кромки КЗ має місце суттєвий перепад температур, який виникає внаслідок дії потоків свіжого заряду та
відпрацьованого робочого тіла. Цей перепад, наприклад для дизелів
4ЧН12/14 та 6ЧН13/11,5, може досягати 20 – 30 º. Останнє означає, що
міцність кромки для реальних конструкцій поршнів визначається не тільки
радіальними термічними деформаціями, а і околовими.
Більш рівномірного розподілу температур в околовому напрямку
кромки з одночасним зменшенням максимальної її температури можна досягти у випадку використання тепловоду, зображеного на рис.7.30, б. Він
розміщується в тілі поршня так, що його висота з боку випускного клапана
максимальна, а з боку впускного – мінімальна. Таким чином, маємо тепловідвід лише від найбільш розігрітої частини кромки.
Другим шляхом оцінки ефективності запропонованих нових рішень є
якісна порівнювальна характеристика термонапруженого стану конкуруючих конструкцій поршнів в перехідному процесі навантаження двигуна.
Кількість запропонованих конструктивних рішень тут є значно меншою (див. рис.7.28), а виконання умовного аналізу – більш складною задачею. Серед існуючих пропозицій зниження рівнів термічних напружень
тут в першу чергу розглядаються варіанти зменшення гостроти кромки КЗ
та обмеження швидкості навантаження дизеля за рахунок узгодження параметрів постачання палива і повітря. Відомим є також досвід виконання
розвантажувальних вибірок на кромці.
Згідно з загальною постановкою задачі термопружності величина
термічних напружень в контрольній зоні в довільний момент часу залежить від перепаду температур між характерними точками деталі ∆t1− 2 , її
характерного розміру x , коефіцієнта термічного розширення матеріалу αт,
коефіцієнта температуропроводності a та інших властивостей:
σ = f ( ∆t1−2 , x, α т , a, E , ν,...) .

Виходячи з цього, можна говорити, що зменшення перепаду температур між зоною кромки КЗ та периферійною зоною донця поршня ∆t1− 2
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(точки 1, 2 рис.7.27) слід розглядати, як можливий напрямок зменшення
закидів термічних напружень в зоні кромки (про закиди термічних напружень мова йшла при розгляді рис.1.8). Виходячи з цього розробимо тепловод, що забезпечує зменшення закидів термічних напружень завдяки перерозподілу теплових потоків у тілі поршня.
Такий тепловод може мати дві функціональні ділянки. З них перша
відповідно до рис.7.30, в розміщується в тілі поршня між кромкою КЗ та
периферійною зоною вогневої поверхні донця поршня. Її призначення –
зменшення теплоперепаду ∆t1− 2 між розглянутими зонами. Друга ділянка
розташована співвісно до бокової поверхні поршня та на зовнішній своїй
поверхні має низькотеплопровідне покриття, що оперезує тепловід в зоні
поршневих кілець. Це дозволяє посилити тепловідведення переважно до
нижньої частини кільцевого поясу і частково обмежити тепловий потік до
першого ПК. Таким чином, ефект підвищення ресурсу КЗ за рахунок одночасного зменшення закидів термічних напружень та рівнів температур в
зоні кромки досягається шляхом впровадження Г-подібної геометрії кільцевого тепловоду.
Існують й інші шляхи підвищення ресурсу конструкції, але вже зрозуміло, що наведені приклади утворюють уявну словесно-графічну модель
та уявний аналіз можливої її ефективності. Після розробки уявної моделі
поршня і виконання її попереднього аналізу здійснюють перехід до використання моделей вищих рівнів складності.
7.5.4. Використання моделі нечітких смислових відношень
для аналізу початкових точок оптимізації
конструкцій поршнів
Вище було вказано, що досвід проектування двигунів внутрішнього
згоряння як складних технічних систем в наш час передбачає обов’язкову
реалізацію творчих здібностей конструктора і відповідно до особливостей
мислення вживання нечітких смислових понять. З цього приводу в попередньому пункті під час пошуку ефективної конструкції поршня на основі
будови її уявної моделі ми розглядали можливий температурний і термонапружений стан деталі. Шляхом вирішення відповідної математичної задачі отримаємо чисельну інформацію щодо термонапруженого стану
поршня та на цій основі виконаємо подальшу оцінку якості конструкції.
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На рис.7.31 подано результати розрахунку теплонапруженого стану
конкуруючих варіантів поршнів з напіввідкритою КЗ дизеля 4ЧН12/14. Рівень форсування двигуна – 11,5 кВт/л. Матеріал поршня – сплав АЛ25, тепловодів – мідь, низькотеплопровідного покриття Г-подібного тепловода –
двооксид цирконію ZrO2 . Товщина тепловодів – 2 мм, покриття – 1 мм. За
базову конструкцію прийнято поршень з масляним охолодженням днища
шляхом розбризкування (струминне охолодження). Характеристики його
теплонапруженості зображені на рис.7.31, а. Усі інші варіанти конструкцій
для виконання порівняльної оцінки подано без організованого масляного
охолодження (охолодження масляним туманом).
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Рисунок 7.31 – Теплонапружений стан поршнів з напіввідкритою КЗ
дизеля 4ЧН12/14 при N л =11,5 кВт/л

Порівняння рис.7.31, а і рис.7.31, б свідчить, що використання Sподібного тепловода, навіть при відмові від масляного струминного охолодження поршня, зменшує рівень температур у зоні кромки КЗ з 316 °С
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до 310 °С, величини термічних напружень – з 56,4 МПа до 39,5 МПа. При
цьому теплоперепад ∆t1− 2 між кромкою камери та периферійною зоною
вогневої поверхні донця значно зменшується – з 71 до 56 º. З урахуванням
допустимого рівня температури в зоні кілець, яка не повинна перевищувати 240 – 245 ºС, можна зробити висновок, що запропоновану конструкцію
слід розглядати як альтернативну до базової.
На рис.7.31, в показано поршень з кільцевим конічним тепловодом,
який розміщено між зоною кромки КЗ та зоною верхнього ПК. Видно, що
за усі параметри така конструкція поступається попередній.
На рис.7.31, г зображено поршень з Г-подібним тепловодом. Порівняння даних його термонапруженості з результатами розрахунків для Sподібного тепловоду свідчать, що показники температури в зоні кромки КЗ
і теплоперепаду ∆t1− 2 для нього є кращими, а значення термічних напружень в зоні кромки і температури в зоні верхнього ПК мають незначну перевагу на користь S-подібного тепловода.
На рис.7.32 наведено аналогічні дані для поршня з відкритою КЗ.
Рівень форсування двигуна – 18,5 кВт/л. Тут по комплексу розглянутих
показників перевагу слід надавати Г-подібному тепловоду. При цьому має
місце зростання ефективності останнього. Це можна пояснити меншою
відстанню між кромкою КЗ і периферійною зоною донця поршня.
В цілому можна заключити, що застосування тепловодів слід розглядати, як можливий ефективний спосіб зменшення теплонапруженості
кромки КЗ при перспективному форсуванні швидкохідних дизелів. Подальший напрямок робіт слід пов’язувати з пошуком оптимальних варіантів
конкуруючих конструкцій з точки зору забезпечення їх максимальної ефективності.
В розглянутих прикладах з метою економічного використання математичних моделей конструктор не вдавався до моделювання ресурсу
об’єкта проектування з урахуванням умов його експлуатації. Свій висновок щодо якості конструкції він робить на основі комплексу розглянутих,
але нечітких щодо застосування умови (7.34) смислових відношень. Сказане тут і відповідає використанню моделі першого рівня складності.
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Рисунок 7.32 – Теплонапружений стан поршнів з відкритою КЗ
дизеля 4ЧН12/14 при N л = 18,5 кВт/л

7.5.5. Оптимізація конструкцій поршнів на основі
використання моделі нечітких смислових відношень
При розробці і виконанні процедур оптимізації складних технічних
об’єктів на практиці найчастіше не вдається знайти таку функцію конструктивних параметрів і експлуатаційних режимів роботи Y ( x1 , x2 ,..., xm , Ξ ) ,
яка безпосередньо дозволяла б оцінювати якість конкуруючих конструкцій
x = ( x1 , x2 ,..., xm ) ∈ X . Ця обставина примушує відмовлятися від використання виразу (7.33) і розглядати набір часткових критеріїв ефективності:

f = ( f1 ( x, Ξ), f 2 ( x, Ξ),..., f n ( x, Ξ) ) → f опт ,

(7.35)

де під оптимальним результатом f опт розуміють досягнення деякої середньої міри якості часткових критеріїв f . Іншими словами, оптимальним
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вважають таке рішення x , при якому досягається гармонічна цілісність
композиції одиничних показників якості f1 ( x , Ξ ), f 2 ( x , Ξ ),..., f n ( x , Ξ ) і яке
відбиває таку їх збалансованість, коли жоден з параметрів x1 , x 2 ,..., xm не
можна збільшити або зменшити, не порушивши цілісність оптимальної
композиції (7.35).
При такому понятті оптимальності за формальну основу визначення
узагальненої цільової функції (7.35) використовують множину ефективних
точок
x опт ∈ X опт ⊂ X ,

(7.36)

яку називають областю Парето або компромісів. При цьому довільна точка
області Парето не може бути змінена з метою поліпшення певного одиничного показника якості без погіршення інших:

f1 ( x) ≥ f1 ( x опт ) ,

f 2 ( x) ≥ f 2 ( x опт ) , ... ,

f n ( x) ≥ f n ( x опт ) .

(7.37)

В цілому видно, що формулювання задачі оптимізації виконано з використанням нечітких смислових відношень, а її розв’язання потребує творчої роботи конструктора з пошуку області (7.35), що задовольняє умови (7.37). З метою досягнення позитивного результату процес оптимізації
тут розглядається як багатоваріантний аналіз попередньо відібраних конструкцій:
x 0i ∈ X 0 ⊂ X .

(7.38)

Це дозволяє звузити загальну постановку задачі (7.36) до вигляду
x опт ∈ X опт ⊂ X 0 .

(7.39)

Розглянемо приклад використання суб’єктивної моделі нечітких
смислових відношень для виконання багатоваріантного аналізу конструкцій поршнів з тепловодами.
Відповідно до прикладів попереднього пункту розрахунки температурного стану виконано для поршнів двигунів 4ЧН12/14 з напіввідкритою
та відкритою КЗ. При цьому аналогічно до Г-подібного тепловода розглянемо конструкцію S-подібного, який має додаткову ділянку, що розташована в зоні ПК співвісно з боковою поверхнею поршня. Таким чином, узагальнена конструкція тепловоду має дві ділянки. Перша розташована між
зоною кромки КЗ та зоною ПК, друга – вздовж зони ПК. Обернена до ПК
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поверхня другої ділянки має низькотеплопровідне покриття. Конструктивні схеми тепловодів наведено на рис.7.33.
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Рисунок 7.33 – Конструктивні варіанти вставок-тепловодів:
а – Г-подібного; б – S-подібного

Виконаємо аналіз впливу довжини другої ділянки на зменшення температури t1 в зоні кромки КЗ, теплоперепаду між зоною кромки КЗ та периферийною зоною вогневої поверхні донця поршня ∆t1− 2 , підтримки допустимого рівня температур в зоні верхнього ПК t 3 .
Нумерацію варіантів розрахунків залежно від довжини другої
ділянки наведено на рис.7.33, звідки видно, що перший варіант передбачає
відсутність другої ділянки, а шостий має ділянку, що сягає нижче останнього ПК. Надалі варіант 0 відповідатиме конструкції поршня без тепловода. Контрольні точки 1 – 3 для аналізу температурного стану поршнів зображено на рис.7.27.
Розрахунки температурного стану проведемо для поршнів з тепловодами за умови відсутності охолодження поршня маслом та порівняємо з
даними для поршнів без тепловодів за наявності масляного струминного
охолодження.
Результати розрахунків для поршня двигуна 4ЧН12/14 з напіввідкритою КЗ та Г-подібним тепловодом при літровій потужності N л =14,5 кВт/л
подано на рис.7.34, те ж саме для S-подібного – на рис.7.35. Тут і надалі
рисунки за літерою а відповідають температурному стану поршнів у контрольних точках, а за літерою б – теплоперепаду ∆t1− 2 .
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Рисунок 7.35 – Температурний
стан поршня дизеля 4ЧН12/14
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З поданих рисунків видно, що для Г-подібного тепловода за оптимальну конструкцію можна приймати варіант 2, для S-подібного – варіанти
4 – 5. В цілому більшу ефективність зменшення температури в точці 1 (до
20 ºС) та теплоперепаду між точками 1 і 2 (до 25 ºС) забезпечує Г-подібний
тепловод.
Щодо температури в зоні кілець, то розглянуті варіанти тепловодів
підвищують її на 2 – 12 ºС, але не перевершують рівня 242 ºС.
На рис.7.36 наведено результати розрахунків по використанню Гподібного тепловода в поршні з відкритою КЗ двигуна 4ЧН12/14. Рівень
форсування – 18,5 кВт/л. Для такої конструкції за комплексом параметрів
t1 , ∆t1− 2 , t3 найкращими можна прийняти варіанти 2, 3. У порівнянні з поршнем, що охолоджується маслом, вони забезпечують зменшення температури в зоні кромки КЗ та теплоперепада між кромкою та периферійною
зоною донця ∆t1− 2 на 8 – 10 º . В разі подальшого форсування двигуна і
зростання температури в зоні кілець більш ефективною слід вважати
конструкцію варіантів 4 – 6, де температура поршня в зоні верхнього ПК
практично відповідає порівнювальній конструкції.
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стан поршня дизеля 4ЧН12/14
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– поршень з тепловодом;
– поршень без тепловода

При розгляді S-подібного тепловода (рис.7.37) ефект зменшення температур t1 і t 3 є ще більшим. При цьому за найкращу слід вважати конструкцію варіанту 4.
t, °C

∆t1 – 2 ,
°C

1

300

25
20

260

2
0

220
3

1

2

3

б

4

Варіант

Рисунок 7.37– Температурний

4

стан поршня дизеля 4ЧН12/14
з відкритою КЗ і S-подібним
тепловодом при N л = 18,5 кВт/л:

180

– поршень з тепловодом;
– поршень без тепловода

140
0

1

2

3

а

4

Варіант

В цілому ж надані результати свідчать, що для різних конструкцій
поршнів та рівнів форсування двигунів необхідно здійснювати вибір конструктивної схеми та розмірів тепловодів індивідуально. Останнє означає,
що наданий підхід фактично дозволяє конструктору не тільки здійснювати
пошук оптимального рішення, а і виконувати зіставлення даних локальних
оптимумів x опт як наслідок руху з різних початкових точок x 0 i .
Водночас слід підкреслити, що після визначення області Парето за
критеріями t1 , ∆t1− 2 , t 3 може з’являтись реальна необхідність у подальшому її аналізі. Ця обставина безпосередньо пояснюється використанням
апарату нечітких смислових відношень. Наприклад, з рис.7.36 важко встановити, якому з варіантів тепловода – 2 чи 5 надавати перевагу. Для варіанту 2 маємо кращий теплоперепад ∆t1− 2 , для варіанту 5 – більш низькі
температуру t1 і t3 . У таких випадках для забезпечення мінімальної термонапруженості конструкції слід переходити до використання моделей наступних рівнів складності. При цьому ясно, що підвищенню складності
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моделі відповідає скорочення області дослідження. Остання обставина дозволяє забезпечити загальну ефективність проходження проекту в САПР.
Безумовно, що подальше підвищення якості проектування передбачає математичне визначення напрямку і розміру кроку руху в процедурах
оптимізації. Таке завдання теоретично може бути вирішено лише шляхом
впровадження моделей чітких смислових відношень пошуку рішення
(7.33).
7.5.6. Основні підходи до автоматизованого розв’язання
компромісних задач проектування
Обов’язковою вимогою застосування моделей другого рівня складності, тобто чітких смислових відношень, є можливість реалізації апарату
кількісної оцінки якості довільних конструкцій, що зіставляються. Це
означає, що для двох конструкцій x 0 і x1 повинна існувати чисельна відповідь, в якій мірі одна конструкція перевершує іншу. Саме забезпечення
цієї вимоги і дозволяє здійснювати визначення напрямку g і розміру кроку

руху δ в процедурах оптимізації, тобто математично формалізувати та
програмно автоматизувати цей процес. Виконаємо аналіз поширених методів оптимізації конструкцій з урахуванням можливості розв’язання вказаної та інших задач, що сформульовані в п.7.5.2.
Різноманітність і ступінь складності об’єктів проектування, певні
особливості функцій відклику і можливості математичних моделей приводять до використання достатньо широкого кола підходів до оптимізації.
Найпростішим та досить ефективним методом розв’язання компромісної
задачі можна вважати вибір найбільш важливого критерію та виконання
оптимізації за цим критерієм

f1 → max (min)

(7.40)

з урахуванням значень відкликів всіх функцій
f1 = y1 ( x1 , x2 ,..., xm , Ξ ) ;
f 2 = y 2 ( x1 , x2 ,..., xm , Ξ ) ;

...;
f n = y n ( x1 , x2 ,..., xm , Ξ )
та обмежень на їх значення
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(7.41)

a1 ≤ f1 ≤ b1 ; a 2 ≤ f 2 ≤ b2 ; ... ; a n ≤ f n ≤ bn

(7.42)

і значення параметрів варіювання
α1 ≤ x1 ≤ β1 ; α 2 ≤ x2 ≤ β 2 ; ... ; α m ≤ x m ≤ β m .

