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ІНЖЕНЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ЧАСТИНА 1.
ВСТУП
Область діяльності проектувальників і конструкторів нерозривно зв'язана з
двома важливими поняттями - система і конструкція. Обоє вони визначають істотні
властивості технічних засобів, з яких створюється техносфера, що обумовлює
можливість розвитку людського суспільства. У результаті сучасної науковотехнічної революції відбувається безперервне ускладнення техносферы. В міру
зростання складності техносфери ускладнюються і проблеми задоволення
матеріальних потреб людини. Усе це підвищує відповідальність творців
техносфери - проектувальників і конструкторів, що зобов'язані давати правильні
відповіді на ретельно виявлені і точно визначені потреби. Технічні системи і
конструкції - результати інженерної діяльності.
Усі частіше відзначається той факт, що удосконалювання існуючого стану
техносфери вимагає більш глибокого розуміння значення інформації, тобто того,
що зменшує ступінь незнання. З цього можна зробити висновок: необхідно розуміти
технічну інформацію як результат науково-технічної деяельности. Таким чином,
властивості й особливості технічних засобів, створюваних інженерами, являють
собою технічну інформацію (коммуникат), завдяки якій стає можливим виготовити
виріб і забезпечити його функціонування як технічного засобу.
В основі двох різних термінів - проект і виріб - закладений зміст творчої
технічної діяльності. Проект є результатом розумової діяльності в сфері інформації,
а виріб - це результат діяльності в сфері матеріальних об'єктів, тобто в сфері маси й
енергії.
Проектування і конструювання являють собою діяльність із задумами.
Виготовлення й експлуатація - це діяльність з виробами. Зазначені області
інженерної діяльності доповнюються дослідженнями. Дослідницька діяльність в
області технічних засобів переплітається з діями над матеріальними об'єктами.
Однак у цій діяльності нас насамперед цікавлять проекти, розглянуті як результати
розумової праці, що ґрунтується на експериментальних даних. Результати наукових
і практичних досліджень приводять до створення проекту, тобто нової інформації.
Соціальний обов'язок інженера зводиться до ретельного выявлення і
визначення потреби. Зв'язаний з цим комплекс процедур у процесі проектування і
конструювання має величезне значення.
Після виявлення й ідентифікації потреби інженери приступають до
обмірковування способу дій, що повинний забезпечити задоволення потреби. При
нашому підході логічною основою такої дії є система. Вона визначає основну
властивість технічного засобу.
Система як проект являє собою головний об'єкт проектування. Розроблений
спосіб дії асоціюється з деякою уявлюваною моделлю матеріального комплексу, що
повинний стати технічним засобом.
Таким чином, ми підходимо до понять об'єктів проектування: до них
відносяться система і конструктивний вид. Конструктивний вид являє собою першу
конкретизацію структури виробу. Тепер завдяки введеним поняттям ми можемо
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відокремити проектування від конструювання. Конструкція є об'єктом процесу
конструювання. Вона відповідним чином визначає структуру і стан виробу.
Якщо ми говоримо, що конструкція ґрунтується на проекті, то це означає, що
система і конструктивний вид, що представляють собою сутність проекту, обрані як
визначальні властивості об'єкта в процесі його конструювання. Таким чином,
проектування передує конструюванню.
Проектна і конструкторська документація являє собою головні засоби зв'язку
між діями в сфері абстракцій і діями в сфері конкретностей.
Проектувальник має справу з проектами, тобто він трудиться в сфері
абстракцій. Однак його діяльність зв'язана з діяльністю в матеріальній сфері. З
урахуванням єдності дій у відношенні проектів і виробів виявляються необхідними
засоби спілкування між інженерами. Цими засобами служать усілякого роду
комунікати: опис потреби (технічне завдання); проектна документація, що
представляє собою запис системи і конструктивного виду; так називані робочі
креслення, що відбивають запис конструкції, і, нарешті, дослідницькі звіти.
У зв'язку з використанням обчислювальних машин у творчому проектноконструкційному процесі виникають проблеми нових мов, орієнтованих па
операційне значення запису.
Розроблена на основі кібернетичного опису технічних засобів теорія
технічних систем додала зміст тому, що ми називаємо системним підходом у
процесі проектування. Системний підхід являє собою основу системного
проектування, що ми протиставляємо частковому проектуванню.
Про системне проектування говорять, коли вирішують технічну задачу для
частини з урахуванням цілого.
Визначення науки технічної творчості.
У наш час через швидко відбуваються змін у техносфере чітко виявляється
потреба розвитку загальтехнічних дисциплін, якими повинні бути:
наука технічної творчості (тобто проектування і конструювання) ;
наука виготовлення;
наука експлуатації.
Наука технічної творчості повинна створювати раціональну основу
проектування і конструювання. Об'єкт проектування - система.
Об'єкт
конструювання - конструкція.
Система являє собою логічну основу як конструкції, так і дії технічних
засобів. При визначенні, так само як і при створенні системи, або приймаються в
увагу конструкції існуючих технічних засобів, або створюються нові конструкції,
обумовлені змінами в техносфере. Конструкція служить безпосередньою й істотною
основою виготовлення, у підсумку вона визначає можливість реалізації функції
технічних засобів у рамках визначеної функціональної системи.
Дослідження технічної творчості і насамперед - предмета цієї творчості
дозволило виділити основні елементи науки проектування і конструювання. Ними є:
теорія технічних систем;
теорія конструювання;
методологія проектування;
методологія конструювання;
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теорія запису конструкції;
методологія дослідно-конструкторських робіт і системних досліджень; монографії про конструювання.
Теорія предмета технічної творчості.
Технічна творчість має свої основи в техніці
Під технікою ми розуміємо знання про способи оперувания матерією;
технічна діяльність спирається на ці знання.
Теорія технічних систем і теорія конструювання сприяють раціональному
розумінню істотних властивостей технічних засобів і тих виробів, що повинні стати
цими засобами; як уже було сказано, у нашому підході:
система визначається сукупністю перетворень енергії, маси й інформації і
взаємозв'язків між ними, що характеризують входи і виходи технічних засобів;
конструкція являє собою комплекс структур і станів виробу.
Методологія технічної творчості.
Технічна творчість складається з проектування і конструювання.
Методологія проектування і методологія конструювання можуть розумітися і
часто розумілися лише інтуїтивно або на основі здорового глузду.
Установлення понять технічної системи і конструкції виробу дозволяє точно
визначити процес проектування і процес конструювання, а згодом об'єктивно
сформулювати основи методології проектування і конструювання.
Методологія творчої технічної діяльності насамперед включає:
опис творчої діяльності з виділенням процедур, з
яких складаються
проектування і конструювання;
методи творчої діяльності або їхньої основи.
Ступінь розчленовування і точність визначення існуючих на сьогоднішній
день понять у науці технічної творчості різні, оскільки ця наука знаходиться ще на
початковій стадії розвитку. Однак її роль тепер набагато важливіше, ніж 20 років
тому.
1 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ
1.1 ПРИНЦИПИ І ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ
Проектування технологічного об’єкту пов’язане зі створенням, перетворенням
і поданням в прийнятній формі образу цього об’єкту. Образ об’єкту чи його
складової частини може створюватися в уяві людини в результаті творчого процесу,
або генеруватися за деяким алгоритмом в процесі взаємодії людини і комп’ютера. У
будь-якому випадку проектування починається за умов наявності завдання на
проектування, яке відбиває потреби суспільства на одержання того чи іншого
продукту, технології. Це завдання подається у вигляді тих чи інших документів і є
висхідним (початковим) описом об’єкту. Результатом проектування, як правило, є
повний комплект документації, що містить достатні відомості для виготовлення
об’єкту в заданих умовах. Ця документація являє собою кінцевий опис об’єкту.
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Проектування - це процес перетворення початкового опису об’єкту в кінцевий
опис на основі виконання комплексу робіт дослідницького, розрахункового і
конструкторського характеру.
Перетворення початкового опису в кінцевий породжує проміжні описи, які є
предметом розгляду з метою визначення кінця проектування чи вибору шляхів його
продовження. Такі описи називають проектними рішеннями.
Можливості проектування складних об’єктів обумовлені застосуванням ряду
принципів, основними з яких є декомпозиція та ієрархічність описів об’єктів,
багатоетапність та ітераційність проектування, типізація та уніфікація проектних
рішень і засобів проектування.
Декомпозиція та ієрархічність описів об’єктів. Описи технологічних
об’єктів повинні бути за складністю узгоджені з можливостями сприйняття їх
людиною і можливостями оперування описами в процесі їх перетворення за
допомогою наявних засобів проектування. Але виконати цю вимогу в межах деякого
єдиного опису, не розподіляючи його на складові частини, виявляється можливим
лише для простих об’єктів. Тому стає потрібним структурування описів і
відповідний розподіл уявлень про об’єкт проектування на ієрархічні рівні і аспекти.
Це дозволяє розподілити роботи з проектування складних об’єктів між підрозділами
проектної організації, що сприяє прискоренню одержання проектних рішень і
підвищенню якості проектів.
Розподіл описів за ступенем деталізації властивостей і характеристик об’єкту
лежить в основі блочно-ієрархічного підходу до проектування і спричинює появу
ієрархічних рівнів в описах об’єкту.
На кожному ієрархічному рівні використовуються свої поняття системи і
елементів. На верхньому рівні складний об’єкт, що підлягає проектуванню,
розглядають як технологічну систему, що складається з множини взаємозв’язаних і
взаємодіючих, як одне ціле, елементів. Кожний з елементів в описі першого рівня
являє собою також досить складний об’єкт, котрий, у свою чергу, розглядається як
система на другому рівні. Як правило, виділення елементів відбувається за
функціональною ознакою. Подібний розподіл продовжується до одержання на
деякому рівні елементів, опис яких не підлягає подальшому розподілу. Такі
елементи по відношенню до основного об’єкта проектування називають базовими
елементами.
Отже, принцип ієрархічності означає структурування уявлень про об’єкти
проектування за рівнем деталізації описів, а принцип декомпозиції - розподіл
уявлень кожного рівня на ряд складових частин з можливостями роздільного
(поблочного) проектування об’єктів.
В харчовій технології при проектуванні технологічних процесів загальний
опис об’єкту представляють принциповою схемою технологічного процесу. На
наступному рівні за системи виступають елементи принципової схеми: обладнання,
арматура, трубопроводи. Подальше застосування принципів ієрархічності і
декомпозиції призводить до виділення рівнів описів операційної технології, тобто
описів технологічних процесів та фізико-хімічних явищ, що відбуваються в
елементах системи.
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Крім розподілу описів за ступенем деталізації властивостей об’єкту
застосовують декомпозицію описів за характером цих властивостей. Така
декомпозиція спричинює появу низки аспектів описів: функціонального,
конструкторського і технологічного. Розв’язування задач, пов’язаних з
перетворенням чи одержанням описів, що відносяться до цих аспектів, називають
відповідно функціональним, конструкторським і технологічним проектуванням.
Функціональний аспект пов’язаний з віддзеркалюванням основних принципів
функціонування, характеру фізичних і інформаційних процесів, що протікають в
об’єкті, і знаходить відображення в принципових, функціональних і структурних
схемах та супроводжуючих їх документах.
Конструкторський
аспект
пов’язаний
з
реалізацією
результатів
функціонального проектування, тобто з визначенням геометричних форм об’єктів і
їх взаємним розташуванням у просторі.
Технологічний аспект відноситься до реалізації результатів конструкторського
проектування, тобто пов’язаний з описом методів і засобів виготовлення об’єктів.
Усередині кожного аспекту можливе своє специфічне виділення ієрархічних
рівнів. Так функціональний аспект опису технологічної системи включає в себе
ієрархічні рівні принципових, функціональних і структурних схем.
Складові частини процесу проектування. Проектування як процес, що
розвивається у часі, розділяється на стадії, етапи, проектні процедури і операції.
Під час проектування складних технологічних систем виділяють стадії перед
проектних досліджень, технічного завдання і технічної пропозиції, ескізного,
технічного, робочого проектів, випробувань і упровадження.
Для конструкторської документації виробів усіх галузей промисловості ДСТ
"ЄСКД. Стадії розробки" установлюють стадії розробки і етапи виконання робіт,
що наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 - Стадії розробки і етапи виконання робіт в проектуванні
Стадії розробки
Етапи робіт
Технічна пропозиція
Підбір матеріалу.
Розробка технічної пропозиції з
наданням документу літери "П".
Розгляд і затвердження технічної
пропозиції
Ескізний проект
Розробка ескізного проекту з наданням
документу літери "Е".
Виготовлення
і
випробовування
макетів (за необхідності).
Розгляд і затвердження ескізного
проекту.
Технічний проект
Розробка
технічного
проекту з
наданням документу літери "Т".
Виготовлення
і
випробовування
макетів (за необхідності).
Розгляд і затвердження технічного
проекту.
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На стадіях перед проектних досліджень, технічного завдання і технічної
пропозиції на основі вивчення потреби суспільства, науково-технічних досягнень в
цій чи суміжних галузях промисловості, наявних ресурсів визначають призначення,
основні принципи побудови технічного об’єкта і формулюють технічне завдання
(ТЗ) на його проектування. Ці стадії також називають стадіями науково-дослідних
робіт (НДР).
На стадії ескізного проекту (інакше називають цю стадію дослідноконструкторських робіт (ДКР) перевіряється коректність і можливість реалізації
основних принципів і положень, які визначають функціонування майбутнього
об’єкту, а також створюється його ескізний проект.
На стадії технічного проекту виконується всебічне опрацювання усіх частин
проекту, конкретизуються і деталізуються технічні рішення.
На стадії робочого проекту формується уся необхідна документація для
виготовлення виробу. Далі створюється і випробовується дослідний зразок чи
пробна партія виробів. За результатами випробувань вносяться необхідні корективи
в проектну документацію, після чого здійснюється упровадження у виробництво на
вибраному підприємстві.
Етап проектування - це частина процесу проектування, що включає в себе
формування усіх описів об’єкту, що відносяться до одного чи декількох ієрархічних
рівнів і аспектів.
Складові частини етапу проектування називають проектними процедурами.
Проектна процедура - це частина етапу, виконання якої закінчується отриманням
проектного рішення. Кожній проектній процедурі відповідає певна задача
проектування, що розв’язується в рамках даної процедури. Більш дрібні складові
частини процесу проектування, що входять до складу проектних процедур,
називають проектними операціями. Прикладами проектних процедур можуть
служити: оформлення креслення виробу, технологічний розрахунок, вибір типового
технологічного рішення. Прикладами проектних операцій є креслення типового
графічного зображення, розв’язування системи алгебраїчних рівнянь, що описує
статичний стан технологічного процесу.
Таким чином, поняття рівня і аспекту відносяться до структурування уявлень
про об’єкт проектування, а поняття етапу - до структурування процесу
проектування.
Низхідне і висхідне проектування.
Якщо розв’язання задач високих
ієрархічних рівнів передує розв’язанню задач нижчих ієрархічних рівнів, то
проектування називають низхідним. Якщо раніше виконуються етапи, що пов’язані з
нижчими ієрархічними рівнями, то проектування називають висхідним.
У кожного з цих двох видів проектування є переваги і недоліки. При
низхідному проектуванні система розробляється в умовах, коли її елементи ще не
визначені і, отже, відомості про їх можливості і властивості носять здогадковий
характер. При висхідному проектуванні, навпаки, елементи проектуються рініше за
систему, і, отже, здогадковий характер мають вимоги до елементів. В обох випадках
через відсутність вичерпної інформації мають місце відхилення від потенційно
можливих оптимальних технічних результатів. Однак слід пам’ятати, що подібні
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відхилення притаманні блочно-ієрархічному підходу до проектування і що будьякої альтернативи блочно-ієрархічному підходу в проектуванні складних технічних
об’єктів не існує. Тому оптимальність результатів блочно-ієрархічного
проектування слід розглядати з позицій техніко-економічних показників, що
включають в себе, зокрема, матеріальні і погодинні витрати на проектування.
Оскільки припущення, що приймаються, можуть не справдовуватися, часто
необхідне повторне виконання проектних процедур попередніх етапів після
виконання проектних процедур наступних етапів. Таке повторення забезпечує
послідовне наближення до оптимальних результатів і обумовлює ітераційний
характер проектування. Отже, ітераційність відносять до важливих принципів
проектування складних об’єктів.
На практиці звичайно суміщують висхідне і низхідне проектування.
Наприклад, висхідне проектування має місце на усіх ієрархічних рівнях, на котрих
використовуються уніфіковані елементи (теплообмінники, резервуари, насоси,
арматура, трубопроводи тощо). Очевидно, що уніфіковані елементи, які орієнтовані
на використання їх в ряді різноманітних систем певного класу, розробляються
раніше, ніж та чи інша конкретна система з цього класу.
Зовнішнє і внутрішнє проектування. При низхідному проектуванні
формулювання ТЗ на розробку елементів певного ієрархічного рівня відноситься до
проектних процедур цього ж рівня. Інакше складаються справи з розробкою ТЗ на
систему вищого ієрархічного рівня чи на уніфіковану систему елементів
багатоцільового призначення. Тут розробка ТЗ є самостійним етапом проектування,
який має назву зовнішнього проектування. На відміну від нього етапи проектування
об’єкту по сформульованим ТЗ називають внутрішнім проектуванням.
Основою зовнішнього проектування є правильний облік сучасного стану
техніки і технології, прогноз їх розвитку на період часу, що не менший за життєвий
цикл об’єкту. Поряд з технічними факторами необхідним є урахування економічних
показників, прогноз вартості і строків проектування та виготовлення. На основі
вивчення стану і перспектив науково-технічного прогресу група експертів
формулює первинний варіант ТЗ на систему. Оцінку можливості виконання
сформульованого ТЗ і рекомендації щодо його коригування одержують за
допомогою проектних процедур внутрішнього проектування.
Отже, на початкових стадіях проектування складних систем має місце
ітераційний процес, в якому почергово виконуються процедури зовнішнього і
внутрішнього проектування - формулювання ТЗ, його коригування, оцінка
можливості виконання, прогноз матеріальних і погодинних витрат на проектування і
виготовлення.
Уніфікація проектних рішень і процедур. Звичайно уніфікація об’єктів має
за мету покращення техніко-економічних показників виробництва і експлуатації
виробів. Використання типових і уніфікованих проектних рішень призводить також
до спрощення і прискорення проектування. Так, наприклад, типові елементи
розробляються однократно, але в різних проектах застосовуються багатократно.
Однак уніфікація доцільна тільки в таких класах об’єктів, в котрих з порівняно
невеликої кількості різновидів елементів необхідне проектування і виготовлення
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великої кількості різноманітних систем. Саме ці різновиди елементів і підлягають
уніфікації. Для систем, що складаються з цих елементів (часто і для елементів,
реалізуючих нові фізико-хімічні принципи чи технологічні можливості), в кожному
конкретному випадку доводиться заново виконувати багаторівневе ієрархічне
проектування. В цих умовах доцільно ставити питання не про уніфікацію виробів, а
про уніфікацію засобів їх проектування і виготовлення, зокрема про уніфікацію
проектних процедур в межах систем автоматизованого проектування (САПР).
Наявність засобів автоматизованого проектування типових проектних процедур
дозволяє оперативно створювати проекти нових виробів.
Види описів об’єктів проектування і класифікація їх параметрів. Кінцевий
опис об’єкту проектування являє собою повний комплект схемної, конструкторської
і технологічної документації, оформленої згідно з вимогами ЄСКД і призначеної для
використання в процесі виготовлення і експлуатації цього об’єкту. Також згідно з
вимогами ЄСКД оформлюють і деякі проміжні проектні рішення. Однак для
проміжних рішень, призначених для використання власне при проектуванні,
характерні специфічні форми подання, прийняті в даній системі проектування.
Важливе значення в цих описах мають математичні моделі об’єктів проектування,
тому що при інженерному проектуванні виконання проектних процедур основане на
оперуванні математичними моделями.
ТИПОВІ ПРОЕКТНІ ПРОЦЕДУРИ
Класифікація типових проектних процедур (задач) проектування.
Проектна процедура називається типовою, якщо вона
призначена для
багатократного застосування при проектуванні багатьох типів об’єктів.
Класифікацію типових проектних процедур наведено на рис. 1.
ПРОЕКТНІ ПРОЦЕДУРИ
аналіз

синтез

одноваріантний

багатоваріантний

параметричний

структурний

- аналіз статики;
- аналіз динаміки;
- аналіз стійкості;
тощо

- статистичний
аналіз;
- оцінка залежності
функціювання
системи від
вхідних параметрів
сировини;
тощо

- розрахунок
параметрів
елементів системи;
- визначення
параметрів
технологічних
режимів;
- розробка
математичних
моделей;
тощо.