(7.43)

У даному випадку, аналогічно методу нечітких смислових відношень, значення x опт є визначеним, але розв’язання другої задачі, тобто зіставлення значень локальних оптимумів, як наслідок руху з різних точок

оптимізації x 0 , тут можна робити тільки за одним критерієм f1 . З цього
приводу слід наголосити, що оптимальна композиція одиничних показників якості (7.35) в даному випадку є досить умовною.
Розглянутий метод також не надає чисельної відповіді щодо якості
суто початкових точок x 0 і відповідно не дозволяє автоматизувати
розв’язання задачі кількісного аналізу початкових точок оптимізації.
Полярним до розглянутого методу є впровадження вартісних критеріїв якості деталей двигунів та енергетичних засобів в цілому, які мають
загальний вигляд
C
(7.44)
S = → min ,
E
де C – витрати на розробку, виробництво і експлуатацію двигуна; E –
ефект від його експлуатації.
Безумовно, що їх використання дозволяє розв’язувати весь комплекс
задач оптимізації. З цього приводу заслуговує уваги комплексний критерій
якості та конкурентоспроможності двигунів за витратою палива та токсичністю викидів, грн/(кВт·год),
S = S пал + S екол .

(7.45)

Цей критерій безпосередньо може бути використаний у блоці оптимізації
параметрів робочого процесу (блок 5 на рис.2.14).
З іншого боку, широке застосування критеріїв типу (7.44) обмежується труднощами зведення до вартісного вигляду інших показників якості. З приводу останнього величини C та E часто пропонується виражати
як умовні одиниці корисності, наприклад шляхом впровадження коефіцієнтів вагомості.
Скалярна функція корисності використовується у вигляді
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Q( x) =

n

∑ λ j f j ( x) , λ j ≥ 0 ,
j =1

n

∑ λ j = 1,

(7.46)

j =1

де λ j – коефіцієнти вагомості, значення яких встановлюються на основі
використання уявних моделей нечітких смислових відношень – узагальненого досвіду проектування конструкцій множини X .
Виходячи з загальної основи (7.44) тут знову теоретично маємо можливість розв’язання всього комплексу наданих задач оптимізації. При цьому до недоліків функції корисності (7.46) слід віднести необхідність кількісної сумірності часткових критеріїв f j та відсутність фізичного пояснення розмірності параметру Q ( x) . Останнє викликає труднощі обґрунтованого встановлення значень коефіцієнтів λ j .
Однім з найбільш вдалих способів реалізації апарату згортання вектора ефективності f можна вважати побудову узагальненої функції бажаності D , що запропонована Харрінгтоном.
Для одержання цієї функції слід перетворити значення відкликів локальних критеріїв f j до безрозмірної шкали бажаності d . Найпростішим є

таке перетворення, в якому існують верхні і нижні межі d j , причому ці
межі є єдиними значеннями критерію якості. Припустимо, що значення
d j = 0 відповідає абсолютно неприйнятному, а d j = 1 – найкращому значенню даного відклику. В такому випадку часткова функція бажаності при
однобічному обмеженні знизу має вигляд
⎧1,
dj =⎨
⎩0 ,

f j ≥ f j min
.
f j < f j min

(7.47)

Аналогічно можна отримати часткову функцію бажаності, що обмежена зверху.
Якщо для певного відклику має місце двобічне обмеження, то

⎧ 0, f j < f j
min
⎪
d j = ⎨1, f j min ≤ f j ≤ f j max .
⎪ 0, f > f
j
j max
⎩

(7.48)

Графічна інтерпретація функцій (7.47) і (7.48) подана на рис.7.38, а,б.
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Рисунок 7.38 – Графічна інтерпретація функцій бажаності:
а, в – однобічне обмеження; в, г – двобічне обмеження

На практиці точну межову лінію між прийнятною і неприйнятною
конструкціями щодо кількісних критеріїв їх якості найчастіше провести не
вдається, тобто перетворення f j в d j повинно здійснюватися за більш
складним законом, коли d j ∈ [0;1] (див. рис.7.38, в, г).
В останньому випадку зручною формою опису d j для однобічного
обмеження є залежність:

[

)]

(

d j = exp − exp − b0 − b1 f j .

(7.49)

Для двобічного обмеження перетворення локального відклику в часткову функцію бажаності робиться за допомогою виразу

d j = exp[−( b ) b2 ] ,
де

b=

2 f j − ( f j max + f j min )
f max − f min

,

b2 =

ln ln1 d j
ln b
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.

(7.50)

Таблиця 7.5 – Базові оцінки шкали
бажаності d
Оцінка бажаності Кількісне значення
значення
за шкалою
бажаності d
відклику f j

В (7.49),(7.50) коефіцієнти b0 , b1 , b2 визначають на основі задання відповідності між
деякими значеннями f j і d j з

урахуванням шкали бажаності,
наведеній в табл.7.5. Бачимо,
Дуже добре
1,0 - 0,8
що співвідношення даної табДобре
0,8 - 0,63
лиці є тією зрозумілою консЗадовільно
0,63 - 0,37
труктору зв’язкою, яка поєднує
Погано
0,37 – 0,2
Дуже погано
0,2 - 0,0
моделі нечітких та чітких відношень.
При наявності декількох часткових критеріїв якості, що перетворені
в шкалу d , узагальнена функція бажаності D повинна відповідати фізично
ясним умовам:
1) якщо деяке d j = 0 , j = 1,2,..., n , то D = 0 ;
2) якщо усі d j = 1 то D = 1 ;
3) якщо всі часткові функції бажаності рівні – d j = d , то D = d .
Математичним виразом, що відповідає цим вимогам, служить середнє геометричне часткових функцій d j

D = n d1 d 2 ... d j ... d n .
Важливо, що співвідношення між f

j

(7.51)

і d j надаються не в процесі

оптимізації, а до її виконання. При цьому застосування шкали d j ∈ [0;1] ,
j = 1,2,..., n знімає необхідність з’ясування черги переваг чи коефіцієнтів

вагомості складових вектора

f . Таким чином, за рахунок впровадження

скалярного критерію бажаності D можна отримати формалізований алгоритм оптимізації та рішення, що є еквівалентним загальній постановці задачі (7.33).
Розглянемо застосування узагальненої функції бажаності D у процесі розв’язання задач оптимізації конструкції поршня швидкохідного дизеля.
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7.5.7. Визначення напрямку і розміру кроку руху в процедурах
оптимізації, зіставлення даних локальних оптимумів

Впровадження єдиного узагальненого критерію бажаності конструкції D дозволяє розв’язувати поставлені компромісні задачі формальними
засобами математичного програмування. При цьому під пошуком напрямку і розміру кроку руху в процедурах оптимізації слід розуміти використання методів дискретної оптимізації, що дозволяють визначати локальне
оптимальне значення встановленого критерію D оптi . Цьому значенню відопт

повідає розв’язок x оптi = ( x1оптi , x2оптi ,..., xm в i ,..., xm0i ) в межах наданої конструктивної схеми поршня x 0 i з множини попередньо відібраних конструкцій

X0 ⊂ X .

Тоді

зіставлення

даних

локальних

оптимумів

D оптi = D( x оптi ) серед усіх значень x оптi ∈ X опт ⊂ X 0 і визначає глобальний
оптимум
max D ( x оптi ) .

D опт. max =
x

опт i

∈X опт

(7.52)

В п.7.5.5 розглянуто евристичний, з урахуванням необхідності творчої діяльності проектувальника, підхід до розв’язання задачі конструктивної оптимізації теплонапруженого стану поршнів. Доповнимо цей аналіз
чисельними значеннями бажаності температурного стану конструкцій
Dтемп .
З урахуванням даних табл.7.5 за зону працездатних конструкцій поршнів приймемо оцінку “добре”, непрацездатних – “погано”, оцінка “задовільно” – перехідна зона. Встановимо відповідність між значеннями локальних критеріїв ефективності t1 , ∆t1− 2 , t3 та частковими критеріями бажаності d t1 , d ∆t1− 2 , dt 3 .
Рівні термонапруженості працездатних та непрацездатних конструкцій оцінимо на основі даних з ресурсного напрацювання напіввідкритої та
відкритої КЗ відповідно до умов комбайнування та багатопрофільної експлуатації тракторного двигуна сільськогосподарського призначення.
Виконаємо серію чисельних експериментів по знаходженню значення відносного ресурсу поршня (див. вирази (2.3),(7.34)) з використанням
моделі вищого рівня складності. На основі одержаних даних, які подано в
табл.7.6, щодо напіввідкритої КЗ приймемо:
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d t1 = 0,8 для t1 = 321 °С ( N л = 11,5 кВт/л);
d t1 = 0,2 для t1 = 376 °С ( N л = 17,5 кВт/л);
d ∆t1− 2 = 0,8 для ∆t1− 2 = 71 °С ( N л = 11,5 кВт/л);
d ∆t1− 2 = 0,37 для ∆t1− 2 = 86 °С ( N л = 17,5 кВт/л).

Таблиця 7.6 – Результати прогнозування температурного
стану та відносного ресурсу поршнів дизелів 4ЧН12/14
сільськогосподарського призначення
Різновид
експлуатації
ДВЗ

Конструктивні N л ,
особливості
кВт/л

Напіввідкрита
КЗ
Напіввідкрита
Комбайнування
КЗ, масляне
охолодження
поршня
Відкрита КЗ,
Рядова
масляне
багатопрофільна охолодження
поршня

t1 ,
°С

∆t1− 2

t3 ,
°С

dP

11,5

321

71

225

3,46

17,5

376

86

251

0,42

18,5

301

29

237

1,72

22,0

321

32

253

0,66

Така відповідність з урахуванням виразу (7.49) дозволяє отримати
наступні розрахункові формули:
d t1 = exp[− exp (− 0,042t1 − 15,33)];

(7.53)

d ∆t1− 2 = exp[− exp(0,0996 ∆t1− 2 − 5,57 )] .

(7.54)

Аналогічно для відкритої КЗ маємо:
d t1 = 0,8 для t1 = 301 °С ( N л = 18,5 кВт/л);
d t1 = 0,2 для t1 = 321 °С ( N л = 22 кВт/л);
d ∆t1− 2 = 0,8 для ∆t1− 2 = 29 °С ( N л = 18,5 кВт/л);
d ∆t1− 2 = 0,63 для ∆t1− 2 = 32 °С ( N л = 22 кВт/л),

що відповідає залежностям
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d t1 = exp[− exp (0,099t1 − 31,24 )] ,

(7.55)

d ∆t1− 2 = exp[− exp (0,195 ∆t1− 2 − 7,16 )] .

(7.56)

З точки зору ефективної роботи верхнього ПК приймемо:

d t 3 = 0,8 для t3 = 238 °С та t3 = 242 °С;

dt 3 = 0,63 для t3 = 235 °С та t3 = 245 °С;
dt 3 = 0,37 для t3 = 227 °С та t3 = 253 °С,
що з урахуванням (7.50) та несуттєвої різниці реальної бажаності температур в діапазоні 238...242 °C відповідає виразу
0,8 ,
238°C ≤ t3 ≤ 242°C
⎧⎪
.
d t3 = ⎨
0 ,8
⎪⎩exp[ −( 18,48 − 0,077t3 ) ], t < 238°C, t3 > 242°C

(7.57)

Тоді можна вважати, що для поршня тракторного дизеля комплексний скалярний критерій Dтемп оцінки його температурного стану визначено як

Dтемп = 3 d t1 d ∆t1−2 d t3 .

(7.58)

На рис.7.39 подано залежності значення функції бажаності Dтемп від
довжини другої ділянки тепловодів. Останню відповідно до рис.7.33 подано у вигляді номера розрахункового варіанта. За дані для розрахунків узято
матеріали рис.7.34 – 7.37. Розглянемо одержані залежності.
Результати пошуку максимального значення функції бажаності для
поршня з напіввідкритою КЗ дизеля 4ЧН12/14 при N л =14,5 кВт/л подано
на рис.7.39, а, де видно, що для даного випадку оптимальним слід вважати
опт.max
= 0,86 . Ці чисевикористання Г-подібного тепловода варіанта 3 – Dтем
п

льні дані достатньо добре збігаються з висновками, що зроблені в п.7.5.5
на основі аналізу рис.7.34, 7.35.
При розгляді поршня з відкритою КЗ та рівні форсування двигуна
N л =18,5 кВт/л можна побачити (див. рис.7.39, б), що глобальний оптимум
опт.max
=
відповідає використанню S-подібного тепловода варіанта 1 – Dтемп

0,95. Щодо Г-подібного тепловода, то тут найкращою слід вважати конс375

трукцію варіанта 3. Для неї значення локального оптимуму функції бажаності складає 0,92. У цілому за сукупністю факторів теплонапруженості
t1 , ∆t1− 2 , t 3 якість цих конструкцій є достатньо високою і близькою.
Dтемп

Рисунок 7.39 – Залежність
функції бажаності Dтемп
поршнів дизеля 4ЧН12/14
від довжини другої ділянки
тепловодів:

0,80
0,63
0,37

0

1

2

3

4

5

Варіант

4

5

Варіант

а
Dтемп
0,80
0,63
0,37

0

1

2

3

б

а – напіввідкрита КЗ,
N л =14,5 кВт/л;
б – відкрита КЗ,
N л =18,5 кВт/л;
– поршень без
тепловоду з масляним
охолодженням;
– поршень з Sподібним тепловодом без
охолодження;
– поршень з Гподібним тепловодом без
охолодження

Аналогічні результати отримано також для поршня з відкритою
КЗ при рівні форсування двигуна 4ЧН12/14 N л =25 кВт/л. Ці дані подано
в табл.7.7, де бачимо, що бажаність використання S- та Г-подібного тепопт.max
= 0,67…0,69.
ловодів Dтемп

Таблиця 7.7 – Оцінка бажаності конструкцій поршнів з
відкритою КЗ дизеля 4ЧН12/14 при N л =25 кВт/л та
наявності проміжного охолодження повітря
Наявність
масляного
охолодження
–
–
–
Є
Є
Є