- вибір принципів
функціонування;
- вибір технічного
чи
технологічного
рішення;
- оформлення
документації;
тощо

Рис. 1. Класифікація типових проектних процедур.
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Розрізняють проектні процедури аналізу і синтезу. Синтез полягає в створенні
опису об’єкта, а аналіз - у визначенні властивостей і дослідженні працездатності
об’єкта згідно з його описом, тобто при синтезі створюються, а при аналізі
оцінюються проекти об’єктів.
Процедури аналізу поділяють на процедури одно- і багатоваріантного аналізу.
При одноваріантному аналізі задані значення внутрішніх і зовнішніх
параметрів, потрібно визначити значення вихідних параметрів об’єкту. В САПР ця
задача звичайно полягає в одноразовому розв’язуванні рівнянь, що складають
математичну модель.
Багатоваріантний аналіз полягає у дослідженні властивостей об’єкту в деякій
області простору внутрішніх параметрів. Такий аналіз потребує багаторазового
розв’язування системи рівнянь математичних моделей системи.
Процедури синтезу діляться на процедури структурного і параметричного
синтезу.
Метою структурного синтезу є визначення структури об’єкту - перелік типів
елементів, що складають об’єкт, і способів зв’язування елементів між собою у
складі об’єкту. Наприклад, створення технологічної схеми в редакторі САПР.
Параметричний синтез полягає у визначенні числових значень параметрів
елементів при заданих структурі і умовах працездатності на вихідні параметри
об’єкту, тобто при параметричному синтезі потрібно знайти точку або область в
просторі внутрішніх параметрів, в яких виконуються ті чи інші умови (звичайно це
умови працездатності системи). Наприклад, визначити швидкість обертання ротора
відцентрової насіннєрушки, за якої досягається найбільший вихід безлушпинного
соняшникового ядра - ціляка.
Типова послідовність проектних процедур.
На рисунку 2 показано типову послідовність проектних процедур на одному з
етапів низхідного проектування ((і+1)-рівень).
На попередньому етапі розв’язуються задачі і-го ієрархічного рівня. Одним з
результатів розв’язування цих задач при низхідному проектуванні є формулювання
технічного завдання на проектування системи (і+1)-рівня.
Проектування системи починається із синтезу початкового варіанту її
структури. Для оцінки цього варіанту створюється математична модель на основі
експериментальних даних про об’єкт.
Після вибору початкових значень параметрів елементів виконується аналіз
варіанту, за результатами якого стає можливою його оцінка. Звичайно оцінка
полягає у перевірці виконання умов працездатності системи, які сформульовані в
технічному завданні. Якщо умови працездатності виконуються, то отримане
проектне рішення системи (і+1)-рівня документується, описується у певній формі і
формулюється технічне завдання на проектування елементів системи наступного
рівня. Якщо це отримане рішення незадовільне, то вибирається один із можливих
шляхів покращення проекту.
Звичайно простіш за все змінювати числові значення внутрішніх параметрів
елементів. Сукупність процедур модифікації множини внутрішніх параметрів,

ІНЖЕНЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ

10

аналізу і оцінки результатів аналізу являє собою процедуру параметричного
синтезу.

Формулювання ТЗ

Коригування ТЗ
і-тий рівень
СИНТЕЗ

Синтез структури

Змінення
структури

Синтез моделі

Вибір початкових
значень параметрів

Аналіз

Чи отримане
потрібне
проектне
рішення ?

Модифікація
параметрів

ні

ПАРАМЕТРИЧНИЙ
СИНТЕЗ

Вибір способу
покращення
проекту

так

Оформлення
документації

Формулювання
ТЗ на елементи
(і+1)-ий рівень

Рисунок 2 - Типова послідовність проектний процедур
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Якщо модифікації множини внутрішніх параметрів спрямовані на пошук
найкращого значення деякого показника якості, то процедура параметричного
синтеза є процедурою оптимізації. Коли шляхом параметричного синтезу не
вдається отримати прийнятного ступеню виконання умов працездатності, тоді
використовують інший шлях, зв’язаний з модифікацією структури. Синтезується
новий варіант структури і для нього повторюються процедури формування моделі і
параметричного синтезу. Якщо і на цьому шляху не вдається отримати прийнятного
проектного рішення, то ставиться питання про коригування ТЗ, сформульованого на
попередньому етапі (рівні) проектування. Таке коригування може вимагати
повторного виконання низки процедур i-го ієрархічного рівня, що і обумовлює
ітераційний характер проектування.
Рисунок 3 дозволяє відтворити характерну особливість взаємозв’язку
проектних процедур аналізу і синтезу. Цей взаємозв’язок має характер вкладеність
процедури аналіза в процедуру оптимізації (параметричного синтеза) і процедури
оптимізації в процедуру синтеза, що об’єднує синтез структурний і параметричний.
Вкладеність процедур показано на рис. 3.

синтез
оптимізація
аналіз багатоваріантний
аналіз одноваріантний

Рис. 3 - Вкладеність процедур аналізу і синтезу
Вкладеність означає, по-перше, що аналіз входить як складова частина в
оптимізацію, а оптимізація – в синтез, по-друге, що одноразове виконання
процедури оптимізації вимагає багаторазового виконання процедури аналіза, а
одноразове розв’язування задачі синтезу - багаторазового розв’язування задачі
оптимізації. Очевидно, такий же характер взаємодії мають процедури аналіза.
Однократний
багатоваріантний
аналіз
оснований
на
багатократному
одноваріантному аналізі. Неважко підрахувати, що синтез проектного рішення на
черговому етапі проектування може вимагати виконання надмірно великої кількості
варіантів аналіза.
Можна на прикладі підрахувати кількість аналізів, яку потрібно здійснити для
синтезу об’єкта. Поставимо задачу.
Якщо увести коефіцієнт fij, що дорівнює кількості виконання процедури i,
вкладеної в процедуру j, при однократному виконанні процедури j, а процедурам
синтеза оптимізації, багатоваріантного і одноваріантного аналіза присудити номери
відповідно 1, 2, 3, 4, то f41=f21 ∙f32 ∙f43 .
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Наприклад, при синтезі об’єкта переглядається f21 варіантів його структури,
кожний варіант структури оптимізується з виконанням f32 кроків оптимізації, а
кожен крок оптимізації полягає у оцінці об’єкта, що потребує f43 варіантів аналізу.
Нехай f21 = f32 = f43 = 40. Тоді стає необхідним виконати f41 = 6,4∙104 варіантів
аналіза, тобто стільки разів слід розв’язати рівняння математичної моделі об’єкта.
Подібна задача може бути вирішена тільки з використанням потужних комп’ютерів.
Наведений приклад свідчить про велику трудомісткість проектування і про
необхідність пошуку шляхів скорочення цієї трудомісткості. Розробка способів
скорочення витрат часу, зусиль, обчислень і обчислювальних ресурсів - актуальна
проблема автоматизованого проектування.
Маршрут проектування об’єкта – послідовність етапів і/або проектних
процедур, що використовуються для проектування цього об’єкту. Маршрут
називають типовим, якщо він застосовується при проектуванні багатьох об’єктів
певного класу.
ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Техніко-економічна частина проекту.
Оцінка техніко-економічних показників (ТЕО) проекту здійснюється шляхом
порівняння з показниками галузі і аналогів.
Техніко-економічна оцінка включає розрахунок основних технікоекономічних показників:
річного випуску і вартості різних видів продукції;
основних фондів підприємства;
собівартості продукції;
питомих капітальних вкладень;
витрат на 1 грн. валової продукції;
середньо-списочної чисельності працюючих і річного фонду заробітної
платні;
зведених витрат на виробництво;
вартості одиниці сировини, основних і допоміжних матерьялів;
витрат на утримання будівель і обладнання;
витрат на енергоресурси, транспорт;
прибутку;
рентабельності;
строків окупності тощо.
Основна мета ТЕО - виявлення економічної ефективності рішень, що прийняті
у проектах підприємств харчової галузі у порівнянні з техніко-економічними
показниками кращих проектів-аналогів. Для приведення аналогів в умови для
співставлення виконується розрахунок показників аналога по цінам на валову і
товарну продукцію, сировину, допоміжні матеріали, енерговитрати.
Для вибору оптимального варіанту проектного рішення потрібні початкові
дані від таких частин проекту харчового підприємства:
1. Генеральний план, транспорт і відновлення зруйнованих земель.
2. Технологія виробництва і захист довкілля.
3. Контрольно-вимірювальні прилади і автоматизація технологічних процесів.
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4. Електротехнічна частина.
5. Будівельна частина.
6. Енергетичні установки і теплові мережі.
7. Сантехнічна частина.
8. Кошторисна частина.
Частина проекту "Генеральний план і транспорт"
Проектування генпланів і транспорту підприємств харчової промисловості
здійснюється у такій послідовності:
отримують завдання на проектування генплану і транспорту від технологічних
відділів інституту у вигляді технологічних схем генплану і окремих об’єктів заводу;
розробляють варіанти схем генплану і транспорту на основі вивчення
технології виробництва, технологічних і архітектурно-планувальних завдань,
завдань будівельних відділів, топографічного знімання, кліматичних даних, даних
інженерно-геологічних досліджень та інших місцевих умов;
аналізують варіанти на технологічних радах головних провідних спеціалістів
інституту, відбирають варіанти, які найбільше задовольняють заздалегідь
зазначеним вимогам та вибирають декілька (1 -3) варіанти для доопрацювання;
доопрацьовують варіанти за умов постійного контакту і консультацій у
робочому порядку з технологічним, будівельним та іншими відділами інституту з
метою покращення технологічних і транспортних зв’язків, скорочення плащ заводу;
видають заготовки учасникам проектування для коригування і розкладки
мереж;
розробляють проект вертикального планування і підраховують обсяги
земельних робіт;
закінчують проектування генплану і узгоджують його з усіма відділами;
відділи, які проектують зовнішні мережі, передають відділу генплану
попередні креслення розкладки мереж і випускають узгоджений зведений план
мереж;
складають пояснювальну записку, підраховують обсяги робіт і передають
кошторисному відділу.
Генеральний план і транспорт проектуються в три етапи: техніко-економічне
обгрунтування, технічний проект, робочий проект.
До номенклатури техніко-економічних показників об’єкту підсистеми
входять: площа території (в га); площа забудівлі будинків і споруд (в га);
автодороги (в км) і площадки (в м2); залізничні шляхи (в м/м2); тротуари і
велодоріжки (в м/м2); вільні території та території під озеленення (в га); відсоток
використання території.
На структурних схемах проектування генплану (рис.1, 2, 3) показано, з яких
частин він складається і що входить до кожної його частини для усіх підприємств
харчової галузі.
В таблицях 1-3 наведено перелік робіт, які виконуються на етапах
проектування генерального плану і транспорту.
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Розбивка території на зони для планування
Проектні відмітки по будівлям, спорудам і під’їздам

Елементи водовідведення
Під’їзди і площадки

Автодороги і
під’їзди

Основні магістралі. Другорядні дороги

Будівлі і споруди залізничних шляхів
Залізничні шляхи
Елементи водовідведення

Залізничні
об’єкти

Конструктивні поперечні профілі

Рис. 1 . Структурна схема проектування генпланів

Підземні мережі
Надземні мережі
Наземні мережі

Зведений план
інженерних мереж

Горизонтальне планування

Експлуатація
Рис. 2 . Структурна схема складання зведеного плану інженерних мереж

Генеральний план і організація робіт

Елементи рельєфу для планування (схили, підпірні
стінки тощо)

Проектування
будівель і
споруд

Будівлі і споруди інших функціональних зон

Верти
кальне
плану
вання

Будівлі і споруди основного технологічного комплексу
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Контури основних будівель і споруд
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Сітка квадратів
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Рис. 3 . Структурна схема складання зведеного плану земельних мас
Таблиця 1 - Етап техніко-економічного обгрунтування
Підбір і
Видача попередніх
Робота з
підготовка
Основні попередні
завдань, робота зі
інформацією
додаткових
рішення і компоновка суміжними відділами і
матеріалів
випуск проекту
Аналіз

Пошук

Формування цілей і  Аналіз пропозицій
завдання на
проектівнапрямку пошуку
суміжних підсистем
проектування
аналогів

Розбивка

Складання завдання

Пошук
підприємства на зони з на оптимізацію
наявних звітів
попередньою
генплану
про науковоорієнтацією зон
дослідні роботи
Виявлення

Розробка

Складання ескізів

Вибір схеми
характерного
першої редакції генплану
генплану на основі
фактора
технічних умов

Перевірка
техніко-економічного
(ТУ)
сумісності генплану з аналізу і порівнянні
технологічною
варіантів
схемою

Узгодженні зі

Складання
суміжними
попередніх варіантів
підсистемами
схем генплану та їх

Видача завдання
оцінка
кошторисному відділу

Вирішення

Випуск генплану
основних питань
техніко-економічного
висотного планування обгрунтування

Доопрацювання і
складання генплану
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Таблиця 2 - Етап технічного проекту
Робота з
інформацією

Підбір і підготовка
додаткових матеріалів

Аналіз

Редагування
зауважень
технічних умов
експертизи
Уточнення

Аналіз матеріалів
вихідних даних отриманих з відділу
і завдання
науково-технічної
інформації

Аналіз завдань від
усіх підсистем

Аналіз завдань НДР

Основні попередні
рішення і
компоновка
Складання
попереднього
генплану

Складання
комплекту перших
проміжних
креслень генплану


Таблиця 3 - Етап робочого проекту
Підбір і
Основні
Робота з
підготовка
попередні
інформацією
додаткових
рішення і
матеріалів
компоновка

Аналіз

Складання  Уточнення
зауважень
завдання на
перших
експертизи
пошук
проміжних

Отримання аналогів
креслень
кінцевого
типових

Розробка
завдання на
проектів
мережі
проектування
інженерних
залізничних

Нанесення
споруд
колій (схема)
топографічних генплану

Організація
матеріалів

Внесення
рельєфу
коректив в
площадки
габарити

Виготовлення
будівель і
копій проміжних
споруд
креслень

Видача попередніх
завдань, робота зі
суміжними
відділами

Узгодженні зі
суміжними
підсистемами

Коригування і
випуск

перших
проміжних
креслень генплану

Видача попередніх завдань,
робота зі суміжними відділами і
випуск проекту
Узгодження з усіма
підсистемами