Наявність
тепловода
–
S-подібний
Г-подібний
–
S-подібний
Г-подібний

t1 , °C d t1
337
318
314
314
299
297

0,0
0,30
0,45
0,45
0,83
0,87
376

∆t1− 2 d ∆t1− 2 t 3 , °C d t 3
35
24
18
28
19
12

0,49
0,92
0,97
0,83
0,97
0,99

259
256
255
255
251
254

0,26
0,31
0,33
0,33
0,42
0,37

Dтемп
0,04
0,44
0,52
0,49
0,69
0,67

В останніх двох випадках (що відповідають рис.7.39, б і табл.7.7) виникає потреба в подальшому аналізі конструкцій на моделях вищих рівнів
складності. Тут наступною за рівнем складності виступає модель третього
рівня – врахування величини руйнуючих пошкоджень d fs1 для найбільш
важкого експлуатаційного процесу навантаження двигуна.
Приймемо, що величина d fs визначає пошкодження, які виникають в
матеріалі деталі у разі його циклічного сумісного низько- та високочастотного термомеханічного навантаження, d fs ∈ [0;1] . При цьому умова d fs = 0
відповідає початку експлуатації деталі ( τ = 0 ), а d fs =1 – моменту її руйнування τ* (відповідно до виразів (2.3), (7.34) d fs = 1 / d P ). Тоді за час експлуатації P будемо мати
d fs = ∑ d fs j = ∑∑ d fs jk ,
j

(7.59)

j k

де j – кількість характерних перехідних процесів роботи двигуна відповідно до моделі його експлуатації Ξ = {ξ1 , ξ 2 , K, ξ j }; k – експлуатаційна кількість високочастотних навантажень деталі в умовах j-го перехідного процесу роботи двигуна.
Приклад моделі експлуатації тракторного двигуна сільськогосподарського призначення подано в табл.7.8, 7.9.
Тут N ei , ni – відноТаблиця 7.8 – Модель багатопрофільної
сні від номінальних знаексплуатації тракторного двигуна
чень величини ефективної
сільськогосподарського призначення
потужності та частоти обеНомер режиму
n
P
N
ei
i
i
ртання колінчастого вала
експлуатації, i
1
2
3
4
при роботі двигуна на i -му
1
0
0,65
0,035
сталому експлуатаційному
2
0,23
0,692
0,022
режимі; Pi – частка роботи
3
0,35
0,736
0,175
4
5
6
7
8
9

0,5
0,65
0,7
0,85
0,9
0,93

0,78
0,824
0,863
0,912
0,956
0,957

0,158
0,412
0,281
0,07
0,022
0,031
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двигуна на i -му режимі по
відношенню до загального
часу річної його експлуа~
тації P , Pj – те саме, для
j -го перехідного процесу.

Таблиця 7.9 – Модель нестаціонарного експлуатаційного
навантаження тракторного двигуна сільськогосподарського
призначення
Номер
Чергування
перехідного
режимів
процесу, експлуатації,

j

i

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
1↔9
1↔8
2↔8
2↔7
3↔7
3↔6
3↔5
4↔5

N ei

ni

~
Pj

3
0↔0,93
0↔0,9
0,23↔0,9
0,23↔0,85
0,35↔0,85
0,35↔0,7
0,35↔0,65
0,5↔0,65

4
0,65↔0,957
0,65↔0,956
0,692↔0,956
0,692↔0,912
0,736↔0,912
0,736↔0,863
0,736↔0,824
0,78↔0,824

5
0,062
0,008
0,036
0,008
0,132
0,150
0,068
0,316

На практиці найбільш важким експлуатаційним перехідним процесом є перехід з холостого ходу на режим максимальної експлуатаційної
потужності. Згідно з даними табл.7.9 він відповідає значенню j =1. З них
видно, що робота двигуна за цим перехідним процесом практично займає
6,2 % часу загальної експлуатації силового агрегату. Разом з цим розрахунки свідчать, що величина
d fs1 =

1

∑ d fs j = ∑∑ d fs1k
j =1

(7.60)

1 k

для цього процесу складає понад 30 % загальної величини накопичених
пошкоджень d fs . Тому повинно бути ясно, що аналіз роботи конструкції за
цим процесом практично забезпечує скорочення часу розрахунків на 94 %
від загального часу знаходження величини d fs .
З урахуванням вказаного та відповідно до (7.52) для моделі третього
рівня складності глобальний оптимум визначається за виразом:
опт.min

d fs1

= оптminопт d fs1 ( x опт , ξ1 ) .
x

∈X

(7.61)

Приймемо ресурс роботи конструкції P =10000 год і виконаємо зіставлення локальних оптимумів

d fs1 ( x опт ) при форсуванні двигуна
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4ЧН12/14 до N л =25 кВт/л. Для цього визначимо рівень руйнуючих пошкоджень за 620 год експлуатації машини за циклом холостий хід ↔ режим номінальної потужності. Середній час одного циклу термонавантаження трактора сільскогосподарського призначення складає 6 хв. Тоді загальна кількість вказаних циклів у (7.60) складає k = 6200. Результати розрахунків, що отримані з використанням відповідних алгоритмічних теоретичних моделей, подано в табл.7.10.
Таблиця 7.10 – Результати оцінки рівня руйнуючих пошкоджень
у зоні кромки КЗ поршня з відкритою КЗ дизеля 4ЧН12/14 для
найбільш важкого експлуатаційного процесу навантаження
двигуна при N л =25 кВт/л
Наявність
Наявність
проміжного
Наявність
масляного
охолодження
тепловода
охолодження
повітря
–
–
–
Є
–
–
Є
Є
–
Є
Є
S-подібний
Є
Є
Г-подібний

t1 , °C

∆t1− 2

34 6
322
314
299
296

37
29
28
19
15

σ1 ,

d fs1

8,72
5,95
9,53
12,9
7,45

5,83
1,58
0,87
0,81
0,34

МПа

З таблиці видно, що ефект зменшення величини накопичених пошкоджень при впровадженні масляного охолодження або S-подібного тепловода супроводжується збільшенням діючих термічних напружень σ1 в
зоні кромки КЗ. Таке термонавантаження конструкції не є бажаним. На
відміну від цього, використання проміжного охолодження повітря та Гподібного тепловода зменшують рівні термічних напружень в цій зоні.
Останнє і визначає перевагу використання Г-подібного тепловода по відношенню до S-подібного. Таким чином, оптимальне схемне рішення консопт. min

трукції поршня встановлено. Йому відповідає значення d fs1

= 0,34.

Безумовно, що у випадках рівнозначності конструкцій за найбільш
важким технологічним циклом навантаження двигуна виникає потреба порівняльного їх аналізу з використанням моделі четвертого рівня складності – кількісного врахування експлуатаційного навантаження конструкції з
використанням виразів (7.59) та (2.3).
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Тоді глобальний оптимум визначається за рівнянням

d fs

опт. min

= оптminопт d fs ( x опт , Ξ) ≤
x

∈X

1
1,2

(7.62)

або, що рівнозначно,
d pопт. max = max d p ( x опт , Ξ) ≥ 1,2 .
x опт∈X опт

(7.63)

Коли за функціональним призначенням Ξ певні відмінні конструкції
з множини X опт мають однакову якість d pопт.max , то слід переходити до
аналізу їх технологічності.
Водночас в усіх випадках процес проектування завершується прогнозуванням відносного ресурсу поршня d p в прийнятій моделі експлуатації двигуна Ξ на основі використання виразу (7.34).
Розрахунки показують, що за умов звичайної багатопрофільної експлуатації трактора сільськогосподарського призначення (дані табл.7.9) при
форсуванні двигуна 4ЧН12/14 до 25 кВт/л для поршня з S-подібним тепловодом плановий ресурс P =10000 год не досягається, d p = 0,62 < 1,2.
Аналогічні розрахунки для конструкції поршня з Г-подібним тепловодом
дають результат d p =1,5. Останнє означає, що задачу забезпечення планового ресурсу конструкції щодо прийнятих умов експлуатації двигуна вирішено.
Безумовно, що в загальному випадку отримання значення

d ропт.max ( x,Ξ) в межах обраної множини конкуруючих конструкцій X 0 ще
не є достатньою умовою гарантованого забезпечення ресурсу поршня
(7.34). Останнє пояснюється обмеженнями множини попередньо відібраних схемних рішень X 0 ⊂ X . Це означає, що в разі порушення умови
(7.34) означену множину слід розширити і цикл проектування повторити.
7.5.8. Зіставлення якості використання конкуруючих
конструкцій за різних умов експлуатації

Знизимо рівень моделі аналізу термонапруженості поршня до другоопт.max
го та розглянемо оптимальні значення критерію якості конструкції Dтемп

залежно від ступеня форсування двигуна. Такі дані зведено в табл.7.11, де
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відповідні оптимальні конструкторські рішення виділено шрифтом. З неї
видно, що зміна ступеня форсування двигуна передбачає використання іншого комплексу конструктивних заходів, який формує оптимальний рівень
теплонапруженості об’єкта проектування.
Таблиця 7.11 – Оцінка бажаності конструкцій поршнів з
відкритою КЗ дизеля 4ЧН12/14
Наявність масля- Наявність
t °C d t1 ∆t1− 2 d ∆t1− 2 t 3 , °C
ного охолодження тепловода 1 ,
N л = 18,5 кВт/л
–
–
309 0,59
30
0,76 242
–
Г-подібний 291 0,92
17
0,98 241
Є
–
301 0,80
29
0,8
237
Є
Г-подібний 283 0,96
16
0,99 235
N л = 18,5 кВт/л, проміжне охолодження повітря
–
–
286 0,95
24
0,92 234
–
Г-подібний 271 0,99
12
0,99 232
Є
–
278 0,98
21
0,95 229
Є
Г-подібний 264 0,99
13
0,99 228
N л =20 кВт/л
–
–
317 0,32
31
0,76 248
–
Г-подібний 299 0,82
18
0,97 246
Є
–
308 0,62
30
0,76 242
Є
Г-подібний 290 0,92
16
0,98 241
N л = 20 кВт/л, проміжне охолодження повітря
–
–
294 0,89
25
0,90 240
–
Г-подібний 279 0,98
14
0,99 241
Є
–
286 0,95
24
0,92 235
Є
Г-подібний 271 0,99
13
0,99 236
N л = 22 кВт/л
Є
–
321 0,23
32
0,63 248
Є
Г-подібний 300 0,82
18
0,97 247
N л = 22 кВт/л, проміжне охолодження повітря
–
–
305 0,72
26
0,88 248
–
Г-подібний 289 0,93
16
0,98 246
Є
–
297 0,86
25
0,90 243
Є
Г-подібний 281 0,97
14
0,99 241
N л = 25 кВт/л, проміжне охолодження повітря
Є
–
314 0,45
28
0,83 255
Є
Г-подібний 296 0,87
15
0,99 253
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dt3

опт
Dтемп

0,80
0,80
0,73
0,63

0,71
0,90
0,78
0,83

0,58
0,51
0,42
0,39

0,79
0,79
0,73
0,73

0,51
0,58
0,80
0,80

0,50
0,77
0,72
0,90

0,80
0,80
0,63
0,68

0,86
0,92
0,82
0,87

0,51
0,54

0,42
0,76

0,51
0,58
0,73
0,80

0,69
0,81
0,83
0,92

0,33
0,37

0,49
0,68

опт.max
Так, при форсуванні двигуна до 18,5 кВт/л величина Dте
відповімп

дає конструкції дизеля без проміжного охолодження повітря і масляного
охолодження поршня, але при наявності Г-подібного тепловода. Підвищення літрової потужності до N л = 20 кВт/л потребує введення масляного
струминного охолодження поршня. При наявності проміжного охолодження повітря заходи по впровадженню масляного охолодження конструкції непотрібні.
При форсуванні двигуна до 22 кВт/л забезпечення потрібного рівня
теплонапруженості може бути досягнуто при наявності проміжного
охолодження повітря, масляного струминного охолодження поршня та
Г-подібного тепловода. Подальше форсування потребує застосування інших, більш ефективних конструктивних схем.
Таким чином, для кожного рівня форсування двигуна маємо оптимальне схемне рішення x опт , а для кожного схемного рішення має місце рівень форсування двигуна, при якому це рішення є найбільш ефективним.
Чисельна ілюстрація цього ствердження подана на рис.7.40.
Dтемп
3
5

8

6

0,80

7

0,63
2

4

1
0,37
14

16

18

20

22

24

26

Nл, кВт/л

Рисунок 7.40 – Чисельна оцінка бажаності конкуруючи конструкцій
поршнів з відкритою КЗ залежно від рівня форсування двигуна 4ЧН12/14:
1 – поршень без охолодження; 2 – масляне струминне охолодження поршня;
3 – поршень з Г-подібним тепловодом без охолодження; 4 – масляне струминне
охолодження поршня, проміжне охолодження повітря; 5 – поршень з Г-подібним
тепловодом, проміжне охолодження повітря; 6 – поршень з Г-подібним тепловодом та масляним струминним охолодженням, проміжне охолодження повітря;
7 – масляне галерейне охолодження поршня, проміжне охолодження повітря;
8 – поршень з Г-подібним тепловодом та масляним галерейним охолодженням,
проміжне охолодження повітря
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В цілому слід підкреслити, що використання чисельної інформації
щодо бажаності конкуруючих конструкцій об’єкта проектування залежно
від рівня форсування двигуна дозволяє конструктору розрахунковим методом встановлювати факт вичерпання можливостей певного рішення та свідомо переходити до пошуку нових (альтернативних) конструкцій. Завдяки
цьому розглянутий підхід дозволяє перевершувати зразки-аналоги за споживчою вартістю з мінімальними витратами часу і коштів на проектування.
7.5.9. Зіставлення якості конкуруючих конструкцій
в прийнятій моделі експлуатації

Обов’язковою умовою забезпечення довершеності результату проектування є достовірне урахування сучасного рівня техніко-економічних показників прогресивних конструкцій, пошук шляхів подальшого удосконалення СТС, визначення напрямів розвитку технологічних можливостей виробництва. Перелічені вимоги повинні контролюватись на всіх стадіях
проектування, починаючи з розробки технічного завдання.
Згідно з загальною схемою проходження проекту в САПР етап розробки ТЗ, аналогічно до інших, передбачає можливість послідовного (див.
блоки 1 – 4 рис.2.7) уточнення. Останнє виконується на основі аналізу
конкуруючих конструкцій із залученням математичних моделей різних
рівнів складності.
Для виконання порівняльних оцінок якості конкуруючих конструкцій потрібно володіти відповідним набором характеристик зразків двигунів-аналогів. Вони можуть бути отримані шляхом пошуку відповідної технічної інформації та (або) проведення сертифікаційних випробувань. Надалі визначення узагальненої кількісної оцінки якості проекту D∑ можна
здійснити на основі вже розглянутої функції бажаності Харрінгтона. Виконаємо таку оцінку для дизелів комбайнового, тракторного та автомобільного призначення.
Узагальнену якість конструкції дизеля будемо визначати за екологоекономічними показниками та показниками енергоємності. В першій групі
критеріїв розглянемо питому витрату палива, витрату масла на угар та відповідність двигунів нормам токсичності за правилами ЄЕК ООН, в другій – літрову потужність, питому масу, коефіцієнт теплового навантаження
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КЗ. Зрозуміло, що якість конструкції буде визначатися мінімально можливим рівнем показників першої групи та максимально можливим – другої.
Приймемо, що для конкуруючих конструкцій двигунів часткові критерії бажаності знаходяться в межах d j = 0,8...0,63. Тоді перетворення вказаних вище показників до шкали бажаності d j ∈ [0;1] виконаємо в табл.7.12
з використанням виразу (7.49) та даних ВАТ ГСКБД.
Таблиця 7.12 – Перетворення основних показників якості
швидкохідних дизелів згідно з безрозмірною шкалою бажаності
№
п/п