Узгодження зі суміжними
підсистемами

Детальна розробка мережі
автодоріг

Детальна розробка мережі
залізничних колій

Детальна організація
рельєфу окремих планувальних
зон

Складання загальних даних

Розробка генплану

Складання зведеного плану
інженерних мереж

Складання плану земельних
мас

Розробка плану благоустрою

Контроль і випуск
комплекту робочих креслень
генплану
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Частина проекту "Технологія виробництва і захист довкілля"
Частина проекту "Технологія виробництва і захист довкілля" містить наступні
розділи: інформаційний пошук; пояснювальна записка; технологічна схема;
розрахунок потреби у складських приміщеннях; компоновка технологічного
обладнання; установочні креслення; розводка технологічних трубопроводів;
техномонтажні відомості на ізолювання технологічного обладнання і трубопроводів;
схема пневмотранспорту; розробка нестандартного обладнання; специфікації
замовлення; перелік креслень; захист довкілля.
Основними частинами процесу технологічного проектування є розрахунки,
підготовка і виконання проектної документації (таблиць, креслень, пояснювальної
записки), підготовка завдань суміжним відділам. Найбільше часу витрачається на
видачу завдань суміжним відділам і узгодження технічних рішень, що займають
інтереси різних відділів.
Фрагмент "Інформаційний пошук" включає пошук технологічних норм,
керівних матеріалів, конструкторських норм, аналогів технологічних схем, що
використовуються при синтезі технологічних схем, типових рішень, аналогів
компоновочних рішень, рішень з установки технологічного обладнання і розводки
трубопроводів по окремим технологічним операціям і процесам тощо.
Пояснювальна записка містить: розрахунок випуску готової продукції;
розрахунок потреби у сировині, допоміжних матеріалах, тарі; розрахунок продуктів
і відходів виробництв; вибір режиму роботи підприємства та його підрозділів;
визначення численності персоналу; визначення витрат енергоресурсів (води, пари,
електроенергії, холоду, стиснутого повітря і стиснутої вуглекислоти); розрахунок
вантажообігу; розрахунок числа електро- і автонавантажувачів, рівня механізації
трудомістких процесів.
У пояснювальній записці наводиться характеристика стічним водам і викидам
в атмосферу.
Фрагмент "Технологічна схема" складається з синтезу принципової
технологічної схеми, розрахунку техніко-економічних показників за різних варіантів
вибору технологічного обладнання, аналізу і вибору кінцевого варіанту
технологічного обладнання. До складу фрагменту також входить вибір піднімальнотранспортного обладнання і визначення потреби в нетиповому нестандартному
обладнанні.
Фрагмент "Розрахунок потреби в складських приміщеннях" включає
наступний перелік робіт: розрахунок площ, необхідних для зберігання готової
продукції і напівфабрикатів, сировини, допоміжних матерьялів, тари, відходів та
інших матерьялів з виводом результативних таблиць. Ці таблиці входять до
пояснювальної записки і слугують підставою для компоновки складських
приміщень, що стоять окремо або об’єднаних з виробничими корпусами.
Фрагмент "Компоновка технологічного обладнання" включає прийняття
компоновочного рішення, що є результатом виконання комплексної програми
проектувальників різних спеціальностей. Цей фрагмент інформаційно зв’язаний з
фрагментами "Технологічна схема", "Розрахунок потреби в складських
приміщеннях", "Інформаційний пошук".
Фрагмент "Установочні креслення" включає підбір і розробку креслень з
окремих операцій технологічної схеми
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2 ІНЖЕНЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Технологічний потік на олійно-жирових заводах і комбінатах реалізується в
лінії, яка складена з машин, апаратів і агрегатів, узгоджених за продуктивністю і
зв’язаних між собою складною структурою транспортуючих пристроїв. До того ж
промисловий досвід експлуатації в галузі складає 50-70 років. За цей час
технологічні лінії набули багатьох змін: уведено елементи автоматизації, здійснено
заміну одиниць обладнання, зроблено реконструкцію і модернізацію виробництв,
виконані заміни чи зміни деяких елементів обладнання; здійснено заміну
допоміжних матерьялів тощо. В результаті цих дій значно знизився контроль за
виробничим процесом завдяки ускладненню його структури і технології. Усе це
призводить до збільшення кількості відходів і втрат на втробництві, складності
автоматизації, нестабільності якості продукції та ін.
Крім цього виникає велика кількість малих підприємств. У погоні за
прибутком вони самі розробляють нові, або корегують існуючи рецептури і
технології традиційних продуктів, які користуються підвищенним попитом на
ринку. Усі їхні дії призводять до випуску низьковитратної продукції, яка лише
найменуванням нагадує основну. Для цієї мети використовують нестандартне
обладнання, яке випускається підприємствами машинобудування і не достатньо
узгоджується між собою, що призводить до низькоякісного виконання
технологічних операцій (змішування, подрібнення, сушіння, фільтрування тощо).
Тому й виникла ситуація: щоб ефективно виробляти високоякісну продукцію
на маловитратних технологічних лініях, до того ж таких, що мають стабільну якість,
високий рівень автоматизації, малу кількість обслуговуючого персоналу, необхідно
установлювати технологічні лінії, які саме і мають вище перелічені характеристики.
Поряд з цим залишається досить велика кількість вітчизняних виробництв,
досить складних за технічною, технологічною і організаційною структурою та
таких, що потребують невідкланої модернізації чи реконструкції, щоб досягти
певною мсірою указаних характеристик.
Стає очевидним, що на олійно-жирове виробництво сьогодні не можна
дивитися, як на суму окремих технологічних процесів, що кожний окремий агрегат,
що працює в складі лінії, має безпосередній вплив на роботу інших машин і
апаратів. Тому удосконалення виробництв потребує аналізу усього комплексу
процесів в технологічній лінії, як системи.
Додатковим фактором у ситуації, яка склалася в галузі, є достатньо серйозна
насиченість підприємств і науково-дослідних установ галузі засобами
обчислювальної техніки, більшість з яких використовується на 10 % від їх
потужності. Тобто не лише "революційна ситуація", коли в силу історичних
закономірностей припиняють задовільно працювати виробництва, обумовлюючи
суспільну потребу у створенні нових і розвитку існуючих підходів до проектування,
дослідження, управління і удосконалення (виробництв) технологічних ліній.
Отже, виникла необхідність створення і розвитку нової методології, яка б
ураховувала усі характеристики технологічного процесу, його цілісність, і давала
можливість вирішувати найважливіші проблеми галузі зі стабілізації високої якості
продукції у поєднанні з енерго- і ресурсозбереженням.
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На фоні інформатизації суспільства, широкого розповсюдження комп’ютерної
техніки набув розвитку системний підхід, який, у свою чергу, як раз і орієнтує на
пошук об’єднуючих властивостей цілого, вимагає урахування взаємозв’язку його
частин і дозволяє таким чином звести різноманітні задачі пізнання частин до єдиної
комплексної проблеми, намітити генеральну лінію її вирішення і тим самим
розв’язати задачу принципової зміни цілого.
Теорія систем, що лежить в основі системного підходу - не міждисциплінарна
область наукових досліджень, що ставить своєю задачею виявлення і теоретичний
опис закономірностей будови, функціонування і розвитку систем.
Уперше як самостійний науковий напрямок теорія систем була заснована в 40х роках минулого (20-го) століття. У нашій країні і за кордоном здійснюється велика
робота в області дослідження закономірностей утворення систем. В різноманітних
сферах людської діяльності розробляється цілісний підхід до об’єктів, процесів і
явищ, що являють собою органічне поєднання елементів різноманітної природи.
Наукова розробка системного підходу має складний, а іноді і суперечний
характер. До цих пір теорія систем ще не має належної термінології, свого
математичного апарату, методів експериментального дослідження.
Суть системного аналізу визначається його стратегією, в основі якої лежать
наступні загальні принципи, які можуть бути застосовані до розв’язування будь-якої
системної задачі:
- чітке формулювання мети дослідження;
- постановка задачі стосовно реалізації цієї мети і визначення критерію
ефективності;
- пропорційно-послідовне переміщення по усьому комплексу взаємозв’язаних
етапів і можливих напрямків;
- принцип низхідної ієрархії аналізу і висхідної ієрархії синтезу в
розв’язування складових часток задач.
Аналізуючи наукові праці 70-х і 80-х років можна відзначити, що конкретний
вид методології системного аналізу може бути різноманітний. З одного боку це
свідчить про безперервний розвиток системного підходу, а з іншого, що системний
підхід є досить гнучким методом наукового дослідження і у кожному конкретному
випадку повинне бути обгрунтоване його застосування.
Системний підхід у проектуванні розширює поле бачення проблеми, бо
технологічну задачу для частини вирішують з урахуванням цілого. Я.Дітрих, один з
основників інженерного проектування, що базується на системному аналізі,
противник локального частинного підходу до вирішення задачі, замикання у візькій,
обмеженій сфері. Д.Уайлд також стверджує, що інженери-проектувальники, які
працюють традиційними методами, знаходять оптимальне рішення “інтуїтивним
шляхом”, тобто неусвідомленою оптимізацією, коли цільова функція досить
очевидна.
Сучасні проблеми удосконалення технологічних процесів олійно-жирових
виробництв, на думку А.Г.Сабурова і В.В.Ключкіна, полягають у вирішенні
комплексу взаємозв’язаних окремих задач, до яких відносяться: дослідження і
урахування властивостей продуктів, обгрунтування оптимального режиму процесу,
апаратурне оформлення, орієнтоване на обладнання контрольно-вимірювальною
технікою і системами автоматичного регулювання і управління.
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Радикальне удосконалення процесів олійно-жирової промисловості не
можливе без крупних поглиблених досліджень, що спираються на конкретну
методологію, яка ураховує сучасний рівень вивчення технологічних процесів рівень наукової і прикладної проблематики. І для вирішення широкого спектру
задач удосконалення технологічних процесів плодотворним може бути тільки
системний аналіз.
Поряд з цим щодо удосконалення технологічних систем існує задача
підвищення техніко-економічного рівня і якості проектів завдяки створенню
принципово нової технології, яка передбачає багатоваріантну проробку рішень і
вибір з них оптимального. У цьому випадку постає необхідність у використанні
обчислювальної техніки і розробці систем автоматизованого проектування.
Насправді комп’ютерна розробка проектів харчових підприємств на думку
В.Артеменко здійснюється зараз за двома напрямками. Перший передбачає
виконання на ЕОМ найбільш трудомістких нетворчих операцій розрахункового
характеру, пошук інформації й виготовлення документації. Він дещо забезпечує
скорочення коштів і часу на проектування, поліпшує якість проектної документації і
умови праці. Другий напрямок передбачає аналіз багатьох можливих проектних
рішень і вибір найкращого.
Під час реалізації першого напрямку (до 1990 року) створювали бази даних, а
також окремі програмні засоби й пакети прикладних програм для різних
розрахунків, друкування текстової та графічної документації. З цією метою
використовували великі ЕОМ типу ЕС 1035, 1045, 1061, де програми обчислювали у
пакетному режимі. На цій основі робили спроби розробки системи
автоматизованого проектування галузевого значення.
Під час реалізації другого напрямку (після 1990 року) здійснюється
переоснащення проектних організацій персональними комп’ютерами типу IBM PC.
На їх основі створюються локальні мережі ЕОМ, локальні бази даних і САПР
другого покоління, використовуються програмні середовища вищого рівня.
Вітчизняна та закордонна практика виявила неминучість поетапної
автоматизації проектних робіт. Якщо на першому етапі проектувальник
використовував окремі програми чи пакети прикладних програм для розв’язування
задач розрахункового характеру, то на другому етапі - створює САПР з локальними
базами даних і наборами прикладних програм. На третьому етапі повинні
розроблятися інтегровані САПР з загальною інформаційною базою даних, що
програмно суміщується з програмними комплексами, націленими на вирішення
складних проектних задач з використанням ЕОМ.
Зараз автоматизація проектування харчових підприємств знаходиться на
другому етапі. А, щоб перейти на використання САПР третього рівня потрібно, як
вважає академік В.І.Тужилкін, притягнути увагу вчених, що займаються
інформаційними проблемами і технологіями, до необхідності серйозного
концентрування зусиль на розробці фундаментальних і прикладних проектів,
основною метою яких є створення високих інформаційних технологій на основі
системно-динамічного моделювання.
Такої ж думки дотримується і В.А.Панфілов, що створення високоефективних
технологічних ліній можливе лише за нового стилю мислення, методологічну
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основу якого складає системний підхід до проблеми розвитку харчових виробництв.
Серед задач, які потрібно для цього вирішити є такі, як:
- розробити теоретичні основи проектування високоефективних технологій
переробки сільськогосподарської сировини;
- створити динімічні моделі технологічних потоків;
- розробити методи проектування нової техніки на основі її блочномодульного будування;
- створити банк технологічних і технічних характеристик процесів, машин,
апаратів, комплектного обладнання для використання обчислювальної техніки при
компоновці ліній;
та ряд інших важливих задач.
Ці концептуальні погляди В.А. Панфілова базуються на глибокому
теоретичому опрацюванні методології системного підходу до удосконалення
існуючих і розробки нових технологічних ліній харчових виробництв.
Окрім викладення методологічної суті і значення системного підходу автор
пропонує метод системного аналізу механізованих поточних ліній харчових
виробництв. Цей метод включає типову послідовність операцій, які виконує
проектувальник під час вирішення задач у межах системного дослідження
технологічних ліній: аналіз проблемних ситуацій, синтез рішень, оцінка та вибір
альтернатив, моделювання, коригування, реалізація. За запропонованою у цій праці
методикою спочатку розробляється граф цілей і задач на основі попередньо
виділених автономних технологічних цілей всередині виробничого процесу. Цим
самим вирисовується структура системи і виділяються підсистеми. Потім, за
допомогою умовних позначень процесів всередині підсистем зображуються
оператори. При цьому залишається осторонь машинно-апаратурне оформлення,
оскільки технологічний процес принципово може бути реалізований різними
технічними засобами. Далі оператори з’єднуються матеріальними потоками. Таким
чином будується частина технологічної системи, яка може бути керована.
Зображення технологічних систем у вигляді операторних моделей припускає
дослідження їх як бази для:
- розгляду процесу у лінії як єдиного процесу виробництва з метою його
скорочення;
- нового машинно-апаратурного оформлення процесів у лінії;
- виділення блоків, які можуть бути описані математичною мовою з метою
оптимізації і автоматизації;
- прогнозування якості технологічних систем.
Під час дослідження режимів роботи поточних ліній використовується
математичне моделювання як складових частин системи, так і системи вцілому. При
цьому автор рекомендує використовувати обидва зформованих напрямки
математичного моделювання технологічних процесів: теоретичний і статистичний.
До цього ж, статистичний - на етапі дослідження у межах елемента
(мікродослідження), тобто за умов більш глибокого вивчення процесу. З метою
формування критерія оптимізації системи і визначення перспективних напрямків
оптимізації автор пропонує робити оцінку ефективності функціювання
технологічної системи шляхом визначення деякого показника ефективності як
кількісної характеристики оцінки якості продукції.
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Вищевикладений метод системного аналізу технологічних ліній з успіхом був
застосований для оптимізації технологічних систем маргаринового виробництва.
Але вперше зроблено спробу систематизувати методи моделювання, аналізу і
оптимізації хімічних виробництв на основі використання їх топологічних моделей
на ЕОМ, а також розглянути інші методи математичного моделювання складних
хіміко-технологічних систем групою учених під керівництвом академіка В.В.
Кафарова. У цій праці наведено методологію дослідження хіміко-технологічних
систем, за якою розроблений на основі аналіза топологічних властивостей
циклічних потокових графів алгоритм розрахунку матеріальних і теплових балансів
системи формалізує процес створення і визначення оптимальної стратегії
розв’язання систем рівнянь балансів і надає можливість автоматизувати виконання
цих операцій з застосуванням ЕОМ.
Системний аналіз процесів хімічної технології, розвинутий в подальших
працях академіка В.В.Кафарова, є потужним і всеохоплюючим інструментом, який
дозволяє на фундаментальній науковій основі удосконалювати існуючі і створювати
нові технологічні процеси,
технологічні системи, методи їх розрахунку і
оптимізації, а також системи автоматизованого проектування.
Надалі принципи моделювання і оптимізації складних технологічних систем
були розвинуті і у харчовій галузі промисловості, зокрема, у олійно-жировій. Ці
принципи системного аналізу, що націлені на інтенсифікацію процесів дослідження,
удосконалення і управління у харчовій технології з застосуванням ЕОМ основані на
формалізації виробничих процесів, тобто вони представлені у вигляді математичних
моделей різних рівнів складності, точності, універсальності і надійності. До того ж,
у більшості випадків, спеціалісти орієнтувались на вузькоцільові системи
моделювання, які вирішували конкретні задачі, й використовували типову схему
комплексу робіт зі створення таких систем. Аналіз і синтез складних установок
оснований на методах математичного моделювання з урахуванням ієрархічної
структури складних систем і модульних принципів складання моделей.
Так, розглянуті деякі особливості моделювання складних технологічних
систем у харчовій промисловості на прикладі гранулюючої установки для сипких
продуктів. Для одного технологічного процесу автор вирішував дві окремі задачі:
оптимізацію технологічного процесу і визначення оптимальних конструкторських
параметрів подрібнювачів. При дослідженні процесів функціювання установки була
розроблена операторна схема, за допомогою якої у системі ураховувалися її
топологічні особливості. Далі, використовуючи основні методологічні принципи
аналізу і синтезу хіміко-технологічних систем, виявлені суттєві властивості окремих
елементів, що впливають на показники системи вцілому та які дозволяють
спростити вибір оптимальних рішень. При цьому, процедура вибору така:
- визначення вхідних і вихідних параметрів системи;
- вибір показника якості системи;
- визначення управляючих дій на систему;
- установлення математичних зв’язків між показниками якості і управляючими
діями;
- вибір оптимальних режимів і визначення стійкості у оптимальній області.
Математичні моделі процесів визначені послідовністю етапів функціональної
або операторної схеми. Обчислювальні процедури для розрахунку моделей, які
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зроблені з використанням ЕОМ також виконані у відповідності з операторною
схемою. При цьому на кожному етапі робилася перевірка щодо прийнятих критеріїв
оптимальності. Далі на основі якісного аналізу сукупності взаємозв’язаних процесів
як систем проводився якісний аналіз складної установки. Цю задачу автор відносить
до синтезу системи управління складних технологічних систем.
Однією з перших праць у олійно-жировій галузі, присвячених розробці і
застосуванню математичного моделювання і синтезу оптимальних структур
процесів складної технологічної системи, є праця з удосконалення процесів
концентрування розчинів з нелетким залишком на прикладі кінцевої достиляції
місцели бавовняної олії. За основу системи автори прийняли технологічну схему
концентрування розчину інертним газом. Розділивши її на підсистеми, вони
побудували ієрархічну структуру процеса, складену з п’яти ступенів. До того ж ця
структура обіймає усі способи концентрування розчинів. До першого ієрархічного
ступеню входять процеси, що відбуваються на молекулярному рівні; в другий - в
ансамблях часток; в третій - в окремих фазах; в четвертий - в елементах установки.
П’ятий ступінь являє собою систему, що характеризує увесь процес
концентрування. На кожному ієрархічному ступені шляхом порівнювальної оцінки
вагомості елементів процесу приймалися рішення щодо визначення структури
математичного опису. Повна математична модель процесу складається з комбінацій
математичних описів процесів і явищ, що відбуваються в елементах установки.
Алгоритмізація обчислювальної процедури повної математичної моделі процесу
виконувалась після розгляду методологічних питань обміркованої комбінації
математичних описів елементів процесів і явищ з метою одержання найбільш
спрощеної з точки зору розв’язування і достатньо точної моделі. Блок-схема
обчислення математичної моделі процеса побудована у відповідності зі структурнопараметричною схемою установки. Оптимальне проходження процесу у цьому
випадку виявлено шляхом розгляду сукупностей апаратів схеми. Для цього, за
критерій оптимальності автори приймали питому вартість витрат на проведення
процесу. Після обчислення повної моделі на ЕОМ і оптимізації робили аналіз
цільової функції з метою визначення рекомендацій щодо апаратурного оформлення
процесу.
Аналогічний, але дещо більш розширений, системний аналіз технології
виробництва бавовняної олії з метою синтезу нових оптимальних технологічних
схем застосовано шляхом розробки методичних основ спрямованого удосконалення
технології виробництва рослинних олій, що полягають у вирішенні задачі синтезу
оптимальної технологічної схеми на основі її поетапного аналізу, що включає
декомпозицію схеми на функціональні підсистеми з подальшим аналізом останніх.
Поряд з загальним критерієм оптимальності, за який було узято прибуток
технологічної системи та собівартість продукції (технологічні витрати), кожна
підсистема має свій локальний критерій і свою задачу синтезу оптимальної
підсистеми.
Синтез оптимальної структури технологічної схеми проведений шляхом
визначення складових частин цільової функції на основі обчислення статистичних
математичних моделей технологічних процесів на ЕОМ.
Ця робота має продовження.
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Ще однією працею в області удосконалення олійно-жирових виробництв, що
відрізняється достатньою глибиною системного аналізу процесу, є праця присвячена
математичному моделюванню рафінації жирів. У цій праці автори розвинули підхід,
який створює передумови для розробки науково-обгрунтованих практичних
рекомендацій з удосконалення технології як на різних етапах технологічного
процесу, так і у комплексі. Посилаючись на труднощі, пов’язані з суттєвими
варіаціями динаміки функціювання окремих підсистем рафінаційного процесу, що
ускладнюють процес розробки адекватних математичних моделей, зв’язків між
проміжними входами системи і загальним виходом, автори приходять до висновку
щодо доречности застосування методу декомпозиції системи. У результаті система
представляється як сукупність певним чином поєднаних типових процесів або
ланок, кожна з яких має більш-менш стандартний математичний опис. Аналіз
кожної із ланок системи проводиться незалежно одна від іншої. Зокрема, у
відповідність до кожної стадії поставлений локальний критерій оптимізації. Кожна
стадія процесу рафінації охарактеризована певним набором вхідних, вихідних і
управляючих перемінних, а також з достатньою визначеністю сформульовані
вимоги до проміжних вихідних характеристик. Глобальна оптимізація
рафінаційного процесу зводиться до реалізації послідовності окремих
оптимізаційних алгоритмів і прямої оптимізації процесу. Таким чином, автори
розв’язували задачу локального моделювання і оптимізації для кожної окремої
стадії рафінаційного процесу, використовуючи для розробки оптимізаційних
алгоритмів детерміновану основу, що утримує статистичний елемент.
Знизити витрати у видобуванні рослинної олії екстракційним способом можна
тільки шляхом удосконалення технологічної схеми, тобто проведенням синтезу
структури схеми, і оптимізації технологічного режиму, - так стверджують автори,
які вважають, що нова технологія зараз створюється на основі еврістичних
принципів. Тому великого значення у цей час набула проблема розвитку методів
аналізу технологічних схем, що базуються, головним чином, на порівнянні
альтернитивних варіантів з використанням економічного і ексергетичного критеріїв.
Суттєвим недоліком таких методів є неможливість виключити вплив на результат
характеристик застосованого в схемі обладнання, а задача синтезу оптимальних
технологічних схем до цього часу ще не була формалізована.
Заслуговує уваги ряд праць В.Г. Вайнера у області створення САПР хімічних
виробництв. З позицій системного підходу розглянуті різні проектні процедури
створення хімічних апаратів методами САПР, та їх компоновки на виробничих
площадках у складі діалогової системи “ДІСК”. Далі роботи зі створення САПР
хімічних виробництв набули розвитку у межах вирішення ряду оптимізаційних
задач в автоматизованих системах управління ліквідацій наслідків аварій на
хімічних виробництвах. Автором розроблено комплекс цікавих та корисних
алгоритмів і програм з оптимального гідравлічного розрахунку мережі
трубопроводів і насосів, компоновки і з’єднання об’єктів хіміко-технологічної
системи; визначення структури зв’язуючої мережі; оптимального розміщення вузлів
і об’єктів у площині (для генеральних планів) і у просторі (для компоновки
обладнання всередині промислової будівлі); побудови зв’язуючого дерева і
оптимізації розміщення вузлів мережі. Усі ці алгоритми були реалізовані на великих
ЕОМ типу “Минск-32”, М220, ЕС-1022. Очевидно, що задачі такого плану лише
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частково вирішують проблему , пов’язану з удосконаленням технологічних об’єктів
як хімічних так і харчових виробництв.
З аналізу вищевикладеного витікає, що у ряді крупних досліджень останнього
часу, присвячених задачам у області технологій харчових і хімічних виробництв,
застосування системного аналізу дозволило авторам здійснити декомпозицію
складних об’єктів, поставити конкретні задачі на рівні структурної ієрархії,
визначити необхідні методи дослідження, розробити математичні моделі процесів.
Вцілому з цих праць випливає, що вигляд методології системного аналізу можу бути
різним:
- за ієрархічним принципом;
- з використанням структурних схем;
- з розробкою операторних моделей;
та ін.
З одного боку, це свідчить про безперервний творчий розвиток системного
підходу, а з іншого - про те, що системний підхід є достатньо гнучким методом
наукового дослідження, і тому у кожному окремому випадку потрібне обгрунтоване
його застосування.
Окрім цього, з літературного огляду можна бачити наявний відхід від
традиційних
методів
роботи
професійного
дослідника-проектувальника
технологічних систем харчових виробництв. Для застосування вищеописаних
методів потрібні додаткові знання і навички формалізації топологічної структури
технологічних схем. А за умов відсутності топологічної моделі схеми у пам’яті
ЕОМ, застосування системного підходу до дослідження й удосконалення
технологічних процесів значно ускладнюється і врешті решт зводиться до
вирішення сукупності задач локального характеру. До того ж у переважній
більшості випадків автори застосовують статистичні математичні моделі як окремих
процесів, так і системи вцілому, а також пропонують досить жорстку методику, якої
потрібно дотримуватися при проектуванні чи удосконаленні технологічних систем. І
як наслідок, зникає головна перевага систем автоматизованого проектування надання умов для активізації творчого мислення інженера-проектувальника.
До цього часу системний підхід до удосконалення процесів в технології жирів
не знайшов розповсюдження. Виходячи з досвіду попередників, щоб розробити та
застосувати нову технологію проектування потрібно вирішити наступні задачі:
1) розробити формалізований опис технологічної системи;
2) формалізувати структурний синтез технологічної схеми;
3) розробити математичні моделі фізико-хімічних процесів в елементах
системи;
4) реалізувати моделі у пакеті прикладних програм на ПЕОМ;
5) дослідити процеси в елементах системи;
6) дослідити побічні процеси….
Слід відзначити, що не дивлячись на наявність досить крупних теоретичних
праць у цій області, системні дослідження не отримали широкого розповсюдження з
причин, по-перше, суб’єктивного характеру і, по-друге, відсутності методології
таких досліджень.
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2.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.1 Система та її елементи
Системою називають упорядковану певним чином множину різнорідних
елементів (не менше 2), взаємозв’язаних між собою і утворюючих деяку єдність,
властивості якої більші за суму властивостей елементів, що її складають.
Поняттю системи протиставляють поняття "хаос". Хаотичною називають
множину елементів ε1, ε2, … εі, …, εn, в якій при зміні стану елемента εі можуть
відбутися усі можливі зміни в елементах εj і εk чи ін., причому така незалежність
станів елементів характерна для усієї множини. Якщо стан елемента εі певним
чином обмежує можливі стани інших елементів εj і εk і т.ін., то можна стверджувати,
що між εі і εj, та між εі і εk і т.ін. існує певний зв’язок. Такі множини, в яких
спостерігається певна взаємодія між елементами, є системи.
Як правило, залежно від зв’язку між станом елементів системи називають
детермінованими і стохастичними.
У перших зв’язок між станом елементів системи однозначний і наперед
визначений; у других - зв’язок носить вірогідний характер.
Елементами називають об’єкти, які у сукупності утворюють систему. При
цьому вважають, що елемент у межах збереження певної якості системи далі
неподільний. Однак неподільність елемента відносна: сам елемент являє систему і у
свою чергу також сладається із елементів. Поза системою елемент, як такий, не
існує. Розділення системи на елементи взагалі відносне і умовне. Елементи
виділяють, виходячи з логічних передумов і практичної доцільності таким чином,
щоб вони мали внутрішню структуру і являли утворення, що характеризуються
більш високою стійкістю, ніж уся система вцілому.
Елементи системи утворюють групи. Зв’язок між елементами всередині цих
груп відрізняється від характеру зв’язку між самими групами, тобто всередині
системи утворюються підсистеми. Поняття "підсистеми" означає, що деяка частина
системи повинна мати її властивості. Саме цим підсистема відрізняється від групи
елементів, для яких не сформульована мета.
Відповідно до прийнятої трактовки розподіл системи на підсистеми являє
собою розділення великого процесу на підпроцеси з відповідними входами і
виходами. Будь-який вхід даного підпроцесу - це вихід попереднього, а вихід
даного підпроцесу - це вхід наступного, тобто усі процеси взаємозв’язані.
1.2 Характеристики систем
Досить зручно розглядати системи за чотирма характеристиками, а саме:
- за призначенням;
- за функцією;
- за потоком;
- за структурою.
За цима характеристиками досить зручно класифікувати різноманітні системи.
Призначення системи, яку побудовано людиною, на першому рівні задається
тими, хто її проектував. Пізніше користувачі системи прилаштовують її до своїх
власних цілей. Остаточну мету чи призначення системи важко передбачити тим, хто
створює систему. У цьому випадку систему слід завжди розглядати у зв’язку з її
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користувачами, а не з розробниками, тому що не вони визначають її кінцеве
призначення.
Система може мати більш ніж одне призначення. Одне і те ж призначення
системи може бути досягнуте різними шляхами і задоволене різними системами.
Призначення системи щільно пов’язані із середовищем, в яке вони занурені.
Для того, щоб зрозуміти сумісність призначень системи з існуючим середовищем,
необхідно вивчити це середовище. Середовищем, що оточує систему, звичайно
вважають ті зовнішні по відношенню до неї фактори, які випливають на її
поведінку.
Система може бути зв’язана з середовищем за наступними критеріями.
1 Призначення. Перевіряють, чи сумісне призначення системи з середовищем?
Якщо ні, то слід модифікувати призначення, відмовитися від системи, або
надати системі нового вигляду та приладнати Ії до середовища.
2 Побудова. Побудова включає зібрання компонент системи, щоб вони
гармонійно взаємодіяли, як між собою, так і з середовищем.
3 Оцінка. Чи сумісна система з середовищем? Чи виконує вона ефективно своє
призначення? Чи пропонує вона ефективно своє призначення? Чи пропонує діюча
система додаткові цілі, які можуть бути досягнуті, якщо виконати невеликі
модифікації?
Проблема, яка виникає у певній системі може розглядатися або як
неправильне її функціонування в самій системі, або як недоліки у взаємодії системи
з середовищем.
Функції.
Функції являють собою перетворення призначення в дію. Ці дії можуть бути
далі названі подіями, які реалізують призначення функцію елемента системи
розглядають як сукупність її станів у просторі і часі.
Структура може змінюватися у часі сама з собою, потік також може змінювати
структуру, наприклад у випадку зносу поверхні в результаті постійного потоку.
Структура може також змінюватися у часі, наприклад, зростати зі зростанням
кількості потоків.
Потоки розділяють на
- підтримуючі;
- потоки продукції чи відходів.
Підтримуючі потоки - це ті, що необхідні для стабілізації чи збереження
первинної структури.
Потоки продукції чи відходів - це потоки, які є результатом структурної дії.
У будь якій структурі системи існує декілька рівнів потоків.
Наприклад, існують потоки на рівні атомів, на рівні органічних молекул, на
рівні фізичних чи хімічних явищ, на рівні апаратів і т.ін.
При чому потоки, як і структури, котрі їх обмежують, не залишаються
сталими у часі.
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Структура.
Під структурою системи розуміють низку відношень, тобто визначену
упорядкованість між елементами системи.
Під зв’язками розуміють взаємодію елементів системи, які забезпечують
виникнення та збереження структури та цілісних властивостей системи. Усі зв’язки
в системі побудовані так, щоб зробити можливим деякий вид потоку.
Поновлення структури завжди здійснюється для спрощення руху нових
потоків, які виконують функції з новою метою.
Часто оновлення структури - це тимчасова реакція на умови середовища.
Властивості відкритих систем.
Систему називають відкритою, якщо вона обмінюється матерією, енергію або
інформацією із середовищем, здійснює імпорт або експорт, синтез чи
розокремлення матеріальних компонентів середовища. Якщо нічого не перетинає
границю системи, то система називається замкнутою. Замкнута система не взаємодіє
зі середовищем. Замкнутій системі у стані рівноваги непотрібна енергія для
збереження цього стану. Енергія з неї також не може бути отримана. Наприклад,
замкнутий резервуар утримує велику потенційну енергію, але вона не може
привести в дію двигун. Те ж саме правильним є і для хімічної системи у стані
рівноваги. Це не можна вважати за стан хімічного покою, але навпаки, у такому
стані постійно протікають реакції відповідно до закону збереження маси таким
чином, що продукти реакції з’являються з тією ж швидкістю, з якою зникають. Тим
не менш з такої хімічної рівноваги не може бути отримана будь-яка робота, і
підтримка такої рівноваги не потребує будь-якої роботи із зовні. Алгебраїчна сума
роботи, що отримується ві використання елементарних реакцій, дорівнює нулу. Для
виконання роботи необхідно, щоб система буле не у стані рівноваги, а прагнула до
нього.
Основна різниця між відкритими і замкненими системами полягає у тому, що
останні повинні з часом досягнути незмінного стану хімічної та термодинамічної
рівноваги.
Напроти відкриті системи можуть за певних обставин досягнути незалежного
від часу стану, який називається стійким. Один і той же стійкий стан може бути
досягнутий за різних початкових умов. У цьому стані система залишається
незмінною, не дивлячись на безперервну взаємодію елементів із середовищем.
По відношенню до ХТС спеціалісти з теорії систем визначили наступні
властивості хіміко-технологічних систем:
1) Цілісність. Визначимо систему як множину змінних. Кажуть, що вона
поводить себе як ціле, якщо зміна однієї змінної викликає зміну усіх інших змінних.
Це може мати місце у просторі, у часі або одноразово у просторі та у часі. Зміни
можуть відбуватися не зразу.
Цілісність виявляється у тому, що взаємодія елементів системи обумовлює її
нові якості, які не властиві її частинам.
2) Наявність цілей функціонування.
Цілі функціонування визначають основне призначення системи. Цілі
функціонування звичайно досягаються одночасним або послідовним виконанням
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низки задач. Таких задач може бути декілька, розв’язування їх визначають суть
процесу функціонування системи та її підсистем.
3) Наявність управління
Процес управління - це процес упорядкування системи, тобто приведення її у
відповідність до цілей і задач.
Управління може здійснюватися безпосередньо людиною, або людиною з
використанням технічних засобів, або тільки технічними засобами, які працюють за
програмами, розробленими людиною.
4) Ієрархічність будови системи
Це означає, що кожний елемент системи, у свою чергу, може розглядатися як
окрема система, а сама вона є лише одним з елементів системи більш високого
рівня.
5) Безперервність зміни стану елементів підсистем без зміни її
структурного графу. Зміна ж стану елементів та підсистем зі зміною структурного
графа призводить до створення нової системи.
Системні дослідження.
Предмет системних досліджень.
Основним предметом системних досліджень є аналіз стійкості системи.
Стійкість інколи інтерпретується як надійність системи при досягненні певних
цілей. Однією із форм стійкості системи є еквіфінальність, тобто система може
досягнути одного і того ж кінцевого стану за різних початкових умов і
різноманітними шляхами.
Коли у відкритих системах досягнуто стійкого стану, то він не залежить від
початкових умов і визначається тільки параметрами системи, тобто швидкістю
реагування і перетворення стану, прийняття нового стану. Такий стан називають ще
еквіфінальним. У багатьох процесах, що відбуваються у фізико-хімічних системах
одного і того ж кінцевого стану може бути досягнуто еквіфінально із різних
початкових станів.
Стійкому стану системи притаманні регулюючі характеристики. Ці
характеристики корисно вивчати, коли система знаходиться в стійкому стані.
Функціонуючи для того, щоб задовольнити призначення, будь-яка система
може підлягати збуджуючим діям, котрі не були передбачені при її конструюванні.
Крім того, початкова множина обмежень при побудові системи може не описувати
усі труднощі, які з’являться з часом. Отже, щоб урахувати таку можливість,
обмеження і цілі потрібно періодично переглядати. Для повернення системи до
бажаного режиму необхідна інформація зворотного зв’язку.
Аналіз стійкості системи повинен здійснюватися для всіх компонентів
системи. Корисно досліджувати стійкість структури і потоку окремо з точки зору
виконання ними призначення.
Досліджують також стійкість цілей системи, оскільки вони підпадають змінам,
перевіркам і є джерелом конфліктів. Стійкість системи залежить від інших систем, з
якими вона взаємозв’язана. Часто буває вплив середовища настільки великим, що
внутрішні зміни не можуть стабілізувати систему, у цьому випадку потрібно
досліджувати стійкість у взаємодії системи і середовища.
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Задачу аналіза стійкості звичайно формулюють на мові збуджуючих дій і
стану системи. Збуджуючі дії розглядаються як безперервний процес. Однак, відома
і переривиста поведінка системи, що виявляється в формі аварії (серйозної поломки,
катастрофи), що являє собою непередбачену переривистість або раптову нестійкість
в структурі і в потоці.
Проблеми теорії систем.
Існують дві проблеми теорії систем - це побудова і управління.
Побудова. При вирішенні цієї проблеми відповідають на головне запитання:
1) Як при заданих цілях побудувати систему, яка б успішно задовольняла
заданим цілям.
2) Управління. Як для заданого призначення системи управляти нею і
модифікувати її структуру й потоки, щоб отримати загальну (динамічну) стійкість?
Для вирішення цих проблем створено системну методологію.
Системна методологія.
Спочатку ознайомимося зі значенням самого терміну ”методологія”, тоді
стане зрозумілим наступне пояснення. Отже, “методологія" - походить від двох слів
“метод” і “логія. ”
Метод (від грецького) - шлях дослідження чи спосіб пізнання, “логія” - від
грецького - слово, вчення. У складних словах відповідає поняттям “наука”,
“знання".
Отже ”методологія” –
1) вчення про методи пізнання;
2) сукупність прийомів дослідження, що їх застосовують у будь-якій науці
відповідно до специфіки об’єкту пізнання.
Існують певні вимоги до системної методології.
Перш за все для вирішення системних проблем розробляють певну
методологію дослідження, яка повинна бути сама системною, тобто вона повинна
мати усі ознаки, що належать системам. Окрім цього у системній методології
повинно бути передбачено, по-перше, пояснення взаємодії елементів в системі і подруге, що деякі елементи системи можуть викликати ефекти незалежно від інших
елементів.
Системна методологія має такі альтернативні шляхи дослідження систем:
1) пізнання системи, розкладаючи її на частини і досліджуючи ці частини
окремо.
2) дослідження системи, перевіряючи функції з точки зору їх зв’язку з
оточуючим середовищем.
При вирішенні проблем управління методологія повинна передбачати
виділення для управління домінуючі елементи. У цьому разі виділенню домінуючих
елементів повинен передувати опис системи як цілого.
Спроби управляти системою чи модифікувати її часто мають певні обмеження
у фінансових, матеріальних та людських ресурсах. Тому обмеження ресурсів слід
передбачати для управління домінуючими елементами.
Методологія повинна бути орієнтована на вихід, щоб полегшити
порівнювання між альтернативними рішеннями.
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При пошуку альтернативних варіантів методологією передбачається:
- зібрання інформації;
- усвідомлення бажаного призначення і структури системи;
- визначення альтернативної стратегії втручання.
Методологія повинна використовувати інформацію із зовнішнього
середовища для перевірки правильності кроків, що застосовані для управління
системою чи модифікації її призначення.
Методологія повинна надавати можливість промоделювати реакцію
зовнішнього середовища.
Вважається, що методологія з різними системними ознаками має малу
цінність, якщо вона не використовується при розв’язуванні задач побудови і
управління.
Зважаючи на ці вимоги, в літературі пропонується загальна методика
системного дослідження за якою:
1) виявляють конфліктність призначення системи і система досліджується як
процес, що протікає у взаємодії із середовищем.
2) визначають (конкретизують) призначення системи, базуючись на
характеристиках входів в систему, які визначаються проектувальником і
користувачем. (Вхід в систему - це сукупність характеристик матерії, енергії,
інформації.)
3) описують систему та її оточення;
4) описують елементи системи та їх взаємодію;
5) ідентифікують, позначають і описують стан, потоки і функції системи та
описують їх зміну.
6) уточнюють проблеми з урахуванням досвіду користувачів;
7) досліджують умови, які впливають на стійкість і надійність системи;
8) розробляють заходи, що забезпечують стійкість стану по відношенню до
збудження в елементах і в системі, а також у взаємодії між системою і оточуючим її
середовищем;
9) визначають способи уведення управляючих дій, що сприяють стійкості
системи у часі.
Це творчий процес і виконується з використанням методів інженерної
творчості.
Сучасне олійно-жирове виробництво як досить велика і складна система
складається із взаємозв’язаних
підсистем, між якими існують відношення
супідрядності з трьома основними рівнями якості системи.
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Система харчового підприємства.