Найменування
показника

1

Питома витрата
палива, g e , г/кВт·год

2

Витрата масла
на угар, %

3

Відповідність нормам
токсичності

4

Літрова потужність,
N л , кВт/л

Питома маса, mпит. ,
кг/кВт
Коефіцієнт теплового
6 навантаження КЗ, N D ,
кВт/мм
5

Відповідність
Значення
показника шкалі
показника
бажаності d

Значення
коефіцієнтів
виразу (7.49)

b1

b2

5,5138

-0,02089

2,2279

-3,6395

2,7113

-0,2426

-0,1543

0,06617

193
228
0,2
0,4
ЄВРО-3
ЄВРО-2
ЄВРО-1
25
14

0,8
0,63
0,8
0,63
0,8
0,69
0,63
0,8
0,63

3,45
6,0

0,8
0,63

2,4848

-0,2855

0,35
0,17

0,8
0,63

0,08464

4,0439

Основні техніко-економічні показники швидкохідних дизелів та результати оцінки їх якості з використанням узагальненого критерію бажаності Харрінгтона (7.51) надані в табл.7.13 – 7.15. Тут параметри позицій
6 – 10 в знаменнику подають значення згідно зі шкалою бажаності. В позиціях 11 – 13 критерій Dпал встановлює чисельне значення досконалості
конструкції за еколого-економічною групою показників, Dенерг визначає
рівень енергоємності двигуна, а D∑ є узагальненим критерієм його якості.
З даних таблиць видно, що вітчизняний дизель тракторного призна384

чення СМД-35 за комплексом розглянутих параметрів на сьогодні поступається двигунам фірми “Дойц” і “Джон-Дір” (див. табл.7.13). Комбайновий двигун СМД-31.16 за рівнем енергоємності Dенерг відповідає, а за узагальненим критерієм якості D∑ наближається до австрійського двигуна
WD615.84 фірми “Штаєр” (див. табл.7.14). Автомобільний дизель СМД31.15 за критерієм D∑ відповідає якості двигуна ЯМЗ-238Б і наближається
до угорського дизеля Д10 фірми “Раба” (див. табл.7.15). Порівняння двигунів СМД-31.15, ЯМЗ-238Б і Д10 свідчить, що дизель СМД є кращим за
енергоємністю, але поступається за еколого-економічним рівнем.
Таблиця 7.13 – Техніко-економічні показники тракторних дизелів
Трактор
ХТЗ-180Р
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування
показників

СМД-35
(Україна)

Трактор
Трактор
ХТЗ-16031 “Джон-Дір”
BP6M1013E
6081Т
“Дойц” “Джон-Дір”
(Германія)
(США)
134
127
2200
2200

Потужність, кВт
132
–1
Частота обертання КВ, хв
2000
Кількість і розміщення
6Р
6Р
циліндрів
Діаметр циліндра, мм
120
108
Ход поршня, мм
140
130
Питома витрата палива,
218 / 0,697
215 / 0,703
г/кВт·год / –
Витрата масла на угар, % / –
0,3 / 0,725
0,25 / 0,765
Літрова потужність, кВт/л / –
14 / 0,63
17,7 / 0,697
Питома маса, кг/кВт / –
6,44 / 0,592 5,07 / 0,702
Теплове навантаження КЗ,
0,18 / 0,642 0,21 / 0,675
кВт/мм / –
Показники бажаності конструкцій дизелів
Еколого-економічний рівень, Dпал
0,706
0,733
Рівень енергоємності, Dенерг
0,624
0,693
Узагальнений критерій якості,

0,654

D∑

0,708

6Р
116
129
216,5 / 0,695
0,25 / 0,765
15,7 / 0,662
5,79 / 0,647
0,18 / 0,642
0,729
0,653
0,681

Таким чином, використання узагальненої функції бажаності Харрінгтона дозволяє виконати чисельну оцінку якості конструкцій двигунів та
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автоматизувати процес пошуку шляхів їх покращення. Окрім вказаного
важливо, що при отриманні нової чисельної інформації щодо розробок різних фірм, ці дані повинні бути використані у виразах для чисельного визначення якості конкуруючих конструкцій. Інакше, поява нових кращих
зразків двигунів-аналогів приводить до корекції даних табл.7.12 і відповідно зменшує чисельні показники якості Dпал , Dенерг , D∑ існуючих конструкцій. Водночас встановлення для кращого зразка двигуна певної величини
d i = 0,8 дозволяє отримувати нові конструкторські рішення, які відповідатимуть величині DΣ > 0,8.
На основі розглянутих табл.7.13 – 7.15 також видно, що загальний
досягнутий рівень енергоємності дизелів Dенерг залежить від їх призначення, тобто умов експлуатації. Так на сьогодні для тракторних двигунів він
досягає рівня 0,71, комбайнових – 0,75, автомобільних – 0,78. Останнє ще
раз підтверджує практичний досвід необхідності врахування умов експлуатації двигунів при їх проектуванні.
7.5.10. Загальна методологія конструктивної оптимізації
теплонапруженого стану поршня швидкохідного дизеля

Набір суттєво різноманітних задач проектування та необхідність використання комплексу моделей різних рівнів складності в процесі оптимізації теплонапруженого стану поршня робить відповідну підсистему САПР
функціонально та за методикою проходження проекту достатньо типовою
з точки зору розгляду питань застосування багатоетапних автоматизованих
систем.
Загальну схему підсистеми оптимізації теплонапруженого стану поршня подано на рис.7.41. Її розроблено у повній відповідності з типовою
послідовністю виконання проектних процедур (див. рис.2.8). Сама підсистема оптимізації відповідає блоку 9 системи проектування КЗ, яку зображено на рис.2.14.
З рис.7.41 видно, що частина з блоків підсистеми оптимізації не має
цифрової нумерації. Їх виділено кольором та пронумеровано літерами. Поперше, це блоки а і б синтезу типових моделей поршнів з множини конкуруючих конструкцій Х. Функціональне призначення цих блоків повністю
збігається з призначенням блока 1 системи проектування КЗ (див.рис.2.14).
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Рисунок 7.41 – Загальна схема підсистеми оптимізації
теплонапруженого стану поршня:
– переважні потоки;
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– допоміжні потоки

Структурну схему блока синтезу геометричних моделей поршнів зображено на рис.2.12. По-друге, – підсистема в типізації нових конструкцій (блок
в). Методика такої типізації також є загальною і розглянута в п.7.4.4. Потретє, це набір даних, що визначають модель експлуатації. Тут блок г рисунку, що розглядається, відповідає блоку 2 рис. 2.14 і даним табл.7.9.
І, на останнє, не мають нумерації блоки, що позначають рівень
складності моделей аналізу. Відповідно до класифікації п.7.5.2 тут
залучено моделі рівнів 0 та 1 – 4. Неважко показати, що останні мають
ієрархічну вкладеність, тобто використання моделі наступного рівня
обов’язково потребує розв’язання задачі попереднього. Вказані блоки теж
є розробленими і відповідають змісту блоків 6 – 8 схеми рис.2.14, тобто
для підсистеми оптимізації є зовнішніми. Таким чином, маємо модульний
принцип розробки системи.
Вказане дозволяє впроваджувати в процес проектування двигуна
окремі автоматизовані підсистеми та поєднувати їх в єдиному комплексі,
що забезпечує досягнення стратегічної мети фірми з ефективного поетапного впровадження інтегрованої САПР ДВЗ.
Методологія проходження проекту в блоці (або багатоетапній САПР)
оптимізації термонапруженого стану поршнів націлена на максимально
можливу реакцію системи на запит користувача та отримання результату з
найменшими витратами часу без втрати достовірності результату. З цього
приводу слід додержуватися переважних потоків (маршрутів) проходження проекту та використання математичних моделей нижчих рівнів складності, але не нижче другого. Це пояснюється можливістю автоматизації
математичних методів аналізу й оптимізації для моделей вказаних рівнів.
Розглянемо порядок виконання проектних процедур, що подані на
рис.7.41.
У зв’язку з наявністю модульного принципу побудови системи будемо надалі пояснення щодо виділених кольором блоків зовнішніх підсистем супроводжувати посиланнями до відповідних рисунків. Коли посилання на рисунок відсутнє, то це позначає звертання до рис.7.41.
Мова йде про такий порядок процедур:
1. Перевірка вхідного рішення на припустимість наданого рівня форсування. Вона є обов’язковою, оскільки зростання якості конструкції двигуна практично завжди передбачає підвищення його літрової потужності та
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інших показників енергоємності. Вказану процедуру виконують у блоці 1 з
визначенням чисельної оцінки теплонапруженості поршня за узагальненим
критерієм бажаності Dтемп (7.58). Прикладом такої оцінки можуть служити
дані рис. 7.40. При отриманні вказаних даних використано модель другого
рівня складності, а при її розробці – четвертого.
У випадках виконання модифікації двигуна зі зміною технологічного
призначення або при зміні конструкції КЗ, що впливає на зростання її теплонапруженості, оцінку якості об’єкта проектування слід виконувати безпосередньо з використанням моделей рівня 4, тобто загального виразу оцінки відносного ресурсу КЗ d P (2.3). Зрозуміло, що час відгуку системи на
запит користувача при звертанні до виразу (2.3) з урахуванням впливу моделі експлуатації Ξ набагато перевищує час обробки виразу (7.58). Водночас накопичення інформації з використання виразу (2.3) дозволяє встановити чисельну відповідність між значеннями локальних критеріїв теплонапруженості t1 , ∆t1− 2 , t3 і частковими критеріями бажаності d t1 , d ∆t1− 2 , dt 3 .
Таким чином, з’являється можливість “навчання” системи і використання
більш “швидкого” критерію Dтемп за виразом (7.58). Загальну методику такого переходу з використанням функції бажаності Харрінгтона викладено
в п.7.5.6, 7.5.7.
Незалежно від результату оцінки якості конструкції здійснюється
перехід до блока 2.
2. Перевірка в блоці 2 узагальненого рівня якості конструкції двигуна D∑ (див. табл.7.13 – 7.15). Якщо подана конструкція відповідає запланованому рівню, тобто технічному завданню на двигун в цілому, здійснюють перехід до синтезу конструкторської документації. В противному разі
конкретизують ТЗ даного етапу проектування (блок 3) та переходять до
синтезу можливих варіантів типових конкуруючих конструкцій поршнів з
множини x ∈ X (блок а) і відсіювання початкових точок оптимізації (блок
5).
3. Основна мета блока 5 – звуження області пошуку від загальної
x 0 ∈ X до окресленої межами x 0 ∈ X 0 ⊂ X . Для цього синтезовані на основі виразу (7.17) типові схемні рішення поршнів (блок а) підлягають аналізу з використанням чисельного критерію Dтемп (7.58), тобто моделі рів-

ня 2. Через відсутність моделі (7.58) в період “навчання” системи аналіз
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початкових точок x 0 ∈ X здійснюється при творчому втручанні конструктора, з використанням моделей нечітких смислових відношень рівня 1.
Прикладом такого аналізу є дані п.7.5.4. Уточнення даних щодо аналізу
конструкцій в блоці 5 може бути виконано з використанням математичних
моделей рівнів 3 і 4.
Коли базу даних з типових конструктивних елементів поршнів множини X вичерпано (умова 6), здійснюють перехід до основної процедури –
оптимізації конкуруючих конструкцій x 0 ∈ X 0 в блоці 7.
4. За своєю зовнішньою структурою блок конструктивної оптимізації
7 відповідає попередньо розглянутому блоку 5. При цьому синтез схемних
рішень типових моделей поршнів з множини X 0 ⊂ X здійснюється в підсистемі блока б.
Прикладами оптимізації конструкцій з використанням моделі нечітких смислових відношень (рівень 1) є дані п.7.5.5 з використанням узагальненої функції бажаності Dтемп (рівень 2) – дані рис.7.39 та табл.7.7, з
урахуванням найбільш важкого експлуатаційного режиму навантаження
двигуна за критерієм руйнуючих пошкоджень d fs1 (рівень 3) – результати
табл.7.10.
5.

Після

одержання

значень

локальних

оптимумів

D( x опт ) ,

x опт ∈ X опт здійснюється їх порівняння в блоці 8 з метою визначення гло-

бального оптимуму D опт. max (7.52), (7.61) – (7.63). Прикладом такого порівняння можуть служити дані табл.7.11 та рис.7.40.
Якщо базу даних x 0 ∈ X 0 не вичерпано, повертаються до блоку 7 оптимізації нових схемних рішень x 0 , якщо вичерпано, – здійснюють перехід
до блоку 9 – аналізу конструкції D опт. max .
6. Обов’язковою умовою використання блока 9 є визначення відносного ресурсу роботи КЗ d P (2.3) з урахуванням моделі експлуатації двигуна певного призначення. Приклад моделі експлуатації швидкохідних дизелів сільськогосподарського призначення подано в табл.7.8 – 7.9, результат
урахування моделей – в табл.7.6.
7. Повернення з блока 9 до блоків 1 – 2, аналогічно до розгляду вхідного рішення, визначає наступний напрям проектування. Коли результат
оптимізації не відповідає вимогам ТЗ, останнє, можливо, коригується в
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блоці 3 та здійснюється пошук нових конструктивних рішень на основі
формування нової уявної оригінальної моделі поршня (блок 4). Приклади
рекомендацій щодо розробки таких моделей подано в п.7.5.3. Наступний їх
аналіз виконується шляхом синтезу нової геометричної моделі поршня в
блоці а з використанням оригінальних елементів на основі розширення виразу (7.18). Реалізація цього розширення передбачає використання блоку 5
рис.2.12.
8. Аналіз оригінальних конструкцій в блоці 5 здійснюється шляхом
використання моделей нечітких смислових відношень рівня 1 (див. п.7.5.4,
рис.7.31, 7.32) з подальшою типізацією нових елементів в блоці в.
9. Принципово не виключаються випадки, коли нові конструктивні
рішення знову не дозволяють досягти потрібного результату або не задовольняють певним обмеженням ТЗ. До таких обмежень, наприклад, можна
віднести вимоги щодо технологічності конструкції. Остання обставина після чергового аналізу якості конкуруючих конструкцій в блоці 2 потребує
можливості повернення до блока 1 системи проектування КЗ (див.
рис.2.14), переформулювання ТЗ цього рівня, повторного пошуку конструкції за комплексним критерієм якості робочого процесу, токсичності викидів та ресурсу роботи D∑ .
Таким чином, нами розглянуто останню схему та відповідну методологію оптимізації теплонапруженого стану конструкції поршня. Важливо,
що розроблена підсистема використовує цілий набір математичних моделей різних рівнів складності, і при запропонованому загальному підході до
процесу проектування залишає право вибору моделі певного рівня за проектувальником. Остання обставина дозволяє розглядати розроблену підсистему САПР поршня швидкохідного дизеля як систему, що реалізує певну
форму організації автоматизованих методів розв’язання проектноконструкторських задач з урахуванням взаємодії фахівців, програмних, математичних, інформаційних і технічних засобів забезпечення проекту. Підвищення якості проектування та скорочення терміну проектних робіт досягаються завдяки поданій методології, де попередній аналіз конструкцій
здійснюється з використанням моделей нижчих рівнів складності, а використання уточнених методик – після звуження області пошуку рішень. Наведені в даному розділі приклади фактично складають цикл пілотного проходження проекту по забезпеченню призначеного рівня теплонапруженості
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форсованого до 25 кВт/л тракторного двигуна.
Конструктору відома безперечна теза, що тривалість і вартість проекту визначаються тим, як вчасно приймаються основні технічні рішення.
Повертаючись до розгляду схеми рис.7.41 та оцінки складності багатоциклових процедур оптимізації ще раз слід відзначити важливість прогнозування показників якості конструкцій СТС на початкових стадіях їх проектування, тобто до виконання експериментальних випробувань. З цього
приводу розглянутий комплекс підходів до використання математичного
забезпечення САПР дозволяє практично реалізувати сучасні методи “віртуального” проектування, суттєво скоротити терміни розробки проектів та
підвищити якість моторної техніки.
Контрольні запитання і завдання

1. Поясніть різницю та необхідність використання в САПР ДВЗ теоретичних та емпіричних математичних моделей. Наведіть приклади таких
моделей з різних навчальних дисциплін.
2. Дайте оцінку ступеня універсальності математичних моделей, що
були наведені вами вище.
3. Яка математична модель, з послідовним чи паралельним алгоритмом, буде більш економічною?
4. Математичні моделі вищих чи нижчих рівнів складності будуть
більш економічними?
5. На прикладах табл.7.2 – 7.4 поясніть ствердження, що точність
математичної моделі залежить від особливостей методу її реалізації.
6. Виконайте аналіз точності варіантів розрахунків температурного
стану поршня, що подані в табл.7.3, 7.4.
7. Виконайте аналіз адекватності варіантів розрахунків температурного стану поршня, що подані в табл.7.3, 7.4, при заданій припустимій похибці моделі 1 %, 5 %.
8. Наведіть власні приклади використання в САПР ДВЗ структурних топологічних, каркасних, аналітичних, алгебрологічних, канонічних
математичних моделей та геометричних макромоделей.
9. Наведіть чотири-п’ять прикладів функціональних математичних
моделей САПР ДВЗ.
10. Наведіть переваги використання в САПР ДВЗ аналітичних функ394

ціональних математичних моделей, алгоритмічних моделей.
11. До якої з моделей (уявної, нечітких або чітких смислових відношень) слід віднести твердження, що точність результату розрахунку температурного стану деталі збільшується при збільшенні кількості ітерацій
уточнення коефіцієнта теплопровідності матеріалу, який залежить від температури?
12. До якої з моделей (уявної, нечітких або чітких смислових відношень) слід віднести подані результати аналізу табл.7.3, 7.4 ?
13. Поясніть, чи слід результати, що одержані вами при виконанні
завдання 7, віднести до використання моделей чітких смислових відношень?
14. До якої з моделей (уявної, нечітких або чітких смислових відношень) слід віднести використання виразів (7.52), (7.61) – (7.63)?
15. До якої з моделей (уявної, нечітких або чітких смислових відношень) слід віднести аналіз рядків 6 – 10 табл.7.13 – 7.15?
16. На основі даних табл.7.13 – 7.15 складіть вирази моделей чітких
смислових відношень для знаходження значень Dпал , Dенерг , DΣ , що засновані на використанні узагальненої функції бажаності Харрінгтона.
17. Поясніть використання принципів блочності і розвитку на прикладі впровадження схеми рис.7.41 оптимізації теплонапруженого стану
поршня.
18. Запропонуйте порядок розробки і впровадження блоків математичного забезпечення САПР за рис.2.14 і рис.7.41.
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ДОДАТКИ
Додаток 1. Алфавітний покажчик можливого типового
складу систем ПЗ САПР
№
п.п.

Назва
програмного
продукту

Фірма-виробник

Сторінка

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3D Studio
Access
ADAMS
ANSYS
AutoCAD
AutoSEA
Borland Pascal
CADdy

Kinetix
Microsoft
Mechanical Dynamics
Ansys
Autodesk
VASci
Borland International
ZIEGLER-Informatics
Concurent Analysis CorCAEFEM
poration
Cimatron
Cimatron
Corel Draw
Corel
Corel Xara
Xara
Structural Reseach &
COSMOS
Analysis Co
CuneiForm
Cognitive Technologies
dBASE V
Borland International
Delphi
Borland International
Disk Defragmenter
Microsoft
Dragon Dictate
Dragon Systems
Dragon Naturally Speaking Dragon Systems
Euclid
Marta Datavision
Excel
Microsoft
Extreme 3D
Macromedia
Far
Eugene Roshal
FineReader
ABBYY Software House
Fortran POWERSTATION Microsoft
FreeHand
Macromedia
ICEM CFD
Ansys
Illustrator
Adob Systems
Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Lab
Scanner
Kompas-PDM
АСКОН
Lingvo
BIT Software
398

122
228
160-161, 253
160-163, 253
147, 161, 267
160
102,109
147
161
144, 147
122
122
160, 161
156
228
102
97
156
156
31, 147
53, 17,118,198
122
103
156, 245
102
121
160
121
104
153
156

Продовження додатка 1
1

2

3

4

32

Lotus 1-2-3

33

LS-DYNA

34
35
36
37

LVMFlow
MGI PhotoSuite SE
Microsoft Paint
Microsoft SQL Server

Lotus
Livermore Software
Technology Corp.
INTERSED
MGI Software Corp
Microsoft
Microsoft

38

Microsoft Word

Microsoft

39
40
41

Bentley Systems
MCS.Software
Symantec
Symantec

103

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

MicroStation
NASTRAN
Norton Commander
Norton Commander
for Windows
Norton Diagnostics
Norton Editor
Norton Speed Disk
Norton System Doctor
Oracle
Page Maker
Photo Album Extension
Photo Magic
PhotoWorks
PhotoWorks Release
Picture Publisher

177
116, 117
116, 122
228
108, 111, 110,
113, 115, 121,
198
147, 161
160, 161
103

Symantec
Symantec
Symantec
Symantec
Oracle Corporation
Abob systems
PTS
Micrografx
Solid Works Corporation
Solid Works Corporation
Micrografx

54

Pro/Ingeneer

PTS

105
114
97
105
228
115
149
124
149
149
122
146, 153, 161,
163

42

56
57
58
59
60

Pro/Intralink Workgroup
Manedger
Pro/Mechanica
Promt
QuarKXPress
Quatto Pro
Raster Arts

61

Rhinoceros

62
63
64

RUMP
Search
SoftImage 3D

PTS
ПРОМТ
QuarK
Borland International
Consistent Software
Robert Me Neel &
Associates
Лингвистика 93
Inter MECH
Microsoft

65

Solid Works

Solid Works Corporation

55

117
160

PTS

153
161
156
115
117
155
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122, 123
156
153, 230, 232
122
144, 147, 153,
161, 184
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1
66

Sportligt

2

3
Consistent Software

67

STAR-CD

Computational Dynamics

68
69
70
71
72
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Stilys
SWR-PDM
SWR-Workflow
SWR-Спецификация
Sybase SQL
System Monitor
True Space
Ultra Compressor
Unigraphics
Ventura Publisher
VisiCalc
Visual Basic
Visual Studio.Net
Volkov Commander
Windows Commander
WinRar
WinZip
Wisio Technical

ПРОМТ
Solid Works Rassia
Solid Works Rassia
Solid Works Rassia
Sybase
Microsoft
Caligari
Ad Infinitum Programs
EDS
Xerox
Computer Associates
Microsoft
Microsoft
Волков
Christian Ghisler
Eugene Roshal
Nico Mak Computing
Shapeware

86

Word Pad

Microsoft

87
88
89
90

Word Prefect
Word Pro
WorkCenter
Workgroup Manadger

Corel
Lotus
Autodesk
PTS

91

Блокнот

Microsoft

92

Доктор Ватсон

Microsoft

93

КОМПАС

АСКОН

94
95
96
97

КОМПАС-ЧПУ
КРОК
Лексикон
РУТА&ПЛАЙ

АСКОН
ІПМаш НАН України
Микроинформ
ПроЛинг
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4
155, 245
160, 166-168,
249
156
153
154
149, 151, 230
228
105
122
103
147, 161, 163
115
116
102
102
103
103
103
103
147
108, 110,111,
113, 115
115
115
155
153
108, 111, 113,
114
105
34, 112, 113,
140, 142, 146,
147, 153, 183,
184, 185, 198
177
160
108, 115
156

Додаток 2. Деякі адреси WWW-серверів, що використовують
у процесі розробки, модернізації та експлуатації
САПР ДВЗ
1. Інформаційний фонд
1.1. Пошукові системи та каталоги
meta-ukraine.com
www.rada.kiev.ua
www.rambler.ru
el.visti.net
www.info.ru
www.infoart.ru
www.infoseek.com
www.sech.ru

www.lib.ru
jandex.ru
www.mark_itt.ru
www.aport.ru
www.lycos.com
www.excite.com
www.mckinley.com
www.top.list.ru

www.hotbot.com
www.altavista.com
www.list.ru
www.yahoo.com
www.ru
www.stars.ru
www.webcrawler.com
www.relcom.ru

1.2. Бібліотеки
www.lib.com.ua
lib.ru
biblioteka.agava.ru
bukinist.agava.ru
erudit.agava.ru
cdis.hotbox.ru

www.cl.spb.ru
dic.lipetsk.ru
www.books.kharkov.com
www.ox.as.uk
russ.ru
library.bmstu.ru

www.bookpost.com
www.folio.com.ua
www.gpntb.ru
www.nbuv.gov.ua
www.gntb.n-t.org
korolenko.kharkov

1.3. Спеціалізована технічна інформація
www.auto.ru
www.cars.ru
www.zr.ru
www.autoreview.ru
www.carsale.ru
www.bmw.com
www.malishev-plant.ua

www.avtramat.com
www.mitsucars.com
www.vw.com
www.toyota.com
www.ford.com
www.bosch.com
nauka-avto.ru

www.rusturbo.ru
www.turbodynamics.co.uk
www.spesialistcarservices.com
www.reyland.co.uk
wheels.cars.ru
www.avtozaz.com
www.avtozaz.kiev.ua

2. Програмне забезпечення
www.download.ru
www.cadfem.ru
www.solidworks.ru
www.solidworks.com
www.tpolis.com
www.eds.com
www.ugs.ru
www.cadfem.de

www.vasci.com
www.cadfix.com
www.icemcfd.com
www.cd.co.uk
www.lstc.com
www.ansys.com
www.solidworks.kiev.ua
www.rasterarts.kiev.ua
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www.ascon.kiev.ua
www.ritmpress.ru
www.alexsoft.ru
www.rubi.ru
www.csoft.ru
www.rasterarts.kiev.ua
www.techalliance.com
www.tef.tefkpi.kiev.ua

Продовження додатка 2
3. Технічне забезпечення
www.ixbt.ru
www.sumsungprinter.com
www.price.ru
www.LG.com
www.newman.ru
www.gigabyte.com.tw
www.nienschanz.ru
www.canyon-tech.com
www.mks.ua
www.asus.com
www.mks-shop.com www2.hp.com
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Додаток 3. Тексти програм генерації креслень типових та
оригінальних деталей ДВЗ, їх об’ємних зображень
1. Текст програми VTULKA_SF.PAS автоматичної генерації
креслення направляючої втулки клапана
uses TPedit,crt;
type typpromt =string[80];
var
file1
:text;
f2
:string[13];
promtstr :typpromt;
maspromt :array[1..18] of typpromt;
maxlen :array[1..18] of byte;
esc
:boolean;
rstr
:real;
masstr
:array[1..18] of typpromt;
identsf
:array[1..18] of string[8];
l
:array[1..67] of string[80];
masreal :array[1..18] of real;
masrnach :array[1..12] of real;
kolr
:array[1..18] of integer;
rmin,rmax :array[1..18] of real;
f,n
:array[1..18] of integer;
lst
:array[1..18] of byte;
i,f1,n1,kolr1 :integer;
ien
:byte;
cho
:char;
sstr
:string;
massnach :array[13..18] of string;
BEGIN
clrscr;
l[1]:='Leaf = 41, 1, 0, , ;';
l[2]:='Colsht= 1,''ВТУЛКА'',''НАПРАВЛЯЮЧА'';';
l[3]:='Colsht= 9,''ХДПУ'';';
l[4]:='Srough= 1,1,r10;';
l[5]:='View1 = 65.00,170.00,0.00,1.00,-22.47,-28.00,120.31,66.44 ;';
l[6]:='Atr = 1 ;';
l[7]:=' Line = -5.00, 0.00, s1+10, 0.00 , Atr = 3 [осьова] ;';
l[8]:=' Line = 0.00, 0.00, 0.00, s3/2-s6*tan(s12) ;';
l[9]:=' Line = 0.00, s4/2, s1 , s4/2 ;';
l[10]:=' Line = 0 , -s4/2 , s1 , -s4/2 ;';
l[11]:=' Line = 0.00, -s4/2, 0.00, 0.00 ;';
l[12]:=' Line = s6 , s3/2, s7-(s2-s3)/2*tan(s11), s3/2;';
l[13]:=' Line = s7 , s2/2, s1-s8, s2/2 ;';
l[14]:=' Line = s1-s8+(s2-s3)/2*tan(s13), s3/2, s1-s5, s3/2 ;';
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l[15]:=' Line =
l[16]:=' Line =
l[17]:=' Line =
l[18]:=' Line =
l[19]:=' Line =
l[20]:=' Line =
l[21]:=' Line =
l[22]:=' Line =
l[23]:=' Line =
l[24]:=' Line =
l[25]:=' Line =
l[26]:=' Line =
l[27]:=' Line =
l[28]:=' Line =

s1 ,s3/2-s5*tan(s9), s1,-(s3/2-s5*tan(s9));';
s1-s5, -s3/2 ,s1-s8+(s2-s3)/2*tan(s13),-s3/2 ;';
s1-s8, -s2/2 , s7 , -s2/2 ;';
s7-(s2-s3)/2*tan(s11),-s3/2, s6, -s3/2;';
0.00,-s3/2+s6*tan(s12) , 0.00, 0.00 ;';
s6 , s3/2, 0.00, s3/2-s6*tan(s12) ;';
s6 , -s3/2, 0.00,-(s3/2-s6*tan(s12));';
s1 , -(s3/2-s5*tan(s9)) , s1-s5 , -s3/2 ;';
s1-s5, s3/2, s1 , s3/2-s5*tan(s9) ;';
s7-(s2-s3)/2*tan(s11), s3/2 , s7 , s2/2 ;';
s1-s8, s2/2 , s1-s8+(s2-s3)/2*tan(s13), s3/2 ;';
s1-s8+(s2-s3)/2*tan(s13), -s3/2 , s1-s8 , -s2/2 ;';
s7 , -s2/2 , s7-(s2-s3)/2*tan(s11) , -s3/2 ;';
s1,-s4/2,s1+45,-s4/2,Atr=2;';