Підприємство

Цех

Цех

Цех

Системна організація виробництва
вививиробництва
органівиробниц

Технологічна лінія

Технологічна операція

Технологічна лінія

Технологічна операція

Технологічна лінія

Технологічна операція

Технологічна система

Типовий фізико-хімічний процес

Фізичні явища

Типовий фізико-хімічний процес

Хімічні явища

Типовий фізико-хімічний процес

Мікробіологічні явища
Фізико-хімічна система

Під технологічною системою (ТС) розуміють сукупність взаємозв’язаних
технологічними потоками і діючих як одне ціле, апаратів, в котрих здійснюється
певна послідовність технологічних операцій (підготовка сировини, власне хімічні
перетворення, виділення цільових продуктів).
Вищий рівень ієрархічної структури олійно-жирового підприємства "Системна
організація виробництва" – це система оперативного управління сукупністю цехів,
плануванням запасів сировини і готової продукції.
Основу середнього рівня "Технологічна система" складають технологічні
процеси в поточних лініях, що являють собою сукупність специфічних
технологічних операцій.
Нижчий рівень "Фізико-хімічна система" утворюють типові процеси харчової
технології у певному машино-апаратному оформленні.
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Ще нижче за схемою іде деталізація типового процесу до рівня елементарних
фізико-хімічних і мікробіологічних ефектів та явищ, що в свою чергу, складає
можливість розглядати і цей елементарний процес, як складну систему.
Процес функціювання харчового підприємства, як складної системи
складається з двох частин:
- власне технологічного процесу;
- процесу технологічного і організаційного управління підприємством.
Кожен ієрархічний рівень харчового підприємства характеризується певним
показником ефективності функціонування.
Ціллю функціонування 1-го рівня, виділеного і названого “Фізико-хімічна
система”, є певна фізико-хімічна дія на технологічні потоки з високою
продуктивністю і інтенсивністю.
На цьому рівні основними показниками ефективності функціонування
системи є ступінь перетворення хімічних компонентів потоку, ступінь розділення,
коефіцієнт вилучення тощо.
Елементи системи на цьому рівні функціонують в умовах зовнішніх і
внутрішніх збуджуючих дій, котрі намагаються протидіяти цілеспрямованому
протіканню фізико-хімічних процесів.
Внутрішні збуджуючі дії обумовлені зміною технологічних параметрів
технологічних параметрів технологічних режимів функціонування системи.
Такими збуджуючими діями можуть бути зовнішні дії на елементи системи
обумовлені зміною фізичних параметрів матеріальних і енергетичних потоків, тобто
зміною складу сировини і матеріалів, зміною температури холодоагенту, зміною
температури потоків тощо.
Ці збуджуючі дії мають як детермінований (такий що можна контролювати,
визначати), так і випадковий (передбачуваний, але має певний ступінь випадковості)
характер. До того ж період їх зміни коливається у великому діапазоні значень для
забезпечення виконання елементами технологічної
системи заданих цілей
функціонування. В умовах збуджуючих дій використовують локальні системи
автоматизованого управління процесом функціонування, що передбачає
використання локальних систем оптимізації технологічних процесів, стабілізації
фізичних параметрів потоків і параметрів технологічних режимів.
Рівень “Технологічна система”
Метою функціонування системи на цьому рівні є виробництво установленої
кількості деякого цільового продукту або проміжного продукту заданої якості.
Показниками ефективності функціонування технологічних ліній і окремих
технологічних операцій є норми витрат сировини, гріючої пари, електроенергії,
охолоджуючої води.
Витратні
коефіцієнти
здебільшого
характеризують
досконалість
функціювання технологічної лінії чи окремої технологічної операції.
Зокрема, ці коефіцієнти визначають економіку виробництва цільового
продукту.
При оцінці ефективності функціонування технологічних ліній суттєву роль
відіграють показники економічної ефективності, такі як:
- продуктивність;
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- собівартість продукції;
- прибуток;
- рентабельність тощо.
Нормальний режим функціонування технологічної лінії порушують такі
збуджуючі дії як зміна попиту на споживання цільового продукту або проміжного
продукту, зміна технологічних режимів функціонування, збої у забезпеченні
виробництва сировиною і матеріалами, аварійні зупинки, експлуатаційні
переключення обладнання у зв’язку з ремонтом тощо.
Період коливань таких змін та їх характер досить різноманітні.
На цьому ієрархічному рівні виникають задачі оптимізації з метою створення
оптимальної координації функціювання елементів і підсистем, а також узгодження
технологічних потоків між цими елементами.
Рівень “ Система організації виробництва.”
Метою функціонування на цьому рівні є випуск запланованого асортименту
продукції відповідно до вимог стандартів і технічних умов.
Ефективність функціювання на цьому рівні визначається економічними
показниками.
Збуджуючими діями, які викликають відхилення у функціонування
технологічної системи на цьому рівні, є можливі аварії, нерівномірність
надходження сировини і відвантаження готової продукції тощо.
Системи управління на цьому рівні - це, головним чином, організаційні, що
координують роботу системи управління усіх нижчих рівнів ієрархії.
Системне дослідження.
Дослідження технологічних систем на сучасному етапі їх розвитку передбачає
використання закономірностей їх будови ї функціонування.
Водночас, системне дослідження передбачає не тільки застосування по
відношенню до об’єкта вивчення окремих понять (система, елемент, структура,
зв’язок, навколишнє середовище тощо), але і, головним чином, побудову
методологічної схеми, в межах якої вони були б щільно взаємопов’язані. Усе це
вимагає створення нового стилю праці. Основна перевага системного дослідження
над традиційним полягає у підвищенні ефективності праці науковця завдяки
використанню комп’ютерної техніки, що у свою чергу, склало умови для
дослідження технологічної лінії цілком.
На відміну від традиційної інженерної ї наукової діяльності системні
дослідження мають струнку схему.
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Послідовність операцій системного дослідження.
Вихідна
інформація

Аналіз проблемної ситуації
Формулювання проблеми
Синтез і рішення

Оптимальна
множина
проектних
параметрів

Оцінка та вибір альтернатив

Вибране рішення
Моделювання

СИНТЕЗ. Коригування

Покращене рішення

Синтез з
попередніми
операціями.
Результат

Результат

1) Зібрання і обробка інформації для прийняття науково-обгрунтованих
рішень з удосконалення технології і техніки.
2) Розробка загальної програми з удосконалення системи як основи для
взаємної ув’язки розвитку окремих підсистем і елементів.
3) Системний аналіз і системний синтез виробничого процесу в лінії з метою
визначення його як системи і подальшого моделювання.
4) Виявлення особливостей функціонування виробничого процесу, необхідних
для пояснення причин низької точності, малої стійкості і надійності системи.
5) Оцінка можливості управління технологічною лінією за допомогою
статистичних методів.
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6) Виявлення рівня розвитку систем шляхом кількісних оцінок цілісності
структури, схоластичності зв’язків і чутливості елементів.
7) Визначення напрямків розвитку технології, обладнання і засобів
автоматизації.
8) Прогнозування перспектив розвитку системи і її частин.
Кожна з цих проблем вирішується в рамках наведеної схеми, шляхом
виконання одних і тих же операцій у визначеній послідовності.
Перелічені проблеми викликають необхідність залучати спеціалістів з різних
областей знань, забезпечувати їх взаємодію і взаєморозуміння.
СХЕМА СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Якщо вести мову про системі дослідження, то тут перш за все, потрібно
визначити роль і місце людини – дослідника. Системні дослідження відрізняються
від традиційних, перш за все тим, що базуються на найширшому використанні
комп’ютерної техніки, інформаційної технології. А це впливає на вибір методів
дослідження. Такі методи, головним чином, базуються на використанні
математичних моделей. Тобто дослідник оперує з математичними моделями об’єкту
дослідження.
Хід і результати дослідницької роботи з розвитку технологічних систем
залежить від того, якою мірою дослідник слідує правилам системних досліджень
інакше кажучи, яка схема досліджень обирається і як дослідник дотримується тієї
послідовності операцій, які означені цією схемою.
Для кожної галузі промисловості чи то машинобудування, чи то хімічної, чи
харчової, розробляється свій методологічний апарат системних досліджень. Він
ураховує специфіку технології виробництва.
Розглянемо детальніше схему системних досліджень, наведену Панфіловим,
і визначимо зміст кожного її етапу
Виявлення потреби

Постановка задачі

Синтез і рішення
Аналіз і оптимізація
Оцінка
Реалізація

1. Вихідна інформація для дослідження формується на основі виявлення
потреби, що у свою чергу, передбачає установлення самого факту існування
проблеми, у зв’язку з якою повинно бути задіяна та чи інша коригуючи дія на
систему. Такими проблемами є випуск нового продукту (нового виду олії, майонезу,
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маргарину тощо), або виявлення недоліку технології. Далі формуються задачі
дослідження, тобто виконується підетап «2. Аналіз проблемної ситуації», що
включає в себе детальний опис системи. Для цього у зв’язку з напрямками
дослідження виділяють в системі ієрархічні рівні, проводять декомпозицію,
виявляють параметри технологічних процесів, що суттєво впливають на
функціювання системи.
За цим формується “вихідна (початкова) інформація”, що містить опис
технологічної системи, тобто інформацію про фізико-хімічні і функціональні
характеристики елементів і потоків, структурні особливості системи, економічні
показники вартості сировини, продуктів, енерговитрат тощо.
3-4. Аналіз (оцінка та вибір альтернатив) і синтез рішення.
Задачу оцінки з вибору альтернатив (аналізу) трактують як задачу вивчення
властивостей і ефективності функціонування системи залежно від :
1) структури технологічних зв’язків між компонентами і підсистемами;
2) від значень конструкційних і технологічних параметрів системи;
3) від параметрів технологічних режимів елементів.
Фундаментальна мета задачі аналізу технологічної системи полягає в тому,
щоб математично зв’язати характеристики стану системи (значення вихідних
змінних) з параметрами і характеристиками стану елементів системи (підсистем)
залежно від структури технологічних зв’язків між елементами, системами
(підсистемами).
На практиці задачі аналізу найчастіше трактуються як задачі оцінки можливих
варіантів (альтернатив) системи (структури технологічних зв’язків між елементами,
значень параметрів системи).
Для кожного з можливих варіантів дослідження системи обчислюють
сукупність показників ефективності функціонування. Порівнюючи значення цих
показників одержують уявлення про недоліки або переваги тих чи інших варіантів
системи, так званих альтернатив.
Під час вибору альтернативи (підходящого варіанту системи) звертають увагу
на те, щоб показники, які характеризують властивості систем мали стабільність при
зміні у певних межах. Етапи синтезу і аналізу щільно пов’язані один з одним і
багатократно повторюються. Ітеративний характер цих етапів виявляється у тому,
що спочатку дослідник визначає концептуальну основу конкретного технічного або
технологічного рішення, а тоді ця концепція підлягає аналізу, удосконаленню за
результатами аналізу і повторному втіленню або реалізації. Цей цикл повторюється
доти, доки не буде отримане оптимальне рішення в умовах проектних обмежень.
Задача синтезу системи полягає у виборі структури технологічних зв’язків,
значень параметрів системи і параметрів технологічних режимів елементів. Цей
вибір виконують спираючись на задані властивості і показники функціонування
технологічної системи.
Процес синтезу технологічної системи у загальному випадку пов’язаний з
розв’язуванням трьох основних задач:
Задача 1. При заданих цілях і властивостях елементів системи необхідно
визначити структуру технологічних зв’язків між цими елементами, яка забезпечує
оптимальні значення показників ефективності функціювання системи.
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Задача 2. При заданих типах елементів і структурі технологічних зв’язків між
ними потрібно вибрати такі параметри і характеристики елементів, які забезпечують
оптимальність показників ефективності технологічної системи.
Задача 3. При заданих типах і властивостях елементів і заданій структурі
технологічних зв’язків між ними необхідно вибрати таку систему управління і
здійснити деяку корекцію структури технологічних зв’язків з уведенням нових
елементів, щоб забезпечити оптимальність показників ефективності функціонування
технологічної системи в умовах експлуатації, тобто забезпечити стійкість
функціонування системи (за наявності внутрішніх і зовнішніх збуджуючих дій,
нестабільності параметрів вхідного потоку тощо).
Іншими словами, глобальну задачу синтезу технологічної системи (ТС)
визначають наступним чином: Із заданих видів сировини, енергії, технологічного
обладнання, різних шляхів хімічного перетворення вхідних речовин в цільові
продукти необхідно створити (синтезувати) технологічну систему, що відповідає
заданим властивостям.
Задача синтезу ТС не може бути цілком (повністю) формалізована, вона
потребує творчої участі людини.
При синтезі ТС виділяють наступні етапи :
1) Синтез структури і вибір головних елементів системи.
Основні задачі, що вирішують на цьому етапі такі:
- вибір оптимальних шляхів проведення процесів (реакцій і умов для їх
проведення) ;
- якісне вилучення готових продуктів.
Кінцева мета цього етапу синтезу ТС полягає у складанні технологічної схеми.
2) Складання матеріальних і теплових балансів та попередній розрахунок ТС
(визначення параметрів і геометричних розмірів елементів системи).
3) Розрахунок і оптимізація ТС. На цьому етапі визначають кінцеві значення
стану усіх потоків і головних розмірів елементів технологічної системи.
4) Модифікація ТС.
Оптимальну ТС модифікують для покращання деяких властивостей, тобто для
розширення меж оптимальності з метою підвищення надійності і стійкості
функціонування ТС .
5) Синтез системи управління.
Виходячи із властивостей статики і динаміки ТС, а також можливих
збуджуючих дій визначають управляючі змінні, цільову функцію і вибирають
систему управління.
Етап 6) - оцінки пов’язаний з порівнянням характеристик варіанту системи з
вимогами, установленими на етапі постановки задачі.
Успішне вирішення проблем дослідження ТС передбачає наявність
математичної моделі системи.
При проведенні системних досліджень модель як самостійний об’єкт дозволяє
одержати деякі знання про об’єкт - оригінал.
Модель використовується для одержання такої інформації про оригінал
системи, яку досить складно, або неможливо одержати шляхом безпосереднього
вивчення оригіналу.
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Моделюванню підпадають як елементи системи, так і система цілком, а також
її структура.
Порівняно зі звичайним моделюванням процесів, моделювання складних
технологічних систем має свої особливості.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Математичне моделювання ТС має свої особливості і базується на створенні
так званих систем математичного моделювання.
Увесь комплекс робіт умовно поділяють на 2 частини:
І частина: „Створення математичної моделі” включає етапи:
1) постановка задачі;
2) декомпозиція системи;
3) моделювання елементів системи;
4) моделювання підсистеми;
5) розробка загального моделюючого алгоритму;
6) моделювання системи.
ІІ частина пов’язана з „Плануванням використання моделі” і має продовження
на етапах:
7) складання плану робіт з моделлю;
8) формулювання робочих гіпотез;
9) планування експериментів з перевірки цих гіпотез;
10) планування оптимізаційних експериментів.
Перший етап за трудомісткістю складає 80-90% від усього комплексу робіт.
Тому для прискорення процесу моделювання корисно до моменту одержання
завдання уже мати готові блоки-програми моделювання для використання.
Найближений зміст робіт за етапом:
1. Постановка задачі.
На цьому етапі
- вирішують питання про доцільність застосування математичного
моделювання;
- ставлять запитання, на які повинна відповісти модель;
- визначають, з якою точністю потрібно відповісти на поставлені запитання.
Для цього слід виконати наступні роботи:
1). Скласти перелік питань, на які потрібно відповісти в кінці моделювання,
тобто, сформулювати мету і задачі моделювання.
2). Виконати оцінку мети і задач та вирішити чи слід застосувати математичне
моделювання.
3). Вивчити технологічні процеси окремо, в сукупності і поагрегатно.
4). Вивчити систему контролю, управління процесами, режими експлуатації
елементів системи.
5). Скласти список параметрів компонентів і потоків речовин та енергії,
контрольних і управляючих параметрів, збуджуючих дій.
6). Сформувати виробничі дані для основного (початкового) варіанту.
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7). Перевірити, чи достатньо даних для опису основного (початкового)
варіанту? Якщо ні, то провести лабораторні (або виробничі) дослідження або знайти
додаткові літературні (експериментальні) дані.
8). Побудувати моделі елементів системи, підсистем у вигляді структур
зв’язаних блоків.
9). Побудувати інформаційні схеми з моделями підсистем і джерелами
зовнішніх і внутрішніх збуджуючих дій.
10). Виконати оцінку усієї сукупності даних не тільки для початкового
варіанту, але і для усіх можливих і доцільних модифікацій системи, аналіз яких
може знадобитися при моделюванні.
2. Етап декомпозиції системи
Технологічну систему ділять на доступні за складністю і функціонально
закінчені частини – підсистеми, потім кожну подсистему – на відносно прості
елементи. Такий розподіл виконують у відповідності з означеними задачами.
3. Етап моделювання елементів системи
Задача створення математичної моделі елементів системи полягає:
1) у визначенні рівнянь зв’язків між параметрами процесу і додаткових умов
(початкових і граничних);
2) у складанні моделі процесу у вигляді системи математичних
співвідношень, що описують технологічний (процес) об’єкт.
Математичний опис складають на основі матеріальних і енергетичних
балансів, а також фізичних законів, що визначають перехідні процеси в елементах,
або таких, що характеризують специфічні особливості процесу.
В систему математичного опису елемента системи у загальному випадку
входять алгебраїчні рівняння, диференційні рівняння звичайні і у часткових
похідних, емпіричні формули, логічні умови тощо.
Виділяють чотири основні групи таких співвідношень:
1)
рівняння матеріального і енергетичного балансу. Ця група рівнянь
описує розподіл в потоках температури, складу потоку і його властивостей
(в’язкість, густина, теплоємкість тощо);
2)
рівняння „елементарних” процесів для локальних елементів потоків.
До цієї групи відносять математичні описи процесів масо- і теплообміну, хімічних
реакцій тощо;
3)
теоретичні поліноміальні, емпіричні і напівемпіричні співвідношення
між різними параметрами процесу;
4)
обмеження на параметри процесів.
Під час вибору моделі елементу системи необхідно ураховувати наступне:
- модель повинна найповніше віддзеркалювати характер потоків речовин і
енергії за умов достатньої простоти математичного опису;
- параметри моделі повинні бути визначені експериментальним шляхом.
Усі елементи реальної технологічної системи описуються математичними
моделями зручними з аналітичної точки зору і в обчислювальному відношенні.
Які процеси вважати основними, і які фактори головними, суттєво залежить
від призначення моделі. Тому для процесу функціонування одного й того ж
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реального об’єкту (елементу системи) можна одержати різні математичні описи.
Вибір основних параметрів процесу визначається специфікою подальшого
використання математичної моделі.
Найбільший обсяг робіт на цьому етапі займає комплексна відладка програми,
що займає близько 50 % часу, відведеного на розробку математичної моделі.
Зокрема, на розробку алгоритмів і програм йде 30-40 %, автономну відладку окремих
модулів – 10-20 %.
Щоб скоротити час комплексної відладки моделі використають її спрощення
шляхом заміни змінних величин константами (де вони змінюються у малому
діапазоні) і виключають деякі змінні, або об’єднують їх, допускають лінійну
залежність між досліджуваними величинами.
4. Етап моделювання підсистем
На цьому етапі виконують моделювання структур підсистем. (Іншими
словами створюють головну управляючу програму, котра зв’язує математичні
моделі елементів системи з урахуванням структурного графу).
На цьому етапі необхідно виконати основну вимогу, щоб точність опису
процесів в підсистемах забезпечувала необхідну точність обчислення вихідних
показників усієї складної системи.
5. Етап розробки загального моделюючого алгоритму
Полягає у відображенні режиму функціювання системи у часі за умов заданих
дій (зовнішніх, внутрішніх і управляючих). Іншими словами - настройка моделі до
реального часу.
6. Етап моделювання системи
На цьому етапі розв’язують наступні задачі:
- зіставляють цілі моделювання системи з наявністю засобів, коштів, часу,
підготовленістю персоналу і з точністю, яка може бути досягнута в розрахункових
блоках моделі;
- при необхідності збирають додаткові дані шляхом виконання лабораторних
і виробничих експериментів;
- виясняють ступінь універсальності моделей;
- при необхідності (наприклад, за обмеженості комп’ютерного ресурсу)
визначають шляхи спрощення моделі системи;
- визначають адекватність моделі шляхом порівняння результатів
моделювання за певних умов і обмежень з даними одержаними на реальних
об’єктах;
- виконують випробування повної моделі системи.
Визначення вірогідності моделі системи вважається найважливішою
проблемою при вирішенні задач моделювання.
Для цього перевіряють:
- повноту технологічної схеми;
- відсутність або наявність в технологічній схемі непередбачених циклів;
- правильність описів елементів, зв’язків і переходів між модулями моделі;
- повноту опису;
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- правильність ієрархічного розташування елементів технологічної (або
функціональної) схеми;
- правильність використання усіх математичних виразів і рівнянь;
- розмірність величин в рівняннях;
- джерела вхідних величин і використання вихідних величин;
- правильність розрахунків (правильність використання вбудованих функцій,
процедур);
- правильність задання початкових значень усіх параметрів і змінних.
Отже, математична модель системи – це досить складна комп’ютерна
програма. Правильність її роботи перевіряють шляхом випробування з
використанням різних задач-тестів (контрольних прикладів).
Випробування повної математичної моделі системи виконують з метою
виявлення помилок моделювання.
Причини появи помилок:
- спрощення початкової моделі;
- неточність вхідних даних;
- наявність випадкової помилки.
Виявити ці помилки можна тільки при комплексному випробуванні, яке
поділяють на попереднє і остаточне.
Під час попереднього випробування, яке здійснюють самі розробники
програм, виконують:
- автономне випробування окремих підпрограм, блоків, модулів;
- стиковочне випробування декількох підпрограм і програм, що
функціонують без підключення реальних об’єктів;
- комплексне випробування усієї програми разом з реальними джерелами
інформації і реальними об’єктами управління.
Остаточне випробування моделі поділяють на дві категорії:
1) Верифікація. Використовуючи цей спосіб переконуються, що модель
поводить себе так, як це було задумано;
2) Оцінка адекватності. Використовуючи цей спосіб перевіряють
відповідність між поведінкою моделі і поведінкою реальної системи.
При оцінці адекватності моделі переконуються, що модель поводить себе так,
як і реальна система. Переконуються також, що висновки, які одержані за
результатами експериментів на моделі є достатньо коректними. Після перевірки
адекватності модель вважається готовою до експлуатації.
ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ
7. Складання плану робіт з моделлю виконується в умовах, коли про
систему зібрано детальну інформацію і коли уже є її працездатна модель.
Зміст цього етапу безпосередньо пов’язаний зі змістом першого етапу
„Постановка задачі”.
В загальному випадку задача зводиться до обчислення деякого математичного
виразу, як функції параметрів і змінних стану системи. Ця функція являє собою
поверхню відгуку в досліджуваній області зміни параметрів і змінних.
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10. Планування оптимізаційних експериментів
Можливі наступні варіанти розв’язування задачі оптимізації системи:
1 варіант. Спираючись на власну інтуїцію і практичний досвід, розробник
(інженер-проектувальник) може вибрати можливі рішення і визначити необхідний
елемент системи, значення досліджуваної змінної, коефіцієнтів полінома, що зв’язує
змінні входу і виходу системи.
У цьому випадку з використанням комп’ютера виконують обчислення
критеріїв оптимальності і оптимальне рішення знаходять методом проб і помилок.
При цьому оптимальне рішення може бути одержане лише за умов реалізації
великої кількості ітерацій.
2 варіант. Інженер вибирає певний елемент системи і визначає коефіцієнти
полінома, що зв’язує змінні входу і виходу. На комп’ютер покладається визначення
досліджуваної змінної. При цьому комп’ютер виконує систематизований
ітераційний розрахунок, а послідовність обчислень від моделювання системи до
обчислення величини критерію оптимальності виконується з застосуванням методів
оптимізації.
3 варіант. Інженер вибирає елемент системи і для декількох значень
коефіцієнтів полінома, що зв’язує вихідні змінні зі вхідними, та з використанням
спеціальної програми на комп’ютері визначають оптимальну структуру системи.
Для усіх трьох варіантів потрібна лише одна модель системи, змінюється
лише план роботи з моделлю.
8-9. Складання робочих гіпотез та планування експериментів з перевірки
цих гіпотез.
Під час складання робочих гіпотез ураховують наступні фактори:
- обсяг інформації для розв’язування задачі;
- вірогідність інформації;
- підзадачі, для яких інформація достатня;
- ресурси часу та ресурси комп’ютера;
- очікувані результати.
За умов недостатку інформації про систему висувають гіпотези відносно
можливих результатів, справедливість яких потім перевіряється в експериментах на
моделі.
Для перевірки гіпотез, по-перше, складають план комп’ютерного
експерименту. Тобто, залежно від конкретного вмісту системи, вибирають фактори
(параметри, технологічні режими, схеми тощо), які повинні варіюватися,
призначають діапазон допустимих змін вхідних змінних і вибирають способи оцінки
результатів. По друге, уточнюють мету експерименту, щоб вибрати найкращій план.
У цьому випадку визначають дві основні цілі експерименту:
1) Знайти таку комбінацію рівней факторів, що варіюються, за якої вихідна
змінна системи приймає максимальне, або мінімальне значення;
2) Вияснити залежність виходу системи від факторів, щоб зрозуміти механізм,
що лежить в основі процесу.
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СТРАТЕГІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
СИСТЕМ
Найпоширенішими видами серед математичних описів ТС є детерміновані і
статистичні математичні моделі.
Детермінована модель будується на основі фундаментальних законів і
закономірностей. Вона складається із законів термодинаміки, хімічної кінетики,
законів збереження маси, енергії і ураховує такі явища, як дифузія, тепло- і
масопередача, гідродинаміка, перемішування тощо.
Статистична модель заснована на обробці експериментальних даних. На
основі статистичного аналізу з використанням методу планування експерименту
виявляють залежність між вхідними і вихідними параметрами системи, визначають
коефіцієнти цієї залежності.
Стратегія прийняття інженерних рішень за допомогою методів математичного
моделювання полягає у наступному:
По-перше:
- розробляють математичні моделі процесів і структури ТС;
- виконують орієнтаційні розрахунки, метою яких є оцінка зв’язку між
структурою і параметрами моделі, а також взаємного впливу основних критеріїв і
обмежень;
- визначають основні критерії, за яких необхідно досягти кращі рішення;
- визначають проектні обмеження.
Далі виконують пошук найкращих проектних рішень, для чого формулюють
пошукову задачу. Здебільшого пошукова задача розбивається на декілька окремих
задач оптимізації за рядом критеріїв. Визначають мету оптимізації і вибирають
обчислювальний метод розв’язування задачі на ЕОМ.
За окремими критеріями виконують вибір раціональних рішень шляхом
порівнювання кращих рішень. Для вибору найраціональнішого з них висувають
додаткові кількісні і якісні вимоги. Раціональне рішення визначають як рішення
близьке за рядом критеріїв до оптимального.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Кожний елемент ТС описується окремою частиною повної математичної
моделі, тобто загальна модель ТС розбивається на блоки. Блоки зв’язані порівняно
невеликою кількістю параметрів, що передаються з блоку до блоку. Звичайно
технологічний об’єкт розділяють на кінцеве число блоків. Кожний з них
моделюється незалежно від інших. Окремі моделі блоків зв’язуються на основі
фактичної ієрархії технологічного об’єкта.
Складання математичного опису полягає у формалізації елементів ТС у
вигляді системи математичних співвідношень. Математичний опис ТС складають на
основі матеріальних і енергетичних балансів, а також фізичних законів, що
визначають перехідні, або інші специфічні особливості системи. Для побудови
математичних моделей технологічних об’єктів використовують фундаментальні
закони фізики і збереження маси, енергії тощо. В систему математичного опису
технологічного об’єкту і його елементу у загальному випадку можуть входити:

ІНЖЕНЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ

45

алгебраїчні рівняння;
звичайні диференційні рівняння;
диференційні рівняння в часткових похідних;
емпіричні формули;
логічні умови;
тощо.
Під час моделювання складних ТС можливі наступні випадки:
1. Система, яку моделюють, достатньо добре вивчена, що дозволяє записати
аналітичні співвідношення, які й будуть служити моделлю (рівняння матеріальних і
теплових балансів, рівняння кінетики тощо). При цьому вважається, що усі
коефіцієнти аналітичних співвідношень відомі.
2. Математична модель відома з точністю до невідомих параметрів. Для
визначення цих параметрів виконують необхідне число експериментів.
3. Відомо, що модель може бути одна з множини функцій. Необхідно
виконати експеримент для вибору необхідної моделі і визначити невідомі параметри
та довести адекватність моделі.
4. Аналітичний вигляд моделі невідомий взагалі.
У трьох останніх випадках ефективними виявляються статистичні методи
моделювання (регресійний, дисперсійний, факторний аналіз тощо). Ці методи
базуються на спостереженні за функціонуванням системи і обробці результатів
спостереження. У цьому випадку найефективнішим виявляється застосування
методів теорії планування експерименту.
Послідовним нарощуванням елементів моделей можна досліджувати системи
будь-якої складності.
При створенні (складанні) загальної моделі, що складається з окремих
функціональних блоків, можливі два підходи залежно від призначення моделі.
1) Структурний підхід – моделювання внутрішньої структури системи,
процесів функціювання її елементів. Цей підхід застосовується тоді, коли задачею
моделювання є перевірка структури систем, правильності взаємодії її складових
частин. Критерієм правильності структури моделі системи є виконання моделлю
заданої у ході моделювання функції.
2) Функціональний підхід: засновано на моделюванні функції системи. У
цьому випадку систему розглядають як „чорний ящик”. При чому його внутрішня
структура може не моделюватися. Такі системи (підсистеми) розглядають як
неподільні.
Вибір того чи іншого підходів, чи їх суміщення залежить від поставленої
задачі моделювання і дослідження.
-

ВИМОГИ ДО МОДЕЛЕЙ
При моделюванні складної системи звичайно використовується сукупність
декількох моделей із числа усіх різновидів. При цьому можливі випадки появи
декількох різноманітних моделей однієї й тієї ж системи.
Наприклад, моделі динаміки процесів, різного обсягу, різної кількості
параметрів, процесів, статики процесів, статистичні моделі.
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Для зручності оцінки і порівняння між собою схем моделювання існують три
основні вимоги до математичних моделей.
1. Точність математичної моделі – це властивість моделі відбивати рівень
збігу значень модельованих параметрів з істинними (реальними) значеннями цих
параметрів. При цьому істинні значенням параметрів об’єкта звичайно
ототожнюють з експериментальними.
2. Економічність математичної моделі – визначається перш за все витратами
комп’ютерного часу і ресурсів. Показником економічності математичної моделі
може служити також кількість внутрішніх параметрів задіяних в моделі.
3. Рівень універсальності математичної моделі визначається її придатністю
до аналізу численної групи однотипових об’єктів до їх аналізу в одному чи багатьох
режимах функціювання.
ВИДИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Для моделювання складних технологічних систем
використовують наступні види моделей:
- стаціонарні і нестаціонарні;
- динамічні;
- лінійні й нелінійні;
- зосереджені і розосереджені у просторі;
- детерміновані і ймовірні;
- інформаційні;
та інші.
Дамо коротку характеристику цим видам моделей.