l[53]:='Diml=S3,,-20,0,0,0,S6,S3/2,1,0,S6,-S3/2,1,0,''&02?'';';
l[54]:='Diml=s6,,0,16,1,0,0,s3/2-s6*tan(s12),2,0,s6,s3/2,2,0,''?'';';
l[55]:='Diml=s7,,0,-16,0,0,0,-(s3/2-s6*tan(s12)),1,0,s7,-s2/2,1,0,''?'';';
l[56]:='Diml=s4,s15,25,0,-1,0,s1,-s4/2,1,0,s1,s4/2,1,0,''&02?'';';
l[57]:='Diml=s1,,0,60,0,0,0,s3/2-s6*tan(s12),1,0,s1,s3/2-s5*tan(s9),1,0,''?'';';
l[58]:='Diml=s2,s16,0,0,1,0,s1/2,s2/2,1,1,s1/2,-s2/2,1,1,''&02?'';';
l[59]:='Diml=s8,,0,30,0,0,s1-s8,s2/2,1,0,s1,s3/2-s5*tan(s9),1,0,''?'';';
l[60]:='Diml=s3,,15,0,-1,0,s1-s5,s3/2,1,0,s1-s5,-s3/2,1,0,''&02?'';';
l[61]:='Base= s1+25, -s4/2,1,10,-90,''A'';';
{[-------------------- Технічні вимоги -------------------]}
l[65]:='Tdem=20, 0, 27, 0, 27, 0, 27, 0 ,';
l[66]:='''1. HB60...110. Різниця показань твердості'',';
l[67]:='''в одній втулці не більше HB20.'';';
f1:=5;
n1:=2;
MasPromt[1]:='Довжина втулки,mm: '; MaxLen[1] :=5 ; MasRNach[1]:=80 ;
identsf[1]:='s1=';Rmin[1] :=10 ; Rmax[1] :=500 ; kolr[1]:= 5;
MasPromt[2]:='Посадковий діаметр,mm: '; MaxLen[2] :=5 ; MasRNach[2]:=20 ;
identsf[2]:='s2='; Rmin[2] :=1 ; Rmax[2] :=300 ; kolr[2]:= 5;
MasPromt[3]:='Зовнішній діаметр,mm: '; MaxLen[3] :=5 ; MasRNach[3]:=19;
identsf[3]:='s3='; Rmin[3] :=1 ; Rmax[3] :=300; kolr[3]:= 5;
MasPromt[4]:='Внутрішній діаметр,mm: '; MaxLen[4] :=5 ; MasRNach[4]:=11;
identsf[4]:='s4='; Rmin[4] :=1 ; Rmax[4] :=299 ; kolr[4]:= 5;
MasPromt[5]:='Ширина фаски правого торця,mm: '; MaxLen[5] :=5 ;
MasRNach[5]:=4 ; identsf[5]:='s5='; Rmin[5] :=1 ; Rmax[5] :=10; kolr[5]:= 5;
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MasPromt[6]:='Ширина фаски лівого торця,mm: '; MaxLen[6] :=5 ; masRNach[6]:=4;
identsf[6]:='s6='; Rmin[6] :=1 ; Rmax[6] :=10; kolr[6]:= 5;
MasPromt[7]:='Кут фаски правого торця, град'; MaxLen[7] :=5 ; MasRNach[7]:=15;
identsf[7]:='s9='; Rmin[7] :=0 ; Rmax[7] :=90; kolr[7]:= 5;
MasPromt[11]:='Кут фаски лівого торця, град'; MaxLen[11] :=5; MasRNach[11]:=15;
identsf[11]:='s12='; Rmin[11] :=0; Rmax[11] :=90; kolr[11]:= 4;
MasPromt[8]:='Відстань від правого торця до посадкової поверхні,mm: ';
MaxLen[8] :=5 ; MasRNach[8]:=16; identsf[8]:='s7='; Rmin[8] :=1 ; Rmax[8] :=240;
kolr[8]:= 5;
MasPromt[9]:='Відстань від лівого торця до посадкової поверхні,mm: ';
MaxLen[9] :=5 ; MasRNach[9]:=16; identsf[9]:='s8='; Rmin[9] :=1 ; Rmax[9] :=245;
kolr[9]:= 5;
MasPromt[10]:='Кут сполучення зовнішнього та посадкового діаметрів з правого
торця'; MaxLen[10] :=5 ; MasRNach[10]:=10 ; identsf[10]:='s11='; Rmin[10] :=1 ;
Rmax[10] :=100; kolr[10]:= 5;
MasPromt[12]:='Кут сполучення зовнішнього та посадкового діаметрів з лівого торця'; MaxLen[12] :=5 ; MasRNach[12]:=15 ; identsf[12]:='s13='; Rmin[12] :=0;
Rmax[12] :=90; kolr[12]:= 4;
MasPromt[13]:='Параметр посадкового діаметра,mm: '; MaxLen[13]:=5 ;
MassNach[13]:='0.08';identsf[13]:='s14=';Rmin[13]:=0.001;Rmax[13]:=10;kolr[13]:= 5;
MasPromt[16]:='Квалітет посадкового діаметра'; MaxLen[16] :=5;
MassNach[16]:='H8'; identsf[16]:='s15='; kolr[16]:= 4;
MasPromt[17]:='Квалітет внутрішнього діаметра';
MaxLen[17] :=5; MassNach[17]:='E8'; identsf[17]:='s16='; kolr[17]:= 4;
MasPromt[18]:='Шорсткість посадкової поверхні';
MaxLen[18]:=6 ; Massnach[18]:='1.00'; identsf[18]:='s17='; kolr[18]:= 4;
MasPromt[14]:='Шорсткість поверхні внутрішнього діаметра';
MaxLen[14] :=6 ; Massnach[14]:='2.00'; identsf[14]:='s18='; kolr[14]:= 4;
MasPromt[15]:='Шорсткість інших поверхонь'; MaxLen[15] :=6;
MassNach[15]:='Rz80'; identsf[15]:='r10='; kolr[15]:= 4 ;
i:=1;
repeat

if i<13 then begin
rstr:=masrnach[i];
promtstr:=maspromt[i];
gotoxy(7,1);
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writeln(' ');
readreal(promtstr,1,7,maxlen[i],$6e,$63,kolr[i],
rmin[i],rmax[i],esc,rstr);
if esc then exit else begin
str(rstr:f1:n1,masstr[i]);
writeln(masstr[i]);
end;
end
else
begin
gotoxy(7,1);
writeln(' ');
sstr:=MassNach[i];
promtstr:=maspromt[i];
readstring(promtstr,1,7,maxlen[i],$6e,$63,$6e,esc,sstr);
masstr[i]:=sstr;
writeln(masstr[i]);
end;
l[62]:='Form=s7+10,-s2/2-40,0,1,s7+5,-s2/2,2,2,2,35,90,5,0,''&28'','''+masstr[13]+''',''A'';';
l[63]:='Rough=s7+15,-s2/2,-90,0,'''+masstr[18]+''';';
l[64]:='Rough=s1+40,-s4/2,90,0,'''+masstr[14]+''';';
i:=i+1;
until i>18;
i:=1;
f2:='vtulka.sf';
assign(file1,f2);
rewrite(file1);
repeat
writeln(file1,l[i]);
i:=i+1;
until i>3;
writeln(file1,'string r10;');
writeln(file1,'r10=''',masstr[15],''';');
i:=4;

repeat

writeln(file1,l[i]);
i:=i+1;
until i>5;
writeln(file1,'string s17;'); writeln(file1,'string s18;'); writeln(file1,'string s15;');
writeln(file1,'string s16;');writeln(file1,'s1=',masstr[1]);writeln(file1,'s2=',masstr[2]);
writeln(file1,'s3=',masstr[3]);writeln(file1,'s4=',masstr[4]);writeln(file1,'s5=',masstr[5]);
writeln(file1,'s6=',masstr[6]);writeln(file1,'s9=',masstr[7]);writeln(file1,'s7=',masstr[8]);
writeln(file1,'s8=',masstr[9]);writeln(file1,'s11=',masstr[10]);writeln(file1,'s14=',masstr[13]);
writeln(file1,'s17=','''',masstr[18],''''); writeln(file1,'s18=','''',masstr[14],'''');
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writeln(file1,'s15=','''',masstr[16],''''); writeln(file1,'s16=','''',masstr[17],'''');
writeln(file1,'s12=',masstr[11]); writeln(file1,'s13=',masstr[12]);

readln;
end.

i:=6;
repeat
writeln(file1,l[i]);
i:=i+1;
until i>67;
close(file1);

2. Опис креслення направляючої втулки клапана (файл VTULKA.SF)
на проміжній мові графічної системи “КОМПАС”
Leaf = 41, 1, 0, , ;
Colsht= 1,'ВТУЛКА,НАПРАВЛЯЮЧА';
Colsht= 9,'ХДПУ';
string r10;
r10='Rz80';
Srough= 1,1,r10;
View1 = 65.00,170.00,0.00,1.00,-22.47, -28.00, 120.31, 66.44 ;
string s15;
string s16;
string s17;
string s18;
s1=130.00
s2=20.00
s3=19.00
s4=11.00
s5= 4.00
s6= 4.00
s7=16.00
s8=16.00
s9=15.00
s11=10.00
s12=15.00
s13=15.00
s14= 0.08
s15='H8'
s16='E8'
s17='1.00'
s18='2.00'
Atr = 1 ;
Line = -5.00, 0.00, s1+10, 0.00 , Atr = 3 [осьова] ;
Line = 0.00, 0.00, 0.00, s3/2-s6*sin(s12) ;
Line = 0.00, s4/2, s1 , s4/2 ;
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Line = 0 , -s4/2 , s1 , -s4/2 ;
Line = 0.00, -s4/2, 0.00, 0.00 ;
Line = s6 , s3/2, s7-(s2-s3)/2*sin(s11), s3/2;
Line = s7 , s2/2, s1-s8, s2/2 ;
Line =s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13), s3/2, s1-s5, s3/2 ;
Line = s1 ,s3/2-s5*sin(s9), s1,-(s3/2-s5*sin(s9));
Line = s1-s5, -s3/2 ,s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13),-s3/2 ;
Line = s1-s8, -s2/2 , s7 , -s2/2 ;
Line =s7-(s2-s3)/2*sin(s11),-s3/2, s6, -s3/2;
Line = 0.00,-s3/2+s6*sin(s12) , 0.00, 0.00 ;
Line = s6 , s3/2, 0.00, s3/2-s6*sin(s12) ;
Line = s6 , -s3/2, 0.00,-(s3/2-s6*sin(s12));
Line = s1 , -(s3/2-s5*sin(s9)) , s1-s5 , -s3/2 ;
Line = s1-s5, s3/2, s1 , s3/2-s5*sin(s9) ;
Line = s7-(s2-s3)/2*sin(s11), s3/2 , s7 , s2/2 ;
Line = s1-s8, s2/2 , s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13), s3/2 ;
Line = s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13), -s3/2 , s1-s8 , -s2/2 ;
Line = s7 , -s2/2 , s7-(s2-s3)/2*sin(s11) , -s3/2 ;
Line = s1,-s4/2,s1+45,-s4/2,Atr=2;
Hatch= 0, 45.00, 3.00 ; [штриховка]
Line = s1-s8, -s2/2 , s7 , -s2/2 ;
Line = s7 , -s2/2 , s7-(s2-s3)/2*sin(s11) , -s3/2 ;
Line =s7-(s2-s3)/2*sin(s11),-s3/2, s6, -s3/2;
Line = s6 , -s3/2, 0.00,-(s3/2-s6*sin(s12));
Line = 0 , -s3/2+s6*sin(s12) , 0 , -s4/2 ;
Line = 0 , -s4/2 , s1 , -s4/2 ;
Line = s1 , -s4/2 , s1 , -(s3/2-s5*sin(s9));
Line = s1 ,-s3/2+s5*sin(s9), s1-s5, -s3/2 ;
Line = s1-s5, -s3/2, s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13), -s3/2;
Line = s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13), -s3/2 , s1-s8 , -s2/2 ;
End_obj;[штриховка]
Hatch= 0, 45.00, 3.00 ;[штриховка]
Line = s1-s8, s2/2 , s7 , s2/2 ;
Line = s7 , s2/2 , s7-(s2-s3)/2*sin(s11) , s3/2 ;
Line =s7-(s2-s3)/2*sin(s11),s3/2, s6, s3/2;
Line = s6 , s3/2, 0.00,(s3/2-s6*sin(s12));
Line = 0 , s3/2-s6*sin(s12) , 0 , s4/2 ;
Line = 0 , s4/2 , s1 , s4/2 ;
Line = s1 , s4/2 , s1 , (s3/2-s5*sin(s9));
Line = s1 ,s3/2-s5*sin(s9), s1-s5, s3/2 ;
Line = s1-s5,s3/2, s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13), s3/2;
Line = s1-s8+(s2-s3)/2*sin(s13),s3/2 , s1-s8 ,s2/2 ;
End_obj;[штриховка]
Diml=S3,,-20,0,0,0,S6,S3/2,1,0,S6,-S3/2,1,0,'&02?';
Diml=s6,,0,16,1,0,0,s3/2-s6*sin(s9),2,0,s6,s3/2,2,0,'?';
Diml=s7,,0,-16,0,0,0,-(s3/2-s6*sin(s9)),1,0,s7,-s2/2,1,0,'?';
Diml=s4,s15,25,0,-1,0,s1,-s4/2,1,0,s1,s4/2,1,0,'&02?';
Diml=s1,,0,60,0,0,0,s3/2-s6*sin(s9),1,0,s1,s3/2-s6*sin(s11),1,0,'?';
Diml=s2,s16,0,0,1,0,s1/2,s2/2,1,1,s1/2,-s2/2,1,1,'&02?';
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Diml=s8,,0,30,0,0,s1-s8,s2/2,1,0,s1,s3/2-s5*sin(s9),1,0,'?';
Diml=s3,,15,0,-1,0,s1-s5,s3/2,1,0,s1-s5,-s3/2,1,0,'&02?';
Base= s1+25, -s4/2,1,10,-90,'A';
Form=s7+10,-s2/2-40,0,1,s7+5,-s2/2,2,2,2,35,-90,5,0,'&28','0.08','A';
Rough=s7+15,-s2/2,-90,0,'1.00';
Rough=s1+40,-s4/2,90,0,'2.00';
Tdem=20, 0, 27, 0, 27, 0, 27, 0 ,
'1. HB60...110. Різниця показань твердості',
'в одній втулці не більше HB20.';

3. Текст програми NASOS_SF.BAS автоматичної
генерації креслення колеса водяного насоса
cls
locate 2,2
cg=4187
rog=1000
g=9.81
'************ Введення даних **************
input "Потужність двигуна, кВт ",ne
input "Кількість теплоти, що відводиться у воду, кВт ",qox
input "Діаметр вала насоса ",d
input "Частота обертання вала насоса, об/хв ",n1
input "Напіp насоса , Па ",pg
input "Діаметр D1 насоса ",d11
input "Діаметр D2 насоса ",d21
input "Висота лопатки на вході в колесо ",b11
input "Діаметр втулки ",dvt
input "Товщина лопатки ",qw
input "Температурний перепад в радіаторі ",dtg
input "Кут розміщення лопатки на виході з колеса ",beta2
input "Кут атаки на вході в колесо ",fi
input"Коефіцієнт подачі ",kpn
input"Гідравлічний ККД насоса ",kgn
input"Механічний ККД насоса ",km
input" Коефіцієнт стиснення на вході в колесо ",xi1
input" Коефіцієнт стиснення на виході ",xi2
'********************** Розрахунковий блок ***********************
pi=3.1415926
bet2=beta2*pi/180
fi1=fi*pi/180
for i=1 to 1e8
gg=qox*1000/(cg*rog*dtg)'m3/c
ggp=gg/kpn
nn=ggp*pg/(1000*km)
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c1=0.06*(ggp*(n1)^2)^(1/3)
d0=sqr(4*ggp/(pi*c1)+(dvt*0.001)^2)'m
if abs(d0-d11*1e-3)<1e-4 then 33
kpn=kpn-.001
next
33 input sssss
d1=0.95*d0'm
c1r=1.1*c1/xi1'm/c
b1=ggp/(pi*d1*c1r)'m
for i=1 to 1e8
pgt=pg/kgn'na
d2=60*sqr(2*g*pgt*.0001)/pi/n1'm
if abs(d2-d21*1e-3)<1e-4 then 34
kgn=kgn-.001
next
34

fi1=fi*pi/180
betin1=atn(60*c1r/(pi*d1*n1))
betin=betin1*180/pi
bet1=betin1+fi1
beta1=bet1*180/pi
z=z1
kn=1.2*(1+sin(bet2))/(z*(1-(d1/d2)^2))
pgty=pgt*(1+kn)
for i=1 to 1e8
c2r=0.9*c1r/xi2'm/c
d2y=60/pi/n1*(c2r/2/tan(bet2)+sqr((c2r/2/tan(bet2))^2+g*pgty*1e-4))
b2=ggp/(pi*d2y*c2r*xi2)
rl=(d2y^2-d1^2)/(4*(d2y*cos(bet2)-d1*cos(bet1)))
dy=2*sqr((d2y/2)^2+rl^2-d2y*rl*cos(bet2))
if abs(d2y-d21*1e-3)<1e-4 then 35
xi2=xi2+.02
next
35
'************** Блок виведення результатів **************
cls
print "
===============================================
========================"
print "
!
ПАРАМЕТР
!
ЗНАЧЕННЯ ! РОЗМІРНІСТЬ !"
print "
===============================================
========================"
print "
!Потужність двигуна........................Ne!";: print using " ###### ";ne;:print "! кВт !"
print "
!Потужність насоса.........................Nн!";: print using " ###.#### ";nn;:print "! кВт !"
.
.
.
.
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print "
!Кількість лопаток..............................z!";: lprint using " #### ";z;:print "!
print "
================================================
======================="

!"