та

їх

елементів

Стаціонарні і нестаціонарні
Систему та її модель називають стаціонарною, якщо її структура і властивості
операторів не змінюються у часі. У протилежному випадку – система та її модель –
нестаціонарні.
Окремим випадком стаціонарних моделей є моделі статичні. Ці моделі
включають опис зв’язків між основними змінними процесу в сталому стійкому
режимі. Математичний опис статики хіміко-технологічного процесу складається
звичайно з трьох видів рівнянь:
- матеріального і теплового балансів;
- термодинамічної рівноваги системи;
- швидкості протікання процесів.
Для складання опису процесів, що протікають з невеликими відхиленнями від
стабільних умов, приймаються припущення, які дозволяють вважати процес сталим.
Стаціонарні математичні моделі звичайно складаються з диференційних
рівнянь, а статичні моделі – з алгебраїчних.
Динамічні моделі
Звичайні динамічні моделі характеризуються множиною змінних стану
системи, які змінюються у часі (або залежно від деякої іншої незалежної змінної) у
відповідності з певними диференційними рівняннями першого порядку.
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Динамічні моделі включають опис зв’язків між основними змінними процесу
у часі в умовах переходу від одного режиму до іншого. Складання динамічної
моделі зводиться до одержання динамічних характеристик процесу (в системі).
Лінійні й нелінійні моделі
Лінійність чи нелінійність процесу, що досліджується, має безпосередній
вплив на вид моделі.
Хоч більшість промислових процесів – нелінійні, широко застосовуються в
інженерній практиці саме лінійні моделі, завдяки їх простоті і економічності
обчислення.
Лінійність чи нелінійність моделі системи відносно вхідних змінних – це не те
саме, що лінійність чи нелінійність вихідних змінних.
Для технологічних систем математична модель називається лінійною, якщо
вона може бути представлена деяким оператором і якщо для системи є
справедливим принцип суперпозиції. Цей принцип полягає у тому, що лінійній
комбінації будь-яких вхідних параметрів відповідає та ж лінійна комбінація значень
змінних на виході із системи.
На прикладі лінійність моделі системи можна бачити з поліному:
у=af(x1)+bf(x2)+cf(x3)+…, де
f(x1)=1x1,1+2x2,2+3x3,3 – є лінійна залежність.
Нелінійні моделі ТС поділяють на два класи:
- алгебраїчні;
- трансцендентні.
Алгебраїчні – це загальновідомі, що у складі мають тільки алгебраїчні
співвідношення.
Трансцендентні моделі представляють системами рівнянь, що у складі мають
показникові, степінні, тригонометричні залежності. Розв’язування цих моделей є
досить складним, тому для їх обчислення необхідний більший комп’ютерний
ресурс.
В математичних моделях систем часто використовують ряд нелінійних
математичних структур, у першу чергу, це степінні поліноми, розв’язування яких
досить легко виконується методами інтерполяції.
Інтерполяційні поліноми використовують для об’єктів з відомими
залежностями та для об’єктів з точними даними про значення вхідних і вихідних
параметрів системи.
Моделі розосереджені і зосереджені у просторі
Параметри технологічної системи змінюються у просторі й у часі. При цьому,
ураховуючи просторові признаки, розрізняють моделі з розсердженими
параметрами й моделі зі зосередженими.
Якщо основні змінні процесу змінюються у часі йі у просторі, то моделі, що
описують такі процеси, називають моделями з розсердженими параметрами.
Звичайно вони мають вигляд диференційних рівнянь у часткових похідних.
За такими моделями описують, головним чином, процеси тепло- і
масопередачі енергії й речовини.
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Якщо основні змінні процесу не змінюються у просторі, а змінюються тільки у
часі, то математичні моделі, що описують такі процеси, називають моделями із
зосередженими параметрами. Ці моделі записують, головним чином, у вигляді
звичайних диференційних рівнянь.
Детерміновані та ймовірні моделі (стохастичні, випадкові)
Якщо досліджувана система за своєю природою характеризується як
детермінована, то вважається, що параметри стану усі й однозначно визначаються
заданням вхідних параметрів й управляючих дій. Модель такої системи називається
детермінованою.
Ці моделі мають вигляд диференційних рівнянь, лінійних різницевих,
інтегральних і операторів для зведення до алгебраїчних моделей тощо.
Якщо хоч один вхідний параметр системи визначається значенням випадкової
величини, то модель системи, що має у складі такий параметр називається
ймовірною моделлю. Для вивчення таких систем використовують математичний
апарат теорії ймовірності. За допомогою цього апарату параметри стану системи
оцінюються у термінах математичного очікування, а збуджуючі параметри
характеризуються ймовірними законами розосередження.
Інформаційні моделі
За допомогою інформаційних моделей моделюються складні системи, що
представляються великими технологічними схемами. Ці схеми налічують велику
кількість апаратів, арматури, мають складну структуру технологічних зв’язків.
Функціонування таких моделей (систем) являє собою низку явищ (випадків),
що відбуваються за певного часу і являють собою зміну стану елементів.
Кожний елемент в моделі технологічної системи, що має графічний аналог,
описується своїм блоком даних.
Ідея інформаційної моделі полягає у тому, що графічні елементи ТС,
представлені блоками даних, можна розглядати як об’єкти з індивідуальними
характеристиками типу. Кожний з таких об’єктів може бути окремо створений,
переміщений, повторений в іншому місці й навіть стертий.
Блок даних являє собою уособлену ділянку пам’яті фіксованої довжини (за
кількістю слів), в якій описано конкретний елемент технологічної системи. Формат
блока даних будь-якого типу стандартизується у межах комп’ютерної програми і
входить складовою частиною в загальну структуру даних системи.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
Моделювання структури ТС має свої особливості відносно кожного рівня
ієрархії.
Розглянемо ці особливості на прикладі наступної ієрархічної будови
технологічної системи, що відповідає традиційному уявленню про структуру.
За технологічну систему будемо вважати сукупність однорідних елементів,
поєднаних між собою складною структурою технологічних зв’язків. Наочно така
система зображується технологічною схемою.
Тоді будемо мати таку ієрархічну будову:
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Технологічна система

Елементи: апарати, арматура, трубопроводи

Типові процеси, що відбуваються в елементах

ОПЕРАТОРНІ СХЕМИ
Кожний типовий процес у хімічній технології вважають типовим
технологічним оператором.
Технологічний оператор відбиває якісне і/або кількісне перетворення
фізичних параметрів вхідних матеріальних і теплових потоків у фізичні параметри
вихідних матеріальних і теплових потоків.
Тобто, іншими словами, технологічний оператор змінює властивості і стан
матеріального і теплового потоку в системі.
Типові оператори поделяють на основні і допоміжні.
До основних ТО відносять оператори:
1. хімічного перетворення:
2. міжфазного масообміну:

3. змішування:
4. розділення:
5. подрібнення:
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6. дозування:

тощо.
Допоміжні технологічні оператори змінюють енергетичній і фазовий стан
технологічного потоку. До них відносять:
1. нагрівання і охолодження:

2. стискування і розширення:

3. зміни агрегатного (фазового) стану речовини:

тощо.
Взаємодію окремих технологічних елементів та зв’язок елемента із зовнішнім
середовищем зображують технологічними зв’язками. Кожному технологічному
зв’язку відповідає фізичний (матеріальний або енергетичний) технологічний потік,
або компонент потоку. У загальному випадку характер технологічних зв’язків
системи являє собою складну комбінацію типових зв’язків. Будь-яка технологічна
система має відповідну технологічну структуру (топологію), що характеризується
наявністю у системі деякого числа елементів певного типу та числом певного типу
зв’язків.
Характер і особливості технологічних зв’язків технологічної системи, тобто
спосіб з’єднання елементів між собою, наочно зображують за допомогою
узагальнених іконографічних моделей:
- операторних;
- функціональних;
- структурних;
- технологічних.
Види технологічних зв’язків
1. Послідовний:
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2. Послідовно-обводний (байпас):

3. Паралельний:

4. Зворотній (рецикл):

5. Перехресний:

При послідовному технологічному зв’язку потоки проходять крізь кожний
елемент не більше одного разу. Послідовний технологічний зв’язок дозволяє
підвищити ефективність групи технологічних операторів.
Послідовно - обводний технологічний зв’язок є ускладненим варіантом
послідовного зв’язку. Цей зв’язок використовують у всіх технологічних лініях
(схемах) олійно-жирових виробництв з метою підвищення продуктивності окремих
технологічних операцій, або з метою організації безпечної експлуатації обладнання.
Паралельні технологічні зв’язки застосовують для підвищення продуктивності
при одержанні із багатьох видів сировини одного цільового продукту. Або при
одержанні з одного виду сировини декількох видів продуктів.
Паралельні технологічні зв’язки найчастіше можна зустріти, коли вони
застосовані у схемах для сполучення елементів системи, що працюють у різних
режимах і з різною продуктивністю.
Зворотній технологічний зв’язок характеризується наявністю зворотного
технологічного потоку. Цей зв’язок застосовують для розв’язування задач
найповнішого використання сировини або енергії, інтенсифікації процесу і
створення (найкращих) задовільних технологічних режимів.
При розгляді систем зі зворотними технологічними зв’язками розрізняють
прямі (вхідні і вихідні) потоки, головний (з’єднуючий усі потоки) і зворотній
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(рецикл) потік. Системи зі зворотнім зв’язком можуть охоплювати групи послідовно
і паралельно працюючих елементів системи.
Перехресні технологічні зв’язки застосовують для більш ефективного
використання енергії. Наприклад, використання тепла продукту на нагрівання
сировини, тощо.
Дослідження характеру технологічних зв’язків системи показує, яку дію на
якість функціювання системи виявляє спосіб з’єднання елементів між собою.
Ефективність функціювання технологічної системи можна підвищити:
1) шляхом покращення показників якості функціювання основних елементів
технологічних операторів і зміною технологічних зв’язків між існуючими в системі
технологічними операторами;
2) уведенням додаткових допоміжних і основних технологічних (елементів)
операторів і створенням нових технологічних зв’язків.
Ці ж заходи можна рівною мірою віднести для підвищення ефективності
функціювання технологічної системи та на інших ієрархічних рівнях.
З огляду на особливості структури технологічні системи розділяють на
розімкнуті і замкнуті.
Технологічна структура розімкнутих систем характеризується наявністю
різних комбінацій послідовних, паралельних і послідовно-обводних (байпасних)
технологічних зв’язків між елементами системи. В розімкнутих системах
технологічні потоки усіх хімічних компонентів проходять через будь-який елемент
системи лише один раз.
Замкнутими називають технологічні системи, що містять принаймі один
зворотній технологічний зв’язок.
Цей зворотній технологічний зв’язок об’єднує деяку групу елементів в
замкнутий контур.
Замкнуту систему вважають простою, якщо при обході контуру, утвореного
головним и зворотнім технологічним потоками системи, жоден елемент не
зустрічається двічі. Замкнуті багатоконтурні технологічні системи складаються із
сукупності деяких взаємозв’язаних простих замкнутих підсистем, які містять
принаймі один загальний елемент або один загальний технологічний потік.
Вибір технологічної структури, яка забезпечує оптимальні показники
ефективності функціювання системи, є важливим етапом в проектуванні нових і
реконструкції існуючих олійно-жирових виробництв.
ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
На технологічній схемі системи кожний елемент зображують у вигляді
умовного позначення, а технологічні зв’язки зображують направленими лініями зі
стрілками. Звичайно технологічна схема системи містить наступну інформацію:
- про хімічний склад вхідної сировини, проміжних і кінцевих
продуктів;
- про типи і спосіб з’єднання елементів;
- про послідовність окремих технологічних процесів;
- про конструктивні особливості елементів системи.
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Тобто, елементи ТС на технологічній схемі зображують таким чином, щоб
мати уявлення про їх габарити і конструкцію, їх стан.
Технологічні схеми досить зручно використовувати для опису структури
системи у інформаційних моделях.
СТРУКТУРНА СХЕМА
Структурна схема - це таке наочне графічне зображення системи, котре
містить елементи у вигляді блоків, які мають декілька входів і виходів, а
технологічні зв’язки між ними, що указують напрямок руху матеріальних і
енергетичних потоків в системи.
У системному дослідженні структурні схеми знайшли поширення через
теорію графів. (структура потоків).
ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
Функціональна схема системи показує технологічні зв’язки між основними
підсистемами певного виробництва, кожна з яких виконує якусь із основних
технологічних операцій:
Функціональна схема дає узагальнене уявлення про процес функціювання
технологічної системи в цілому і не містить інформації про типи окремих елементів
системи.
ТОПОЛОГІЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Топологічний метод аналізу ТС дозволяє формально визначити
функціональний зв’язок між структурою системи та її кількісними
характеристиками функціонування у вигляді матеріальних і теплових навантажень
на елементи системи.
За допомогою топологічного методу аналізу ТС стає можливим виконувати
сумісний розрахунок матеріальних і теплових систем, багатомірних систем рівнянь
математичних моделей процесів і системи, вибирати оптимальну стратегію
розв’язування задач аналізу функціювання ТС.
Топологічний метод аналізу ТС заснований на розгляді математичних
іконографічних моделей системи, якими є потокові, структурні, інформаційні та
інші графи системи.
Застосування цих моделей дозволяє великий обсяг існуючої інформації про
складну технологічну системи подати у компактній і наочній формі.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНИХ
(ТОПОЛОГІЧНИХ) МОДЕЛЕЙ
Стратегія дослідження технологічних систем заснована на використанні
топологічних моделей, що відбивають топологічні особливості систем рівнянь
математичної моделі.
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Основу аналізу функціювання технологічної системи складає розрахунок
матеріальних і енергетичних балансів системи в умовах сталого (стаціонарного)
технологічного режима.
Алгоритм розрахунку балансів технологічної системи формалізує процес
складання і розв’язування систем балансових рівнянь і складає умови для
автоматизації розрахунково-структурного аналізу ТС
з
використанням
комп’ютерної техніки.
Зокрема, цей алгоритм дозволяє знаходити точки оптимального розміщення
контрольно-вимірювальних прикладів для контролю за технологічними потоками
системи і безперервно одержувати інформацію про стан системи з метою
підвищення якості управління технологічними процесами.
КОМПЛЕКС КРИТЕРІЇВ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Творчий підхід у процесі проектування завжди має певний рівень ризику через
необхідність постійно вибирати те чи інше рішення.
Кожна задача, що розв’язується у процесі проектування, вимагає серед низки
альтернативних рішень вибрати найбільш прийнятне.
Під час свої діяльності проектувальники
- змінюють властивості й особливості існуючих технічних чи технологічних
рішень (параметри вхідних потоків, режими технологічних процесів, нові матеріали,
нова структура потоків, нова організація процесу тощо);
- уводять нові технічні засоби (апарати відомі або спеціально розроблені,
обладнання, що забезпечує реалізацію нового винахідницького рішення та ін.);
- вилучають надлишкові або шкідливі засоби тощо.
Як видно, розв’язуючи такі задачі проектувальники мають вибирати,
відповідаючи на запитання:
- змінювати чи ні і як?
- уводити чи не уводити, а якщо уводити, то що?
- вилучати чи змінювати, або не вилучати, а лише змінити?
і т. ін.
Отже проектувальник завжди стоїть перед вибором: робити чи не робити?
Можна зробити вибір суб’єктивного рішення, що базується на інтуїції та
досвіді, або розумне рішення, що спирається на раціональну основу (усвідомлену і
обґрунтовану).
Раціональне рішення можливе тільки з використанням певних критеріїв, як
основи оцінки під час вибору кроку наступної дії проектування.
Критерії можуть служити:
- основою оцінки;
- уточнювати опис задачі;
- орієнтувати (спрямовувати) проектувальну діяльність.
Використання раціонального комплексу критеріїв складає основний метод
технічної творчості.
Вибір критеріїв
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Як вважають проектувальники, вибір критеріїв повинен відбуватися з
використанням певних закономірностей.
Випадковий вибір критеріїв найчастіше призводить до випадкових рішень,
серед яких можуть бути “зіркові”, але з надзвичайно малою вірогідністю.
Критеріями часто виступають суб’єктивні ствердження, наприклад такі як “це мені
не подобається” або “це мене не переконує”. Якщо такі твердження висловлюються
проектувальниками з великим досвідом роботи та на інтуїтивному рівні, до далі слід
очікувати обґрунтування і навпаки. Якщо причиною таких тверджень є їх емоційне
сприйняття без досвіду роботи, то такі оцінки просто не розумні.
Отже правильність вибору критеріїв завжди повинна бути обґрунтованою.
Тому проектувальники користуються методами вибору, в основу яких покладені
відповідні принципові міркування.
З теорії систем відомі основні проблеми: побудова і управління.
Побудова систем, головним чином, вирішується на етапах проектування
(технологія + структура) і конструювання.
У цьому випадку основним об’єктом оцінки проектувальників є:
1) Технологічна система як основа функціонування технічного засобу.
2) Конструкція, що регламентує виготовлення технологічної лінії (апаратів,
з’єднуючих елементів та ін.).
Вибирається комплекс критеріїв з метою досягти оптимальне рішення, яке у
свою чергу залежить від оптимальності вибору критеріїв.
Отже, які критерії - такі будуть система і конструктивне рішення.
Функціональне (дійове) значення критеріїв пов’язане з визначенням
послідовності процедур, в результаті виконання яких досягається оптимальне
рішення.
Принципове підґрунтя для вибору критеріїв
Принциповими міркуваннями в проектуванні і конструюванні є усвідомлення
доцільності створення технологічної системи. У зв’язку з цим виникають два
питання:
1) виходячи з яких міркувань створюється технологічний засіб (система)?
2) виходячи з яких міркувань створюється конструкція технологічної системи?
Обґрунтовуючи доцільність створення технологічного засобу, слід
усвідомлювати, що нові системи створюються з метою задоволення постійно
зростаючої потреби людини, що є способом забезпечення нових якостей існування
людини, розвитку суспільства, культури.
Спираючись на такі міркування можна сформулювати два принципових видів
обґрунтування доцільності проектування, якими є:
1) обґрунтування доцільності існування чогось нового;
2) обґрунтування доцільності розвитку чогось існуючого.
Недоліки у виборі такого обґрунтування очевидні на ускладненні екологічного
стану великих міст або довкілля заводів.
З вищенаведених обґрунтувань витікають наступні критерії:
- критерій соціально-економічної адекватності;
- критерій усунення надлишковості.
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Критерій соціально-технічної адекватності
Відносини між людиною і технічним засобом можна описати в такий спосіб:
- вплив людини на технічні засоби виявляється в діяльності, спрямованій на
їх виробництво й експлуатацію;
- властивості й особливості технічних засобів впливають на людину.
З цих очевидних тверджень можна зробити висновки, що з’ясовують коло
питань, зв’язаних із критерієм соціально-технічної адекватності:
- неприпустиме додавання технічним засобам властивостей, що не випливають
з їхніх відповідних особливостей і не можуть відповідати потребам людини;
- головне джерело незадовільного використання технічних засобів полягає у
частинному проектуванні, що не охоплює цілісно проблем потреби (шкоду можна
звести до мінімуму шляхом системного проектування) ;
- додавання усе більшого значення технічним засобам, так само як і
ефективного взаємозв’язку людини з його оточенням, вимагає заміни частинного
проектування проектуванням системним.
Існують відносини між технічними засобами та їх творцями,
виготовлювачами, споживачами й особами, не обізнаними про зазначені відносини.
Цілісно розуміючи взаємозв’язок людини з технічним засобом, варто розглядати
всілякі обставини цього зв’язку.
У процесі створення системи й конструкції як логічних основ існування
технічного засобу існують інтелектуальне й емоційне відношення творчої
особистості до того, що вона створює. Тільки виконавець у буквальному значенні
цього слова не зв’язаний емоційно зі своєю справою. Творча особистість зв’язана не
тільки зі своєю безпосередньою справою, наприклад із системою, конструкцією, але
й також з майбутнім технічним засобом, що у момент створення системи і
конструкції існує тільки потенційно. У системному розумінні критерію соціальнотехнічної адекватності варто враховувати факт особистої потреби у творчості як
самовираження розвитку особистості, а також враховувати соціальне значення цієї
творчості.
Існує зв’язок між творцем і технічним засобом у процесі його створення; цей
зв’язок має велике значення, тому що обумовлює успіх роботи.
На успішність функціонування технічного засобу істотний вплив робить і
обслуговування в процесі експлуатації.
Найбільш відчутні відносини існують між технічним засобом і людиною, що
безпосередньо використовує цей засіб.
Отже, в широкому розумінні необхідно завжди пам’ятати, що технічні засоби
створюють техносферу, що складає частину матеріального оточення людини і тим
самим впливає на його поінформованість або непоінформованість. Цей вплив
постійний досліджується.
З’ясування всіх цих відносин складає перший крок на шляху підвищення
адекватності технічних засобів.
У поняття адекватності ми включаємо довговічність технічного засобу, а
також умови, ефективність і надійність його дії.
Поняття адекватності сприяє виявленню елементів комплексу критеріїв:
- ефективність дії (функціонування) технічного засобу, обумовлена
критеріями дії;
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- умови дії, описувані критеріями встановлення умов, як основ оцінки
відповідності проекту реальності;
- довговічність матеріального комплексу, що складає технічний засіб, тобто
передбачуваний термін або число циклів дії;
- надійність ефективної дії при закладеній довговічності й заданих умовах.
Для штучних матеріальних комплексів абсолютна надійність неймовірна. Слід
усвідомлювати, що будь-який технічний засіб зрештою відмовить. Використовуючи
термін “надійність” як істотний критерій адекватності, ми будемо розглядати
відносну надійність.
Ми не можемо вимагати абсолютної надійності від створюваних нами
матеріальних комплексів виробів. Абсолютно надійно може бути тільки те, що ми
створюємо в наших думках і міркуваннях, тобто абстрактно, і лише те в чітко
позначених границях.
Критерії ефективності дії роблять можливим формальне визначення дії.
У рамках обґрунтування необхідності створення технічного засобу найбільше
значення мають критерії дії. Проектувальникові слід завжди пам’ятати про те, що
критерії повинні бути відображенням способу задоволення потреби.
Правильність і однозначність визначення критеріїв мають важливе суспільне,
господарське, а також операційне значення в проектуванні й конструюванні;
останнє безпосередньо впливає на ефективність інженерної праці.
Зміна умов дії може означати зміну адекватності.
Умови дії, часто недооцінювані проектувальниками, є істотним елементом
поняття адекватності. При зміні умов дії ефективність і надійність дії, як і
довговічність технічного засобу, можуть виявитися іншими. Засобами встановлення
умов дії можуть бути:
- фізичні параметри;
- опис зовнішніх умов, відповідно й однозначно сформульованих.
Проектувальник має право вимагати зміни умов дії технічних засобів, якщо це
здійсненно.
До зовнішніх умов відносяться:
- не залежні від проектувальника умови, які потрібно вчасно розпізнати на
рівні, що відповідає їхньому впливові на дію технічного засобу, або
- умови, частково або цілком залежні від проектувальника, якщо вони входять
у сферу проектування.
Дослідження умов дії технічного засобу повинне виявляти як те, що не
залежить від проектувальника, так і те, що від нього залежить. Необхідно
враховувати можливість змін в умовах. Занадто часто заздалегідь передбачається
незмінність комплексів, що складають суттєві умови дії.
Надійність ефективності задоволення потреби
Вивчаючи проблему надійності одержання
бажаного
результату,
використовують спрощену модель, у яку входять:
- технічний засіб, призначений для задоволення потреби;
- оточення, що впливає на ефективність технічного засобу в процесі
експлуатації;
- оператор, керуючий технічним засобом;
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- споживачі результату дії технічного засобу;
- оточення, що піддається впливові технічного засобу, у тому числі люди, що
можуть або безпосередньо, або побічно відчувати ефект його дії в просторі і часі.
Математична модель задачі базується на спрощених положеннях. Це
спрощення визначається умовою незалежності факторів, що беруть участь у моделі.
Елементами моделі є:
- технічна надійність технічного засобу в лабораторних умовах;
- надійність (гарантія) відсутності шкідливого впливу оточення на технічний
засіб, тобто надійність дії технічного засобу у функціональних умовах оточення;
- надійність ефективної дії оператора, що керує технічним засобом;
- надійність ефективного задоволення потреби з погляду конкретних умов,
дійсних для часу задоволення потреби. Ця надійність залежить від ймовірних
відносин між споживачами результату дії й технічним засобом;
- надійність (гарантія) відсутності шкідливого впливу технічного засобу на
оточення, що могло б знизити суспільну корисність засобу.
У наш час облік всіх суттєвих факторів і ефектів, зв’язаних із процесом
задоволення потреб за допомогою технічних засобів, представляється з позицій
екології необхідним.
Надійність нешкідливості впливу оточення
Дослідження адекватності технічних засобів як функції оточення веде до
виявлення численних задач, зокрема :
- температурних умов;
- корозії й інших результатів зовнішніх впливів на структуру технічних
засобів;
- ступеня герметичності відповідних об’ємів;
- транспортних умов;
- дій людей, випадково (або навіть навмисно) що шкодять;
- атмосферних (наприклад, ураган) і геофізичних (сейсмічних або тектонічних)
явищ.
Звертаючи увагу лише на деякі можливі шкідливі впливи оточення на
технічний засіб, варто визнати значення:
- прагнення до відшукання всіляких значимих ситуаційних даних, що
сприяють визначенню зовнішніх умов, у яких має працювати зпроектовий і
зконструйований технічний засіб;
- права зміни ситуації, тобто права робити зміни в оточенні для того, щоб
збільшити міру адекватності.
Надійність ефективної дії оператора
Як показують численні дослідження, багато машин мають конструкцію, що
утруднює ефективну дію оператора. Дефекти конструкції створюються
незадовільним конструктивним видом машин і неоптимальним комплексом
розмірів. Найсуттєвіший вплив у цьому плані роблять геометричні конструктивні
характеристики, хоча не слід упускати з виду й значення конструктивних
характеристик речовини (матеріалу).
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Виникла велика область досліджень і технічної творчості за назвою “технічна
естетика”. Цій області ще була дана назва "дизайн" (запозичена з англійського
терміна дизайн, що відноситься до проектування і конструювання).
Хоча в технічній естетиці робиться акцент на ергономічні відносини в системі
“людина - машина”, усе-таки
не забуваються й фактори, що не мають
безпосереднього значення для фізичної праці. При цілісному розумінні цих відносин
виявляються й духовні фактори - виникає проблема краси в техніці.
Эргономічні критерії
Ергономіка - область знань, у якій формулюються умови оптимізації відносин
між людиною і машиною в трудовому процесі.
Ергономіка вказує на вимоги, які необхідно приймати до уваги при
проектуванні і конструюванні, а отже, вимоги, що висувають до технічних систем і
конструкцій. Найбільш очевидні конструктивні вимоги, серед яких на перше місце
висуваються критерії, що стосуються гігієни і безпеки праці.
Ергономічні критерії обґрунтовані доцільністю існування і доцільністю
розвитку. Вони мають також суттєве значення стосовно доцільності суспільних
витрат а й, отже, стосовно економічної доцільності.
У рамках ергономічних теорій варто провести класифікацію властивостей і
особливостей штучних матеріальних комплексів. Ергономічні критерії мають
істотне значення як конструктивні критерії. Назвемо лише деякі задачі, зв’язані з
набором
конструктивних
ергономічних
критеріїв,
обов’язкових
для
проектувальника і конструктора, а також для керівників експлуатації технічних
засобів:
- операційні умови на робочому місці, що визначають спосіб дії
психосоматичних (сенсомоторних) органів оператора;
- фактори впливу навколишнього середовища: температура, вологість,
освітленість, колір й віддзеркалення світла (відблиски), радіація, акустичні ефекти,
пил, рух предметів і людей біля робочого місця оператора, темп, якому повинне
підкорятися тіло оператора, і т.ін.;
- вплив технічного засобу й оточення з психологічної точки зору.
Критерії краси технічних засобів установити важко, але проблема краси
складає суттєвий елемент методології технічного проектування.
Турботу про красу технічних засобів можна обґрунтувати в такий спосіб:
- людина не повинна почувати дискомфорту при контакті з технічними
засобами - особливо на робочому місці, де вона безпосередньо залежить від
машини;
- технічні засоби своєю формою, зовнішнім виглядом повинні інформувати
про своє операційне призначення й повинні викликати особливе відношення
оператора, що сприяє успішному керуванню й утриманню в порядку даного засобу;
- технічні засоби створюють техносферу, що у наш час складає суттєвий
елемент світу, у якому живе людина; цей елемент викликає різні психічні стани
людини й тим самим впливає на її розвиток.
Необхідно, однак, на самому початку звернути увагу на те, що краса має
двояке значення й може бути використана також на шкоду людині. Так нерідко
відбувається в умовах приватного підприємництва. Неважко привести факти
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додавання виробові спекулятивно-привабливого зовнішнього вигляду, що спрощує
продаж, адже не кожен покупець пам’ятає про те, що “не всі те золото, що
блищить”.
На противагу такому комерційному підґрунтю існує правило, що насамперед
необхідно піклуватися про красу тих технічних засобів, характерною рисою яких є
висока соціально-технічна адекватність, що задовольняє критеріям доцільності
існування і доцільності, розвитку.
Керуючись ергономічними критеріями, необхідно визнати важливість краси
машини з погляду безпосереднього зв’язку машини з обслуговуючим персоналом.
Красива машина (або взагалі технічний засіб) - об’єкт, більшою мірою заслуговує
ретельного обслуговування.
Краса машини і приміщень зменшує небезпеку бездушного зв’язку людини з
технічними засобами.
Ми розрізняємо красу власну (органічну) і красу втілену:
- краса може бути наслідком конструктивних характеристик, підібраних з
погляду сугубо технічної мети, тобто безпосередньо операційної дії;
- краса може бути логічною метою естетичних критеріїв, що створюють
основу вибору конструктивних характеристик, насамперед конструктивного виду.
Красу, що виникає з чисто технічної сутності, називають власною (органічної)
красою. Красу як ефект конструктивних характеристик, підібраних з
антропологічної або соціологічної точки зору, називають утіленою красою.
Як завжди, співробітництво в технічній творчості має істотне значення.
Необхідно включати конструкторів (дизайнерів) у процес створення технічних
засобів.
У конструкції машин великого значення набуває підбір пофарбованих і
блискучих (особливо хромованих) поверхонь.
Усе частіше використовуються пластмасові покриття. Цю тенденцію
визначають:
- критерії захисту від шкідливих зовнішніх впливів, наприклад, від корозії;
- операційні критерії - виділення типу, груп або однорідних функціональних
елементів; наприклад, жовта фарба використовується для позначення транспортних
груп, червона вказує на місце змащення і т.д..
Естетична гармонізація фарбування функціональних елементів об’єкта
вимагає певних знань в області колористики, що керується правилами,
установленими дослідним шляхом з урахуванням психологічних досліджень.
Правила, що використовуються художниками-конструкторами, відповідають
принципові мінімізації витрат праці людини.
Проблема надійності задоволення потреби
Проектувальник може лише порівняти гіпотези, що відносяться до
майбутнього процесу задоволення потреби Ці гіпотези спираються на критерії, у
значній мірі обумовлені оцінкою того, що може здійснитися через певний проміжок
часу.
Технічна надійність визначається експериментально, звичайно значно раніше
уведення технічного засобу в експлуатацію; ці експерименти проводяться в умовах,
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що відповідають вихідним критеріям. Такий підхід може вважатися певного роду
ідеалізацією навіть тоді, коли намагаються моделювати експлуатаційні умови.
Перебіг часу спричинює зміни розуміння потреб, тому що відбувається зміна
умов життя.
Потреба й антипотреба
Усвідомлюючи, що в результаті функціонування різного роду технічних
мегакомплексів може виникнути погроза для їх. здоров’я й життя, люди починають
звертати увагу на екологічні проблеми. Формально ми врахували ці проблеми,
виділяючи надійність нешкідливості впливу технічного засобу на навколишнє
середовище.
Оточення, що широко розуміється, тісно зв’язане з задоволенням актуальних
і потенційних потреб. Використовуючи нерозважно (або недостатньо критично)
різні елементи техносфери, ми руйнуємо частину середовища і тим самим
зменшуємо можливість задоволення потреб у найближчому і віддаленому
майбутньому. Необхідність раціонального аналізу надійності дії техносфери жадає
від інженерів, економістів і насамперед від проектувальників зовсім нового підходу
до технічних проблем. У цьому плані необхідні великі дослідження і відповідні
логічні та математичні висновки.
Мінімізація шкідливого впливу технічних засобів на середовище представляє
соціальну необхідність.
Критерій усунення надмірності
Критерій усунення надмірності має своє мотивування, крім загальних
розумінь, також і в обґрунтуванні доцільності створення виробу, а саме в
економічному обґрунтуванні або, в узагальненому розумінні, - у соціальноекономічному аналізі вартості.
Для додаткового підтвердження доцільності використання цього критерію
сформулюємо наступні тези:
- ріст без обмежень веде до надвиробництва, що викликає антипотреби;
- приватне проектування веде до створення технічних засобів, число яких
можна зменшити шляхом скорочення елементів і цілих груп;
- зневага критеріями маси й енергії привела до надмірної витрати сировинних і
енергетичних ресурсів, що стало також причиною надмірної маси технічних засобів
і надмірної потужності енергетичних установок.
Не потрібно навіть бути інженером, щоб помітити, скільки зайвих речей у
нашому оточенні. Це зв’язане з явищем, яке можна охарактеризувати як виродження
культури. З позицій здорового глузду абсурдно діюче в нашій цивілізації свого роду
соціальне правило, по якому можливість стає необхідністю; тривіально, але влучно
схоплено це в приказці:
“очі завидющі, руки загребущі”. Індивідуальна
ненаситність і суспільні споживчі тенденції повинні стати предметом критичних
досліджень психологів і соціологів в ім’я доцільності існування й розвитку.
Подальший прогрес можливий завдяки розвиткові свідомості.
Розумне скорочення маси, енергії й дій пропорційно використовуваним
інформаційним ресурсам.
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Найбільші можливості криються не в матерії, а в інформації, що на противагу
матеріальним об’єктам не має меж.
Критерій усунення надмірності повинний бути використаний на кожній стадії
процесу задоволення потреб; об’єктами його застосування можуть і повинні бути:
- засоби задоволення потреб;
- способи задоволення потреб;
- кількість планованих і проектованих технічних засобів;
- складність проектованих і конструйованих засобів;
- кількість конструкційних матеріалів, сировини і напівфабрикатів;
- операції виготовлення, обумовлені конструкцією виробу;
- потужність приводів і енергетичних систем;
- області простору, займані технічними засобами;
- проектно-конструкторські дії;
- проектно-конструкторська документація;
- організаційні заходи, насамперед різного роду формальні операції.
Вичерпний перелік подібного роду залежить лише від ступеня деталізації
розглянутого предмета.
З’ясування проектувальниками і конструкторами, а також економістами
важливості критерію усунення надмірності може привести до значних
методологічних і практичних результатів.
Мінімізація сукупного нестатку
Матеріальні умови життя на Землі, залежать від того:
- як використовуються різні ресурси, з яких ми створюємо техносферу;
- як використовуються сировина й енергетичні ресурси води, матеріалів,
сонячного випромінювання й вітру;
- яким чином оцінені потреби, що відчуваються суспільством;
- якою мірою використана наявна інформація про результати використання
різних технічних засобів;
- якою мірою розвинута тяга до наукових і практичних знань, а також які
можливості й уміння використовувати ці знання.
Ефективне засвоєння і використання інформації забезпечують можливість
розсудливого і справедливого задоволення потреб. Так, усвідомлення факту
обмеженості природних ресурсів, того, що в деяких дослідженнях було навіть
назване “границею росту”, веде до кардинального висновку, який може бути
визнаний у якості одного з визначальних критеріїв - це мінімізація сукупного
нестатку.
Обґрунтування доцільності створення виробу
Навіщо? Чому? Як?
Сформулювати розглянуту проблему можна у формі питання: на яких
підставах створене й існує виріб? Обґрунтуванням доцільності створення виробу є
виконання ним функції технічного засобу - це і є відповідь на перше питання:
“Навіщо?”. Аналізуючи всі три питання, можна прийти до висновку, що
обґрунтування доцільності створення виробу повинне складатися з:
- обґрунтування технічної доцільності;
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- економічного обґрунтування;
- обґрунтування можливостей виготовлення.
Ретельне визначення потреби, а також можливостей проектування і
виготовлення повинне бути основним методологічним правилом.
Логічний зв’язок між обґрунтуваннями і приватними питаннями можна
описати у формі безпосередніх відповідей на ці питання:
- доцільність створення виробу улаштовується передбаченням можливості
реалізації технічної дії, що має метою задоволення виявленої і визнаної потреби;
- використання виробу як технічного засобу економічно обґрунтоване, тобто
витрати на розробку й виготовлення, а також експлуатаційні витрати вважаються
прийнятними стосовно результату, що досягається;
- виготовлення виробу можливе відповідно до розробленої конструкції в
бажаний термін на даному заводі.
Відомі технічні починання, що не піддаються негайному економічному
обґрунтуванню.
Комплекс обґрунтувань доцільності створення виробу формулюється за умови
соціально-технічного розуміння задач задоволення потреб за допомогою технічних
засобів. Проблема ж полягає в тому, як обмеженими ресурсами задовольнити
постійно зростаючі потреби. Тому економічність повинна завжди розглядатися в
зв’язку з іншими аспектами проблеми.
Слідом за обґрунтуванням технічної доцільності, першорядним з погляду
потреби як безпосередньої спонукальної причини, йде економічне обґрунтування. У
конструкторській практиці це обґрунтування випереджає обґрунтування можливості
виготовлення, з якого випливають критерії виготовлення. Дуже часто, належним
чином керуючись виробничими критеріями, можна одночасно забезпечити
виконання критеріїв, виведених з економічного обґрунтування. Обґрунтування
доцільності створення виробу є основою підбору конструкційних критеріїв.
Критерії функціонування
Критерії дії (функціонування) займають суттєве місце серед конструкційних
критеріїв.
Обґрунтування технічної доцільності є основою формування критеріїв
функціонування, оскільки це обґрунтування вказує на необхідність прийняття до
уваги системи, що створюється насамперед як логічний наслідок критерію
соціально-технічної адекватності. При цьому майже завжди головні обґрунтування
забезпечують виявлення критеріїв функціонування.
У деяких теоретичних підходах критерії дії називаються "показниками".
Критерії функціонування є логічним наслідком виявлення потреби з погляду
ефективності її задоволення.
Критерії функціонування кількісно визначають сутність дії технічних засобів.
Звичайно вони є основними передумовами конструктивних рішень, що складають
проект, сутність якого виражає система або елемент системи
Критерії технічної адекватності
Цей критерій охоплює:
- ефективність функціонування, обумовлену критеріями функціонування;
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- умови функціонування, встановлені в процесі проектування, що передує
конструюванню;
- довговічність виробу в процесі експлуатації, установлену також у процесі
проектування;
- надійність дії технічного засобу як конструктивну передумову,
сформульовану в результаті аналізу за критерієм соціально-технічної адекватності.
Критерій технічної адекватності має суттєве значення в технічних діях, до
яких ми зараховуємо:
- створення конструкції;
- дослідження прототипу;
- складання посібників з експлуатації;
- дослідження технічного засобу в експлуатації або в умовах імітації
експлуатації.
Критерії, що випливають з економічного обґрунтування
Критерій мінімізації сукупного нестатку при глобальному підході стає
фактором економічного характеру.
В даний час усе більшого значення набувають:
- економія сировини;
- економія енергії.
Це найбільш корисні в операційному сенсі й найкраще піддаються кількісній
оцінці конструкційні критерії, що випливають з економічного обґрунтування.
Критерії економії, що вимагають найбільш ефективні використання сировини
й енергії, уже зараз, і тим більше в перспективі, також здобувають соціальне
значення. Різновидом критерію економії енергії є критерій питомої витрати енергії,
що використовується як основна міра оцінки економічності роботи машин. Критерії
економії сировини й енергії, власне кажучи, випливають із критерію усунення
надмірності.
З економічного обґрунтування, так само як і з вихідних обґрунтувань,
випливає дуже складна в реалізації задача загальної економії, що відноситься до
витрат (у тому числі і безпосередньо фінансовим) на:
- дослідження потреб;
- створення визначених властивостей технічних засобів і зв’язані з цим
фундаментальні, а також прикладні дослідження;
- виготовлення;
- дослідження (іспит) технічних засобів;
- експлуатацію.
У наш час часто висувається вимога автоматизації, а критерії пристосовують її
до задач. Такий підхід - результат оману. Автоматизація повинна бути логічним
наслідком вимоги адекватності технічних засобів, причому в першу чергу соціально-технічної адекватності. Тому автоматизацію варто розуміти як засіб
поліпшення умов задоволення потреб.
Вимога автоматизації часто обґрунтовується економією людської енергії. Але
виявилося, що це зовсім не очевидно. Тут необхідно врахувати:
- витрату творчої і виробничої енергії, необхідної для виготовлення
автоматизованих комплексів;
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- психофізіологічну напругу операторів, що працюють біля пультів керування
автоматичниими комплексами.
Дослідження психологів і фізіологів показують, що витрата енергії оператора
біля пульта керування деяких комплексів і оператора пневматичного молоту
приблизно однакова.
Виробничі критерії
Часто розглядаються критерії, виведені з обґрунтування технологічності,
тобто “обґрунтування можливостей виготовлення”. При визначенні й підборі
критеріїв виготовлення (виробничих критеріїв) можуть допомогти наступні
питання:
- які технічні засоби (заводи, цехи, верстати) є для розгортання виробництва
сконструйованого виробу?
- які ще є необхідні технічні засоби, крім наявних, тобто що ще варто
забезпечити?
Фактичний стан не повинний визначати можливості виготовлення. В області
техніки виготовлення не бумало б прогресу, якби проектувальники і конструктори
не домагалися раціональних змін у засобах, методах або техніці виготовлення. У
світлі цього конструктор зобов’язаний враховувати в конструкції існуючі
можливості виготовлення, однак одночасно має право вимагати більш широких
можливостей виготовлення, чим існуючі.
Численність виробничих критеріїв призводить до багатофакторного
(багатокритеріальної) оптимізації.
Виробничі критерії мають значення обмежень при багатофакторній
оптимізації. Конструктивне значення виробничих критеріїв однозначне.
Від підбора цих критеріїв залежать:
- конструктивний вид виробу;
- комплекс розмірів.
Конструктивний вид логічно випливає не тільки із системи, але також і з
виробничих критеріїв.
У конструюванні виступає насамперед задача перебування геометричних
конструктивних
характеристик
у
взаємозв’язку
з
конструктивними
характеристиками матеріалу конструкції.
Існує чіткий зв’язок між конструктивним видом і виробничими критеріями.
Рішення про закупівлю матеріалів або напівфабрикатів - задачі складні. У них
виявляються загальні організаційно-економічні критерії або навіть критерії стратегії
виробництва. У таких випадках необхідне взаєморозуміння між конструктором і
виготовлювачем. Завжди і скрізь взаєморозуміння являє собою фактор інтеграції
складної дії.
Критерії утворюють ранжирований комплекс; таким чином, ранжирування
також служить обґрунтуванням, як і дії, сутність яких полягає у використанні
критеріїв.
Вимоги конкретних споживачів
Вимоги споживачів технічних засобів складають суттєвий елемент передумов
проектування і конструювання.
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Проектувальникам і конструкторам необхідні однозначно сформульовані
вимоги конкретних споживачів. Перелік таких вимог повинний включатися в
комплекс критеріїв.

САПР
Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, котрий спостерігається в останні
роки, призвів до того, що усе важче знайти сферу економіки, науки, техніки, а також
суспільного життя, де не використовувалися б ПЕОМ. Значну роль комп’ютери
відіграють сьогодні і в процесі проектування технологічних систем харчової галузі.
Технологічний рівень найбільш розвинених у промисловому відношенні країн
дозволяє налаштовувати масове виробництво комп’ютерів разом з відповідним
математичним і програмним забезпеченням та застосовувати їх майже у всіх сферах
людської діяльності. Завдяки доступній ціні, габаритам і умовам експлуатації можна
установити комп’ютери безпосередньо на робочому місці конструктора чи
технолога, у виробничих цехах, в складських приміщеннях, в сфері обслуговування і
навіть в самих машинах. Перед такою ситуацією стоїть і харчова промисловість, де,
саме з метою задоволення потреби їх реконструкції і технічного та технологічного
переозброєння, ефективне використання комп’ютерів стає необхідністю.
Технологічні процеси харчових виробництв включають багато ручних
операцій і в проектах повинні бути передбачені їх максимальна механізація і
автоматизація. Сьогодення вимагає підвищити техніко-економічний рівень і якість
проектів. Це стає можливим тільки завдяки створенню принципово нової технології
проектування, яка передбачає багатоваріантне опрацювання інженерних рішень і
вибір з них оптимального. У цьому випадку число математичних розрахунків і
операцій пошуку інформації зростає за геометричною прогресією у порівнянні з
кількістю варіантів, що аналізуються. У цьому разі проектувальник повинен
застосовувати комп’ютер.
Вітчизняна і закордонна практика виявила неминучість поетапної
автоматизації процесів проектування. На першому етапі людина використовувала
окремі програми чи пакети прикладних програм (ППП) для розв’язання задач
розрахункового характеру; на другому - створила системи автоматизованого
проектування (САПР) з локальними базами даних і наборами ППП; на третьому розробляє інтегровані САПР з загальною (загально-галузевою) базою даних і
набором великої кількості програмних комплексів, що розв’язують складні проектні
задачі з використанням ПЕОМ і комп’ютерних мереж.
Автоматизація проектування харчових підприємств зараз знаходиться на
переході від другого до третього етапу стосовно створення САПР. Головною
перешкодою на шляху інтенсифікації цього переходу є суб’єктивний фактор.
Проектувальник повинен знати усі можливості сучасних систем автоматизації
проектування. Часто можна спостерігати помилковий підхід, який полягає у
недооцінці чи переоцінці комп’ютера як інструмента проектувальника. Не слід
обмежувати роль ЕОМ до "продуктивного калькулятора", тобто до автоматизації
традиційних інженерних розрахунків. Користь від цього відносно невелика, тому
немає сенсу дивуватися, що проектувальники саме так розуміють призначення
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комп’ютера та не зацікавлені у використанні САПР. Не можна також прагнути до
"автоматизації", яка може повністю замінити людину в процесі проектування. При
спробі уведення такого "автоматизованого проектування" досягається дещо
протилежне творчому за своєю природою процесу проектування.
Правильним підходом до автоматизованого проектування є відповідний
розподіл праці між людиною і комп’ютером. Принципи цього розподілу наступні:

в базі даних комп’ютера зберігається уся документація, машина виконує
трудомісткі розрахунки, "переглядає" файли в пошуках необхідної в процесі
проектування інформації, генерує і відтворює документацію у вигляді
креслень і описів, або запускає програми для управління роботою
технологічних процесів (ліній);

проектувальник формулює задачі, розробляє концепції, використовуючи
можливості САПР, знаходить критерії оцінки і приймає рішення.
Автоматизоване проектування можна визначити як технологію використання
обчислювальних систем для допомоги проектувальникам під час аналізу,
оптимізації, модифікації і прийнятті проектних рішень. Іншими словами,
автоматизоване проектування за допомогою комп’ютера (CAD - Computer Aided
Desіgn) - це такий процес проектування, в якому комп’ютер разом з програмним
забезпеченням є інструментом проектувальника на будь-якому етапі розробки
проекту.
Сфери застосування комп’ютера в проектній діяльності показано на рис. 1.