199 input "Друкувати таблицю (да-1/ні-0) ";x3
if x3=1 then 201
if x3=0 then 202 else 199
201 lprint "
============================================
==========================="
lprint "
!
ПАРАМЕТР
!
ЗНАЧЕННЯ ! РОЗМІРНІСТЬ !"
lprint "
===============================================
lprint "
!Потужність двигуна........................Ne!";: print using " ###### ";ne;:print "! кВт !"
lprint "
!Потужність насоса.........................Nн!";: print using " ###.#### ";nn;:print "! кВт !"
.
.
.
.
lprint "
!Кількість лопаток..............................z!";: lprint using " #### ";z;:print "!
!"
lprint "
================================================
======================="
202 ‘************************** блок-конвертор ****************************
r2=d2y/2'm
r0=dvt/2/1000'm
r1=d0/2'm
r4=b1*tan(30*pi/180)
r5=d1/2
rc=dy/2
y01=(rc^2+r2^2-rl^2)/2/r2
x01=-sqr(rc^2-y01^2)
f=atn(y01/x01)
r51=(r5+qw*sin(pi/2-bet1))
call pod(r5,yd,xd,rl)
call pod(r1,yb,xb,rl)
f1=atn(yd/xd)
z=abs(z)
sxa=atn(qw/sin(bet2)/r2)
zz=2*z
dim ya(zz),xa(zz),x0(zz),y0(zz),x(zz),y(zz)
for i=1 to z
ya(i)=r2*cos(2*pi*(i-1)/z)
xa(i)=r2*sin(2*pi*(i-1)/z)
ya(z+i)=r2*cos(2*pi*(i-1)/z+sxa)
411

Продовження додатка 3

cls

xa(z+i)=r2*sin(2*pi*(i-1)/z+sxa)
x0(i)=rc*sin(2*pi*(i-1)/z+3*pi/2-f)
y0(i)=rc*cos(2*pi*(i-1)/z+3*pi/2-f)
x0(i+z)=rc*sin(2*pi*(i-1)/z+3*pi/2-f)
y0(i+z)=rc*cos(2*pi*(i-1)/z+3*pi/2-f)
x(i)=r5*sin(2*pi*(i-1)/z+pi/2-f1)
y(i)=r5*cos(2*pi*(i-1)/z+pi/2-f1)
x(z+i)=r51*sin(2*pi*(i-1)/z+pi/2-f1)
y(z+i)=r51*cos(2*pi*(i-1)/z+pi/2-f1)
if abs(ya(i))<1e-4 then ya(i)=0
if abs(xa(i))<1e-4 then xa(i)=0
if abs(ya(i+z))<1e-4 then ya(i+z)=0
if abs(xa(i+z))<1e-4 then xa(i+z)=0
if abs(x0(i))<1e-4 then x0(i)=0
if abs(y0(i))<1e-4 then y0(i)=0
if abs(y(i))<1e-4 then y(i)=0
if abs(x(i))<1e-4 then x(i)=0
if abs(y(i+z))<1e-4 then y(i+z)=0
if abs(x(i+z))<1e-4 then x(i+z)=0
next i

namesf$="nаsos.sf"
shell "copy vn1_1.sf "+namesf$
r0=cint(dvt): r1=cint(r1*1000): r2=cint(r2*1000)
b1=cint(b1*1000): b2=cint(b2*1000): d=cint(d)
rl=cint(rl*1000): rc=cint(rc*1000): d1=cint(d1*1000)
yd=cint(yd*1000): yb=cint(yb*1000): x01=cint(x01*1000)
y01=cint(y01*1000):
r0$=str$(r0): r1$=str$(r1): r2$=str$(r2): b1$=str$(b1)
b2$=str$(b2): d$=str$(d): rc$=str$(rc): d1$=str$(d1)
yd$=str$(yd): yb$=str$(yb): x01$=str$(x01):y01$=str$(y01)
rl$=str$(rl)
name namesf$ as "$$$.sf"
open "$$$.sf" as #1 len=46
field #1,3 as pz1$,4 as pz2$,39 as pz3$
for k=2 to 14
get #1,k
if k=2 then lset pz2$=r0$
if k=3 then lset pz2$=r1$
if k=4 then lset pz2$=r2$
if k=5 then lset pz2$=b1$
if k=6 then lset pz2$=b2$
if k=7 then lset pz2$=d$
if k=8 then lset pz2$=rc$
if k=9 then lset pz2$=d1$
if k=10 then lset pz2$=yd$
if k=11 then lset pz2$=yb$
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if k=12 then lset pz2$=x01$
if k=13 then lset pz2$=y01$
if k=14 then lset pz2$=rl$
put #1,k
next
close
dim al1$(zz),rl1$(zz),al2$(zz),rl2$(zz),al3$(zz),rl3$(zz),rl$(zz)
dim al1(zz),rl1(zz),al2(zz),rl2(zz),al3(zz),rl3(zz),rl0(zz)
z=z*2
for k=1 to z
al1(k)=x0(k)*1000-(50+r2)
rl1(k)=y0(k)*1000
al2(k)=xa(k)*1000-(50+r2)
rl2(k)=ya(k)*1000
al3(k)=x(k)*1000-(50+r2)
rl3(k)=y(k)*1000
if(k<=z/2) then rl0(k)=rl else rl0(k)=rl+cint(qw*1000)
al1$(k)=str$(al1(k))
rl1$(k)=str$(rl1(k))
al2$(k)=str$(al2(k))
rl2$(k)=str$(rl2(k))
al3$(k)=str$(al3(k))
rl3$(k)=str$(rl3(k))
rl$(k)=str$(rl0(k))
next
open "$$$.sf" as #1 len=63
field #1,5 as Arc$,6 as pz1$,1 as zpt1$,6 as pz2$,1 as zpt2$,
6 as pz3$,1 as zpt3$,6 as pz4$,1 as zpt4$,6 as pz5$,1 as zpt5$,
6 as pz6$,1 as zpt6$,6 as pz7$,1 as zpt7$,9 as zpt$
x=61
for k=x to (x+z-1)
lset Arc$="Arc= ": lset zpt1$=",": lset zpt2$=",": lset zpt3$=","
lset zpt4$=",": lset zpt5$=",": lset zpt6$=",": lset zpt7$=","
lset zpt$=" -1;"+chr$(&H0D)+chr$(&H0A)
lset pz1$=" ": lset pz2$=" ": lset pz3$=" ": lset pz4$=" "
lset pz5$=" ": lset pz6$=" ": lset pz7$=" ":
put #1,k
lset Arc$="Arc= ": lset pz1$=al1$(k-x+1): lset pz2$=rl1$(k-x+1)
lset zpt$=" -1;"+chr$(&H0D)+chr$(&H0A)
lset pz3$=rl$(k-x+1): lset pz4$=al2$(k-x+1): lset pz5$=rl2$(k-x+1)
lset pz6$=al3$(k-x+1): lset pz7$=rl3$(k-x+1):
put #1,k
next
close
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name "$$$.sf" as namesf$
'************ Керування графічною підсистемою **************
kol=len(namesf$)
n=kol-2
namesf1$=left$(namesf$,n)
namesf2$=namesf1$+"frg"
namesf3$=namesf1$+"prn"
shell "sf_cad "+namesf$+" "+namesf2$
‘ виведення зображення креслення на екран
shell "otrfrg "+namesf2$
2 input "Будете готувати креслення до друку ? (да-1/ні-0)";x
if x=0 then end
if x=1 then 3 else 2
3 shell "printer "+namesf2$+" "+namesf3$
4 input "Будете друкувати креслення? (да-1/ні-0)";x1
if x1=0 then end
if x1=1 then 5 else 4
5 input "Вставте папір та натисніть Enter";x2
shell "copy "+namesf3$+" prn"
end
sub pod(rx,yx,xx,rl)
shared rc,y01,x01
ff=(rx^2+rc^2-rl^2)/2
aa=1+y01^2/x01^2
bb=-2*ff*y01/x01^2
cc=ff^2/x01^2-rx^2
dd=bb^2-4*aa*cc
yx=(-bb+sqr(dd))/2/aa
xx=sqr(rx^2-yx^2)
end sub

4. Фрагмент програми KS_SF.FOR визначення координат
опорних точок графічних примітивів та генерації
зображення КЗ поршня швидкохідного дизеля
real k1,k2,k3,k4,k5,k6
open (1,file='ks1.dat',access='sequential',form='formatted',
*mode='read')
open (2,file='ks1.sf',access='sequential',form='formatted',
*mode='write')
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open (3,file='ks1_p.dat',access='sequential',form='formatted',
*mode='write')
read(1,1)dg
read(1,1)dk
read(1,1)hf
read(1,1)fif
read(1,1)h1
read(1,1)fi1
read(1,1)fi2
read(1,1)r
read(1,1)fi3
read(1,1)hk
1 format(f8.2)
pi=3.141593
x0=0.
y0=0.
x1=dg/2
y1=0
x2=x1
y2=hf
k1=tan((180-fif)*pi/180)
x3=(k1*x2-y2)/k1
y3=0.
x4=x2
y4=h1
if(fi1.eq.0)go to 22
k2=tan(fi1*pi/180)
k3=tan((fi1+fi2-180)*pi/180)
k4=-1/k3
x5=(h1-y2+x2*k2)/k2
y5=h1
x6=0.
y6=hk-r
x7=(hk-r-y5+k3*x5-r*sqrt(k3**2+1))/k3
y7=hk-r
x8=(y5-k3*x5-y7+k4*x7)/(k4-k3)
y8=k3*x8+y5-k3*x5
if(fi2.eq.0.or.fi2.eq.180)go to 95
go to 96
95 x8=x5
y8=y5
96 x9=x7
y9=r+y7
if(fi3.eq.180)go to 24
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k6=tan((90-fi3/2)*pi/180)
k5=-1/k6
a=1+k5**2
b=-2*x7-2*k5**2*x7
c=x7**2+k5**2*x7**2-r**2
x10=(-b-sqrt(b**2-4*a*c))/2/a
y10=k5*x10+y7-k5*x7
x11=0.
y11=y10-k6*x10
go to 23
22 x5=x2
y5=h1
x6=0
y6=hk-r
x7=dg/2-r
y7=hk-r
x8=x5
y8=y7
if(fi2.eq.0.or.fi2.eq.180)go to 98
go to 99
98 x8=x5
y8=y5
99 x9=x7
y9=hk
k6=tan((90-fi3/2)*pi/180)
k5=-1/k6
a=1+k5**2
b=-2*x7-2*k5**2*x7
c=x7**2+k5**2*x7**2-r**2
x10=(-b-sqrt(b**2-4*a*c))/2/a
y10=k5*x10+y7-k5*x7
x11=0
y11=y10-k6*x10
dk=dk+r+r
go to 23
24 x10=x9
y10=y9
x11=0
y11=hk
23 continue
write(2,2)x0,y0,-x3,-y3
2 format('line=',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',atr=1;')
write(2,2)x0,y0,-dk/2-10,y0
write(2,2)-x2,-y2,x0,-y2
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write(2,2)-x3,-y3,-x2,-y2
write(2,2)-x2,-y2,-x5,-y5
write(2,2)-x5,-y5,-x8,-y8
write(2,3)-x7,-y7,r,-x8,-y8,-x10,-y10
3 format('arc=',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',
*f7.2,',',f7.2,',+1,atr=1;')
write(2,2)-x10,-y10,-x11,-y11
write(2,4)x0,y0+5,x0,-y9-15
4 format('line=',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',atr=3;')
write(2,5)
5 format('atr=2;'/'hatch=0.,45.00,3.00;')
write(2,6)-dk/2-10,y0,-x3,y0
write(2,6)-x3,y0,-x2,-y2
write(2,6)-x2,-y2,-x5,-y5
write(2,6)-x5,-y5,-x8,-y8
write(2,7)-x7,-y7,r,-x8,-y8,-x10,-y10
write(2,6)-x10,-y10,-x11,-y11
write(2,6)-x11,-y11,x0,-y9-10
write(2,6)x0,-y9-10,-dk/2-10,-y9-10
write(2,6)-dk/2-10,-y9-10,-dk/2-10,y0
write(2,8)
6 format('line=',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,';')
7 format('arc=',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',',
*f7.2,',',f7.2,',',f7.2,',+1;' )
8 format('end_obj;')
9 format(e11.4,2x,e11.4)
write(3,9)x0,y0
write(3,9)x1,y1
write(3,9)x2,y2
write(3,9)x3,y3
write(3,9)x4,y4
write(3,9)x5,y5
write(3,9)x6,y6
write(3,9)x7,y7
write(3,9)x8,y8
write(3,9)x9,y9
write(3,9)x10,y10
write(3,9)x11,y11
end
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5. Фрагменти опису об’ємного зображення головки циліндрів
(файл HEAD.SF) на проміжній мові графічної
системи “КОМПАС”
[Об’ємне зображення головки циліндрів];
[Тіло головки];
line= 128.93, 76.10, 30.21, -94.90;
line= 30.21, -94.90,-118.54, -58.10;
line=-118.54, -58.10, -19.82, 112.90;
line= -19.82, 112.90, 128.93, 76.10;
line= 106.74, 140.16, 8.02, -30.84;
line= 8.02, -30.84, -41.86, -18.50;
line= -41.86, -18.50, -22.37, 15.25;
line= -22.37, 15.25, -71.37, 27.37;
line= -71.37, 27.37, -90.86, -6.38;
line= -90.86, -6.38,-140.73, 5.97;
line=-140.73, 5.97, -42.01, 176.97;
line= -42.01, 176.97, 106.74, 140.16;
line= 106.74, 140.16, 128.93, 76.10;
line= 8.02, -30.84, 30.21, -94.90;
line= -41.86, -18.50, -39.14, -26.36;
line= -22.37, 15.25, -19.66, 7.41;
line= -71.37, 27.37, -68.66, 19.53;
line= -90.86, -6.38, -88.14, -14.24;
line=-140.73, 5.97,-118.54, -58.10;
line= -42.01, 176.97, -19.82, 112.90;
line= -19.66, 7.41, -39.14, -26.36;
line= -39.14, -26.36, -88.14, -14.24;
line= -88.14, -14.24, -68.66, 19.53;
line= -88.14, -14.24, -68.66, 19.53;
[осі на донці головки];
line= 65.63, -16.24, -65.63, 16.24,Atr=2;
line= -32.48, -56.25, 32.48, 56.25,Atr=2;
line= -2.17, 6.25, 2.17, -6.25,Atr=2;
[коло циліндру];
Tabc,2, 61.25, -15.16, 64.75, 26.41,30.31, 52.50, -21.88, 47.84, -61.25, 15.16, -64.75,
-26.41, -30.31, -52.50, 21.88, -47.84,61.25, -15.16,Atr=2;
[ - отвір під шпильку 1];
line= 15.20, -66.33, -6.99, -2.27,Atr=3;
line= 11.45, -58.12, -10.75, 5.94,Atr=3;
line= 0.33, -62.65, -21.86, 1.41,Atr=3;
line= 4.08, -70.87, -18.11, -6.81,Atr=3;
Tabc,2, 15.20, -66.33, 15.63, -61.29,11.45, -58.12, 5.11, -58.68,0.33, -62.65, -0.10, -67.70,
4.08, -70.87, 10.42, -70.30,15.20, -66.33;
Tabc,2, 4.11, -34.30, 4.53, -29.26, 0.35, -26.09, -5.99, -26.65,-10.77, -30.62, -11.19, -35.67,
-7.01, -38.84, -0.67, -38.27, 4.11, -34.30,Atr=2;
Tabc,2, -6.99, -2.27, -6.57, 2.78, -10.75, 5.94, -17.08, 5.38, -21.86, 1.41, -22.29, -3.64,
-18.11, -6.81, -11.77, -6.24, -6.99, -2.27;
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[ - отвір під шпильку 2];
line= -61.81, -45.56, -84.00, 18.50,Atr=3;
line= -65.56, -37.35, -87.76, 26.71,Atr=3;
line= -76.68, -41.88, -98.87, 22.18,Atr=3;
line= -72.92, -50.10, -95.12, 13.96,Atr=3;
Tabc,2, -61.81, -45.56, -61.38, -40.52, -65.56, -37.35, -71.90, -37.92, -76.68, -41.88, -77.11,
-46.93, -72.92, -50.10, -66.59, -49.53, -61.81, -45.56;
Tabc,2, -72.90, -13.53, -72.48, -8.49,-76.66, -5.32, -83.00, -5.88, -87.78, -9.85, -88.20,
-14.90,-84.02, -18.07, -77.68, -17.50,-72.90, -13.53,Atr=2;
Tabc,2, -84.00, 18.50, -83.57, 23.55, -87.76, 26.71, -94.09, 26.15, -98.87, 22.18, -99.30,
17.13, -95.12, 13.96, -88.78, 14.53, -84.00, 18.50;
[ - отвір під шпильку 3];
.
.
.
[ - отвір під штангу 1];
line= 75.71, 60.98, 53.52, 125.04,Atr=3;
line= 71.51, 70.16, 49.32, 134.23,Atr=3;
line= 59.08, 65.10, 36.89, 129.16,Atr=3;
line= 63.28, 55.91, 41.09, 119.98,Atr=3;
Tabc,2, 75.71, 60.98, 76.19, 66.62, 71.51, 70.16, 64.43, 69.53, 59.08, 65.10, 58.61,
59.45, 63.28, 55.91, 70.37, 56.54,75.71, 60.98;
Tabc,2, 64.61, 93.01, 65.09, 98.65, 60.41, 102.19, 53.33, 101.56,47.99, 97.13, 47.51,
91.48, 52.19, 87.94, 59.27, 88.57, 64.61, 93.01,Atr=2;
Tabc,2, 53.52, 125.04, 53.99, 130.69,49.32, 134.23, 42.23, 133.60, 36.89, 129.16, 36.41,
123.52, 41.09, 119.98, 48.17, 120.61, 53.52, 125.04;
[ - отвір під штангу 2];
.
.
.
[ - порожнина направляючої клапана і пружини 1];
line= 38.47, 45.62, 29.06, 72.81,Atr=3;
line= 34.05, 55.29, 24.64, 82.48,Atr=3;
line= 20.97, 49.95, 11.56, 77.14,Atr=3;
line= 25.39, 40.29, 15.97, 67.48,Atr=3;
line= 29.06, 72.81, 37.81, 70.65,Atr=2;
line= 24.64, 82.48, 28.97, 89.98,Atr=2;
line= 11.56, 77.14, 2.81, 79.31,Atr=2;
line= 15.97, 67.48, 11.64, 59.98,Atr=2;
line= 37.81, 70.65, 36.18, 75.33,Atr=2;
line= 28.97, 89.98, 27.34, 94.66,Atr=2;
line= 2.81, 79.31, 1.18, 83.99,Atr=2;
line= 11.64, 59.98, 10.02, 64.66,Atr=2;
line= 36.18, 75.33, 37.49, 75.01,Atr=2;
line= 27.34, 94.66, 27.99, 95.79,Atr=2;
line= 1.18, 83.99, -0.13, 84.32,Atr=2;
line= 10.02, 64.66, 9.37, 63.54,Atr=2;
line= 37.49, 75.01, 37.17, 75.95,Atr=2;
line= 27.99, 95.79, 27.67, 96.73,Atr=2;
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line= -0.13, 84.32, -0.46, 85.26,Atr=2;
line= 9.37, 63.54, 9.05, 64.48,Atr=2;
Tabc,2, 38.47, 45.62, 38.97, 51.56, 34.05, 55.29, 26.60, 54.62, 20.97, 49.95, 20.48,
44.02, 25.39, 40.29, 32.85, 40.96, 38.47, 45.62,Atr=2;
Tabc,2, 36.18, 75.33, 37.18, 87.21, 27.34, 94.66, 12.43, 93.33,1.18, 83.99, 0.19, 72.12,
10.02, 64.66, 24.93, 66.00, 36.18, 75.33;
Tabc,2, 29.06, 72.81, 29.55, 78.75, 24.64, 82.48, 17.18, 81.81,11.56, 77.14, 11.06,
71.20,15.97, 67.48, 23.43, 68.14, 29.06, 72.81;
Tabc,2, 37.49, 75.01, 38.56, 87.77, 27.99, 95.79, 11.96, 94.35, -0.13, 84.32, -1.20, 71.55,
9.37, 63.54, 25.40, 64.97, 37.49, 75.01;
Tabc,2, 37.81, 70.65, 38.80, 82.52, 28.97, 89.98, 14.06, 88.64, 2.81, 79.31, 1.81, 67.43,
11.64, 59.98, 26.55, 61.31, 37.81, 70.65;
Tabc,2, 37.17, 75.95, 38.24, 88.71, 27.67, 96.73, 11.64, 95.29, -0.46, 85.26, -1.53, 72.49,
9.05, 64.48, 25.07, 65.91, 37.17, 75.95;
[ - порожнина направляючої клапана і пружини 2];
.
.
.
[ - порожнина сідла 1];
line= 60.67, 11.56, 60.09, 13.25,Atr=3;
line= 60.09, 13.25, 61.84, 12.81,Atr=3;
line= 61.84, 12.81, 60.06, 17.94,Atr=3;
line= 50.51, 33.79, 49.92, 35.48,Atr=3;
line= 49.92, 35.48, 50.79, 36.98,Atr=3;
line= 50.79, 36.98, 49.01, 42.10,Atr=3;
line= 20.42, 21.52, 19.84, 23.21,Atr=3;
line= 19.84, 23.21, 18.09, 23.64,Atr=3;
line= 18.09, 23.64, 16.31, 28.76,Atr=3;
line= 30.59, -0.71, 30.00, 0.98,Atr=3;
line= 30.00, 0.98, 29.14, -0.52,Atr=3;
line= 29.14, -0.52, 27.36, 4.60,Atr=3;
Tabc,2, 60.67, 11.56, 61.82, 25.21, 50.51, 33.79, 33.36, 32.25, 20.42, 21.52, 19.28,
7.86, 30.59, -0.71, 47.74, 0.82, 60.67, 11.56;
Tabc,2, 60.06, 17.94, 61.31, 32.78, 49.01, 42.10, 30.37, 40.44,16.31, 28.76, 15.06,
13.92, 27.36, 4.60, 46.00, 6.26, 60.06, 17.94;
Tabc,2, 60.09, 13.25, 61.23, 26.90, 49.92, 35.48, 32.78, 33.94,19.84, 23.21, 18.70,
9.55, 30.00, 0.98, 47.15, 2.51, 60.09, 13.25;
Tabc,2, 61.84, 12.81, 63.09, 27.66, 50.79, 36.98, 32.15, 35.31,18.09, 23.64, 16.84,
8.79, 29.14, -0.52, 47.78, 1.14, 61.84, 12.81;
[ - порожнина сідла 2];
.
.
.
i [ - вісь клапана 1];
ne= 65.05, 10.48, 16.05, 22.60,Atr=3;
line= 52.67, 37.54, 28.42, -4.46,Atr=3;
line= 41.20, 14.66, 17.71, 82.48,Atr=3;
[ - вісь клапана 2];
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.
.
.
[ - вісь шпильки 1];
line= 17.83, -66.98, -2.30, -62.00,Atr=3;
line= 12.74, -55.87, 2.79, -73.12,Atr=3;
line= 8.41, -66.37, -14.43, -0.43,Atr=3;
[ - вісь шпильки 2];
.
.
.
[ -вісь штанги 1];
line= 78.33, 60.33, 56.46, 65.74,Atr=3;
line= 72.81, 72.41, 61.98, 53.66,Atr=3;
line= 68.04, 61.16, 45.20, 127.10,Atr=3;
[ -вісь штанги 2];
.
.
.
[ - порожнина форсунки 1];
Tabc,2, 4.33, -1.07, 0.03, -6.01, -4.29, -7.42, -6.09, -4.49, -4.33, 1.07, -0.03, 6.01,
4.29, 7.42, 6.09, 4.49, 4.33, -1.07,Atr=2;
Tabc,2, -0.01, 11.41, -2.79, 9.10, -6.48, 8.77, -8.92, 10.62, -8.67, 13.56, -5.89, 15.87,
-2.20, 16.20, 0.24, 14.35, -0.01, 11.41,Atr=2;
Tabc,2, 5.29, 10.10, -0.89, 4.97, -9.10, 4.23, -14.51, 8.34, -13.96, 14.87, -7.78, 20.01,
0.42, 20.74, 5.84, 16.64, 5.29, 10.10,Atr=2;
Tabc,2, 0.74, 23.22, -5.45, 18.08, -13.65, 17.35, -19.06, 21.45, -18.51, 27.98, -12.33,
33.13, -4.13, 33.86, 1.28, 29.76, 0.74, 23.22,Atr=2;
Tabc,2, 0.90, 23.32, -5.43, 18.06, -13.81, 17.31, -19.34, 21.50, -18.79, 28.19, -12.46,
33.45, -4.07, 34.20, 1.45, 30.01, 0.90, 23.32,Atr=2;
Tabc,2, -7.94, 48.76, -14.27, 43.51, -22.65, 42.75, -28.18, 46.96, -27.63, 53.63, -21.30,
58.89, -12.91, 59.64, -7.38, 55.45, -7.94, 48.76,Atr=2;
Tabc,2, -5.97, 49.42, -13.84, 42.87, -24.28, 41.94, -31.16, 47.16, -30.47, 55.48, -22.59,
62.02, -12.16, 62.95, -5.27, 57.74, -5.97, 49.42,Atr=2;
Tabc,2, -7.27, 53.17, -15.14, 46.62, -25.58, 45.69, -32.46, 50.91, -31.77, 59.23, -23.89,
65.77, -13.46, 66.70, -6.57, 61.49, -7.27, 53.17;
line= 4.33, -1.07, -0.01, 11.41,Atr=3;
line= -0.01, 11.41, 5.29, 10.10,Atr=3;
line= 5.29, 10.10, 0.74, 23.22,Atr=3;
line= 0.90, 23.32, 0.74, 23.22,Atr=3;
line= 0.90, 23.32, -7.94, 48.76,Atr=3;
line= -5.97, 49.42, -7.94, 48.76,Atr=3;
line= -5.97, 49.42, -7.27, 53.17,Atr=3;
line= -4.29, -7.42, -6.48, 8.77,Atr=3;
line= -6.48, 8.77, -9.10, 4.23,Atr=3;
line= -9.10, 4.23, -13.65, 17.35,Atr=3;
line= -13.81, 17.31, -13.65, 17.35,Atr=3;
line= -13.81, 17.31, -22.65, 42.75,Atr=3;
line= -24.28, 41.94, -22.65, 42.75,Atr=3;
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line= -24.28, 41.94, -25.58, 45.69,Atr=3;
line= -4.33, 1.07, -8.67, 13.56,Atr=3;
line= -8.67, 13.56, -13.96, 14.87,Atr=3;
line= -13.96, 14.87, -18.51, 27.98,Atr=3;
line= -18.79, 28.19, -18.51, 27.98,Atr=3;
line= -18.79, 28.19, -27.63, 53.63,Atr=3;
line= -30.47, 55.48, -27.63, 53.63,Atr=3;
line= -30.47, 55.48, -31.77, 59.23,Atr=3;
line= 4.29, 7.42, -2.20, 16.20,Atr=3;
line= -2.20, 16.20, 0.42, 20.74,Atr=3;
line= 0.42, 20.74, -4.13, 33.86,Atr=3;
line= -4.07, 34.20, -4.13, 33.86,Atr=3;
line= -4.07, 34.20, -12.91, 59.64,Atr=3;
line= -12.16, 62.95, -12.91, 59.64,Atr=3;
line= -12.16, 62.95, -13.46, 66.70,Atr=3;

422

Додаток 4. Інформаційна геометрична модель поршня
швидкохідного дизеля
1. Файл опису зв'язків між системами OX1Y1Z1 і OX2Y2Z2:
Кількість вузлів базової моделі:
По X2¦по Y2¦по Z2
12 12 2
Номеp перетину каркаса повздовж осі Z2:
1
Розміщення точки початку координат перетину в системі OX1Y1Z1:
x1 ¦ y1 ¦ z1 ¦
0.
0.
0.
Кут нахилу перетину:
x1 ¦ y1 ¦ z1 ¦
0.
0.
0.
Кількість заданих вузлів каркаса:
83
Ознака симетрії перетину (0-немає., 1-по X1, 2-по Y1, 3-по X1 i Y1):
0
Координати заданих вузлів каркаса:
x2 ¦ y2 ¦ x1 ¦ y1 ¦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

-66.
21.
31.
38.
41.
45.
48.
52.
57.
61.
70.
76.
-66.
21.
31.
38.
41.
45.
48.
51.
57.
60.
70.
76.
-66.

-59.
-59.
-59.
-59.
-59.
-59.
-59.
-59.
-59.
-59.
-59.
-58.
-58.
-55.
-55.
-55.
-55.
-55.
-55.
-55.
-55.
-55.
-55.
-54.
-56.
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Продовження додатка 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
1
2
3
12
1
3
12
1
3
6
7
8
9
10
11
12
1
3
6
12
1
3
6
12
1
3
6
12
1
3
6
12
1
3
6
12
1
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12

21.
31.
38.
41.
45.
48.
51.
57.
60.
76.
-66.
21.
31.
76.
-66.
38.
76.
-66.
41.
54.
58.
61.
64.
68.
72.
76.
-66.
41.
52.
76.
-66.
42.
50.
76.
-66.
43.
50.
76.
-66.
44.
52.
76.
-66.
45.
55.
76.
-66.
21.

-52.
-52.
-52.
-51.
-51.
-51.
-51.
-51.
-51.
-49.
-55.
-49.
-44.
-44.
-37.
-37.
-37.
-27.
-24.
-27.
-30.
-31.
-33.
-32.
-32.
-32.
-24.
-24.
-24.
-24.
-19.
-19.
-19.
-19.
-14.
-14.
-14.
-14.
-9.
-9.
-9.
-9.
-4.
-4.
-4.
-4.
0.
0.
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Продовження додатка 4
3
6
4
5
7
8
9
11
10
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

45.
56.
46.
51.
58.
61.
64.
72.
68.
76.

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

2. Файл опису зв'язків між системами OX2Y2Z2 і OX3Y3Z3:
Закон інтерполяції вузлів по осях (2 - лін., 3 - квадp., 4 - кубіч.):
2
2
2
Розміри сіткової області в системі OX3Y3Z3 по осях:
12
12
2
Кількість наданих точок в системі OX3Y3Z3 по осях:
12
12
2
Номери вузлів наданих точок в системі OX3Y3Z3 по осі X3:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Номери вузлів наданих точок в системі OX3Y3Z3 по осі Y3:
1
2
3
4
5
425

Продовження додатка 4
6
7
8
9
10
11
12
Номери вузлів наданих точок в системі OX3Y3Z3 по осі Z3:
1
2

3. Файл опису топології конструкції
Кількість "областей" тіла, що задаються в системі OX3Y3Z3:
7
+-----------------------------------+
1 1 1 3 4 2
4 1 1 5 3 2
3 3 1 12 6 2
3 6 1 6 12 2
6 1 1 7 3 2
8 1 1 9 3 2
10 1 1 12 3 2
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