До переваг САПР можна віднести:
1. Спрощення вироблення оптимального конструктивного рішення, а тим
самим зниження вартості виробництва, експлуатації і досягнення вищої якості
технологічних систем.
2. Підвищення продуктивності праці проектувальника. Це досягається завдяки
використанню ПЕОМ, які, у свою чергу, забезпечують наочний показ об’єкту
проектування, його складових частин, елементів, а отже скорочує час, необхідний
для синтезу, аналізу і документування проектних рішень.
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3. Значне скорочення тривалості проектування, що впливає на зменшення
витрат на проектування, а отже і вартості проекту.
4. Покращення якості проекту. САПР відкриває широкі можливості для більш
глибокого інженерного аналізу і розгляду більшої кількості альтернативних
проектних рішень. Крім того, зменшується кількість помилок проектування завдяки
більш високій точності САПР. Усе це разом створює зручні і продуктивні умови для
проектування.
5. Звільнення проектувальників від нетворчої рутинної праці, завдяки чому
краще використовується їх творчий потенціал і підвищується ефективність праці.
6. Підвищення рівня безпечності, надійності і рівномірності зносу
технологічної системи в результаті застосування більш точних математичних
моделей і інженерних методів при розробці окремих елементів системи.
7. Удосконалення засобів інформаційного спілкування проектувальників. При
використанні САПР можна отримати конструкторські креслення більш високої
чіткості, повною мірою дотримуватися вимог стандартів, краще документувати
проектні розробки, допускати менше помилок в кресленнях і документах, робити їх
більш зрозумілими, розбірливими і естетично досконалими.
8. Розширення області застосування готових проектних рішень завдяки
використанню комп’ютерних баз даних і комп’ютерних мереж.
9. Формування бази даних для системи управління виробництвом.
Вигода від застосування САПР значно зростає, якщо автоматизоване
проектування поєднане з автоматизованою системою управління технологічним
процесом (АСУТП) (CAD - Computer Aided Manufacturing). Об’єднання САПР і
АСУТП різко скорочує час між створенням проекту і упровадженням його у
виробництво. У цьому разі дешевшим і простішим стає перехід до нових
конструктивних рішень, уведення змін у ході виробництва, випуск малих партій
продукті, або налагодження виробництва за індивідуальними вимогами замовників.
Використання усіх переваг САПР залежить від цілого ряду факторів, серед
яких найважливішими є:
- рівень підготовки проектувальників;
- організація проектної установи;
- наявність комп’ютерних засобів проектування (у тому числі і комп’ютерних
мереж);
- налагоджений зв’язок з підприємствами галузі.
ИСТОРИЯ САПР
Инженерная деятельность в современных условиях тесно связана с
использованием персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ) и
микропроцессоров. В последние годы в инженерной практике вычислительная
техника широко применяется для выполнения расчетов, автоматизации
проектирования, организации и планирования экспериментальных исследований,для
обработки результатов испытания машин, механизмов, аппаратов и для многих
других целей. В настоящее время инженеры любой специальности должны
приобрести в вузе умения и навыки решения производственных и научных задач с
помощью ЭВМ. С этой целью в учебные планы всех инженерных специальностей
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введены дисциплины, обеспечивающие углубленное изучение математики,
программирования, вычислительной техники, новых информационных технологий.
Сейчас обучение в технических вузах поставлено таким образом, что
студенты с первого курса пользуются
персональными
электронными
вычислительными машинами. Если раньше своего рода символом инженерного
труда была логарифмическая линейка, то теперь все большее и большее
количество студентов имеют в своем личном пользовании ПЭВМ.
Термин САПР "Система автоматического проектирования" (в английской
нотации CAD) появился в конце пятидесятых годов, когда Д.Т.Росс начал
работать над одноименным проектом в Массачусетском Технологическом
Институте (MIT). Первые CAD- системы появились десять лет спустя.
За последние 25 лет CAD - системы, как системы геометрического
моделирования, были значительно усовершенствованы: появились средства 3Dповерхностного и
твердотельного
моделирования,
параметрического
конструирования, был улучшен интерфейс.
Несмотря на все эти усовершенствования, касающиеся, в основном,
геометрических функций, CAD - системы оказывают конструктору слабую помощь
с точки зрения ВСЕГО процесса конструкторского
проектирования.
Они
обеспечивают описание геометрических форм и рутинные операции, такие как
образмеривание, генерация спецификаций и т.п. Эти ограничения и чисто
геометрический интерфейс оставляет методологию конструкторской работы такой
же, какой она была при использовании чертежной доски. Развитие получили
также системы автоматизации проектирования технологических процессов (CAPP)
и программирования изготовления деталей на станках с ЧПУ (CAM). Однако,
подобно CAD - системам, эти усовершенствования не затронули ПРОЦЕСС
проектирования: CAPP- системы могут генерировать технологические процессы, но
только при условии предварительного специального описания изделия с
помощью конструкторско-технологических элементов. CAM-системой может
быть использована геометрическая модель CAD - системы, но все функции CAPP системы (проектирование технологии обработки)- перекладываются на инженера.
Помимо проектирования, инженерная деятельность связана с инженерным
бизнесом и менеджментом. Сюда, в частности, входят автоматизированные
системы управления производством (АСУПр). Эти системы обычно развиваются
без какой-либо интеграции с САПР.
Итак, до последнего
времени
концепция
автоматизации
труда
конструктора базировалась на принципах геометрического моделирования и
компьютерной графики. При этом системы компьютеризации труда конструкторов,
технологов, технологов-программистов, инженеров-менеджеров и производственных мастеров развивались автономно
и
Инженерные Знания - основа
проектирования, оставались вне компьютера. Такое положение не удовлетворяет
современным требованиям к автоматизации. Сейчас необходима комплексная
компьютеризация инженерной деятельности на всех этапах жизненного цикла
изделий, которая получила название CALS (Computer Aided Life-cycle System)
технологии. Традиционные САПР с их геометрическим, а не информационным
ядром, не могут явиться основой для создания таких систем.
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Сегодня каждое изделие в процессе своего жизненного цикла должно
представляться в компьютерной среде в виде иерархии информационных моделей,
составляющих единое целое и имеющих соподчиненность .
В промышленном производстве давно царит жесткая конкуренция. Чтобы
выжить в этих нелегких условиях предприятиям приходится как можно быстрее
выпускать новые изделия, снижать их себестоимость и повышать качество. В
этом им помогают современные системы автоматизированого проектирования
(САПР), позволяющие облегчить весь цикл разработки изделий — от выработки
концепции до создания опытного образца и запуска его в производство. Тем
самым значительно ускоряется процесс создания новой продукции без ущерба
качеству. Поэтому сейчас без САПР не обходится ни одно конструкторское или
промышленное предприятие. И хотя на долю указанных систем приходится лишь
около 3% рынка ПО, они играют очень важную роль, поскольку помогают
создавать товары, без которых невозможно представить нашу повседневную жизнь:
автомобили, самолеты, бытовые приборы, промышленное
оборудование и,
следовательно, являются одной из движущих сил современной промышленности и
мировой экономики.
Термин «САПР для машиностроения» в нашей стране обычно используют в
тех случаях, когда речь идет о пакетах программ для автоматизированного
проектирования (CAD), подготовки производства (CAM) и инженерного анализа
(CAE). Существуют САПР и для других областей — разработки электронных
приборов, строительного проектирования.
Идея автоматизировать проектирование зародилась в конце 50-х годов
прошлого века, почти одновременно с появлением коммерческих компьютеров. А
уже в начале 60-х ее воплотила компания General Motors в виде первой
интерактивной графической системы подготовки производства. В 1971 г.
создатель этой системы доктор Патрик Хэнретти (Patrick Hanratty) основал
компанию Manufacturing and Consulting Services (MCS) и разработал методики,
которые составили основу большинства современных САПР. Вскоре появились и
другие CAD-пакеты. В то время они работали на мэйнфреймах и миникомпьютерах и стоили очень дорого — в среднем 90 тыс. долл. за одно рабочее
место. Очевидно, что лишь крупные предприятия могли позволить себе идти в
ногу со временем. Одновременно стали появляться и первые CAM-программы,
позволяющие частично автоматизировать процесс производства с помощью
программ для станков с ЧПУ, и CAE-продукты, предназначенные для анализа
сложных конструкций. Так в 1971 г. компания MSC.Software выпустила систему
структурного анализа MSC.Nastran, которая до сих пор занимает ведущее
положение на рынке CAE.
К середине 80-х годов системы САПР для машиностроения обрели форму,
которая существует и сейчас. Но впереди их ждало много любопытных перемен.
Появление микропроцессоров положило начало революционным преобразованиям
в области аппаратного обеспечения — наступила эра персональных компьютеров.
Но для трехмерного моделирования мощности первых ПК не хватало. Поэтому в
80-е годы поставщики «серьезных» средств автоматизации проектирования
ориентировались на компьютеры на базе RISC-процессоров, работавшие под
управлением ОС Unix, — они были намного дешевле мэйнфреймов и мини-
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машин. Параллельно снижалась стоимость ПО, и к началу 90-х средняя цена
рабочего места снизилась до 20 тыс. долл. — САПР становились доступнее. Но
в массовый продукт они превратились лишь тогда, когда компания Autodesk
разработала свой знаменитый пакет AutoCAD стоимостью всего 1 тыс. долл.
Правда, в те времена ПК были 16-разрядными, и их мощности хватало лишь для
двумерных построений — черчения и создания эскизов. Однако это не помешало
новинке иметь огромный успех у пользователей.
Наиболее бурное развитие САПР происходило в 90-х годах, когда Intel
выпустила процессор Pentium Pro, а Microsoft — систему Windows NT. Тогда на
поле вышли новые игроки «средней весовой категории», которые заполнили нишу
между дорогими продуктами, обладающими множеством функций, и программами
типа AutoCAD. В результате сложилось существующее и поныне деление САПР на
три класса: тяжелый, средний и легкий. Такая классификация возникла
исторически, и хотя уже давно идут разговоры о том, что грани между
классами постепенно стираются, они продолжают существовать, так как системы
по-прежнему различаются и по цене, и по функциональным возможностям.
Следует добавить, что кроме универсальных САПР также выпускаются и
различные специализированные продукты, например, для инженерного анализа,
расчета
трубопроводов,
анализа
литья
металлов,
проектирования
металлоконструкций и множества других конкретных задач.
На основе проведенного анализа структуры эксперной системы, можно
утверждать, что такая вычислительная среда имеет прямое применение для
инженерной деятельности как средство автоматизации проектных работ, если
проектирование ведется от прототипа, по восходящей технологии или на высших
иерархических уровнях той или иной системы проектирования. Однако, если
объект проектирования можно формально описать, возникает потребность, с
одной стороны, использовать приемы, характерные
для
инженерной
деятельности, а с другой - привлечь знания математиков для использования
формальных методов принятия решения. Кроме того, дальнейшее развитие САПР,
по мнению многих разработчиков, должно идти по пути создания вычислительных
систем, которые "лояльны" к пользователю, легко тиражируются и обладают
свойством развития. В ближайшее время при построении САПР необходимо
обеспечить решение следующих задач: обучение пользователя, которое сводится к
обучению входным
языкам, представлению справочной
информации,
адаптированной к характеру запроса, диагностике ошибок и сопровождению
пользователя в процессе проектирования; обучение САПР, предполагающее
настройку системы на конкретную предметную область или класс проектных
процедур; организация диалога в процессе проектирования с целью описания
объекта проектирования, технологического задания и заданий на выполнение
проектных процедур; изготовление проектной и справочной документации,
оформляющей проектные решения; контроль за функционированием системы и
отображение статистических данных о количестве и качестве проектных
решений.
Одни из наиболее мощных САПР – Unigraphics NX компании EDS, CATIA
французской фирмы Dassault Systemes (которая продвигает ее вместе с IBM) и
Pro/Engineer от РТС (Parametric Technology Corp.). Главная особенность таких
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мощных САПР — обширные
функциональные возможности, высокая
производительность и стабильность работы — все это результат длительного
развития.
Важную роль в становлении среднего класса сыграли два ядра
твердотельного параметрического моделирования ACIS и Parasolid, которые
появились в начале 90-х годов и сейчас используются во многих ведущих САПР.
Геометрическое ядро служит для точного математического
представления
трехмерной формы изделия и управления этой моделью. Полученные с его
помощью геометрические данные используются системами CAD, CAM и САЕ
для разработки конструктивных элементов, сборок и изделий.
Программы "легкой" категории служат для двумерного черчения, поэтому их
обычно называют электронной чертежной доской. К настоящему времени они
пополнились некоторыми трехмерными возможностями, но не имеют средств
параметрического моделирования, которыми обладают тяжелые и средние САПР.
Первая чертежная система Sketchpad была создана еще в начале 60-х годов,
а затем появилось немало других продуктов такого
рода, использующих
достижения компьютерной графики. Однако подлинный расцвет в этой области
наступил лишь в 80-е годы с появлением персональных компьютеров. Пионером в
этой области стала компания Autodesk, которая в 1983 г. выпустила САПР для ПК
под названием AutoCAD.
Таким образом, развитие Систем автоматического проектирования идет
двумя путями — эволюционным и
революционным.
В
свое
время
революционный переворот произвели первые САПР для ПК и системы среднего
класса. Сейчас рынок развивается эволюционно: расширяются функциональные
возможности продуктов,
повышается
производительность,
упрощается
использование. Но, возможно, вскоре нас ждет очередная революция. Аналитики
из Cambashi считают, что это произойдет, когда поставщики САПР начнут
использовать для хранения инженерных
данных
(чертежей,
трехмерных
моделей, списков материалов и т. д.) не файловые структуры, а стандартные базы
данных
SQL- типа.
В
результате
инженерная
информация
станет
структурированной, и управлять ею будет гораздо проще, чем теперь.
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ САПР
Различные возможности и границы применения вычислительной техники
для автоматизации проектирования определяются уровнем формализации
научно- технических знаний в конкретной отрасли. Чем глубже разработана теория
того или иного класса технических систем, тем большие возможности
объективно существуют для автоматизации процесса их проектирования.
Применение ЭВМ при проектно-конструкторских работах в своем
развитии прошло несколько стадий и претерпело значительные изменения. С
появлением вычислительной техники был сделан акцент на автоматизацию
проектных задач, имеющих четко выраженный расчетный характер, когда
реализовывались методики, ориентированные на ручное проектирование. Затем,
по
мере накопления опыта, стали создавать программы автоматизированных
расчетов на основе методов вычислительной математики (параметрическая
оптимизация, метод конечных элементов и т. п.). С
внедрением
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специализированных терминальных
устройств
появляются
универсальные
программы для ЭВМ для решения как расчетных, так и некоторых рутинных
проектных задач (изготовление чертежей, спецификаций, текстовых документов
и т. п.). В последние годы большое внимание уделяется автоматизации
расчетно- конструкторских работ при проектировании типовых узлов и агрегатов,
когда синтез конструкции проводится эвристически, а основные параметры
выбираются и оптимизируются в интерактивном режиме диалога проектировщика и
ЭВМ.
Однако на всех этих стадиях автоматизации проектирования инженеру
помимо изучения инструкций по эксплуатации и написанию
программ
приходится познавать ряд по сути дела ненужных ему подробностей системных
программ и языков программирования. Кроме того, при использовании в
проектировании специализированных по
объектам
разрозненных
пакетов
прикладных программ (ППП) инженер вынужден каждый раз вновь кодировать и
вводить информацию согласно инструкции ППП. Отмеченные недостатки
приводят к тому,
что частичная («позадачная») автоматизация не оказала
существенного влияния
на
повышение качества и производительности
проектирования технических систем и средств в целом.
Решение проблем автоматизации проектирования с помощью ЭВМ
основывается на системном подходе, т. е. на создании и внедрении САПР —
систем автоматизированного проектирования технических объектов, которые
решают весь комплекс задач от анализа задания до разработки полного объема
конструкторской и технологической документации. Это достигается за счет
объединения современных технических средств и математического обеспечения,
параметры и характеристики которых выбираются с максимальным учетом
особенностей задач проектно-конструкторского процесса. САПР представляет
собой крупные организационно-технические системы, состоящие из комплекса
средств автоматизации проектирования, взаимосвязанного с подразделениями
конкретной проектной организации.
Под автоматизацией проектирования
понимают
систематическое
применение ЭВМ в процессе проектирования при научно обоснованном
распределении функций между проектировщиком и ЭВМ и научно обоснованном
выборе методов машинного решения задач.
Цель автоматизации — повысить качество проектирования, снизить
материальные затраты на него, сократить сроки проектирования
и
ликвидировать рост числа инженерно-технических работников, занятых
проектированием и конструированием.
Научно обоснованное распределение функций между человеком и
ЭВМ подразумевает, что человек должен решать задачи, носящие творческий
характер, а ЭВМ — задачи, решение которых поддается алгоритмизации.
Существенным отличием автоматизированного проектирования
от
неавтоматизированного является возможность замены дорогостоящего и
занимающего много времени физического моделирования — математическим
моделированием. При этом следует иметь в виду одно важнейшее
обстоятельство: при проектировании число вариантов необозримо. Поэтому
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нельзя ставить задачу создания универсальной САПР, а необходимо решать
вопросы проектирования для конкретного семейства машин.
Для создания САПР необходимо:
. совершенствовать проектирование на основе применения математических
методов и средств вычислительной техники;
. автоматизировать процессы поиска, обработки и выдачи информации;
. использовать методы оптимального и вариантного проектирования;
применять эффективные, отражающие существенные
особенности,
математические модели проектируемых объектов, комплектующих изделий и
материалов;
. создавать банки данных, содержащих систематизированные сведения
справочного характера, необходимые для автоматизированного проектирования
объектов;
. повышать качество оформления проектной документации;
. повышать творческую долю труда проектировщиков за счет
автоматизации нетворческих работ;
. унифицировать и стандартизовать методы проектирования;
. подготавливать и переподготавливать специалистов;
.реализовывать взаимодействие с
автоматизированными
системами
различного уровня и назначения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ САПР
Разработка САПР представляет собой крупную научно-техническую
проблему, а ее
внедрение
требует
значительных
капиталовложений.
Накопленный
опыт позволяет выделить следующие основные принципы
построения САПР.
1. САПР — человеко-машинная система. Все созданные и создаваемые
системы проектирования с помощью ЭВМ являются
автоматизированными,
важную роль в них играет человек — инженер, разрабатывающий проект
технического средства.
В настоящее время и по крайней мере в ближайшие годы создание систем
автоматического проектирования не предвидится, и ничто не угрожает
монополии человека при принятии узловых решении в процессе проектирования.
Человек в САПР должен решать, во-первых, все задачи, которые не
формализованы, во-вторых, задачи, решение которых человек осуществляет на
основе своих эвристических способностей более эффективно, чем современная
ЭВМ на основе своих вычислительных возможностей. Тесное взаимодействие
человека и ЭВМ в процессе проектирования — один из принципов построения и
эксплуатации САПР.
2. САПР — иерархическая система, реализующая комплексный подход к
автоматизации всех уровней проектирования. Иерархия уровней проектирования
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отражается в структуре специального программного обеспечения САПР в виде
иерархии подсистем.
Следует особо подчеркнуть целесообразность обеспечения комплексного
характера САПР, так как автоматизация проектирования лишь на одном из
уровней оказывается значительно менее эффективной, чем полная автоматизация
всех уровней. Иерархическое построение относится не только к специальному
программному обеспечению, но и к техническим средствам САПР, разделяемых на
центральный вычислительный комплекс и автоматизированные рабочие места
проектировщиков.
3. САПР — совокупность информационно-согласованных подсистем. Этот
очень важный принцип должен относиться не только к связям между
крупными подсистемами, но и к связям между более мелкими частями
подсистем.
Информационная согласованность означает, что все или
большинство
возможных последовательностей
задач
проектирования
обслуживаются
информационно согласованными программами. Две программы
являются
информационно согласованными, если все те данные, которые представляют
собой объект переработки в обеих программах, входят в числовые массивы, не
требующие изменений при переходе от одной программы к другой. Так,
информационные связи могут проявляться в том, что результаты решения одной
задачи будут исходными данными для другой задачи. Если для согласования
программ требуется существенная переработка общего массива с участием
человека,
который
добавляет
недостающие
параметры,
вручную
перекомпоновывает массив или изменяет числовые значения
отдельных
параметров,
то
программы информационно не согласованы. Ручная
перекомпоновка массива ведет к существенным временным задержкам, росту
числа ошибок и поэтому уменьшает спрос на услуги САПР. Информационная
несогласованность превращает САПР в совокупность автономных программ, при
этом из-за неучета в подсистемах многих факторов, оцениваемых в других
подсистемах, снижается качество проектных решений.
4. САПР — открытая и развивающаяся система. Существует, по крайней
мере, две веские причины, по которым САПР должна быть изменяющейся во
времени системой. Во-первых, разработка столь сложного объекта, как САПР,
занимает продолжительное время, и экономически выгодно вводить в
эксплуатацию части системы по мере их готовности. Введенный в эксплуатацию
базовый вариант системы в дальнейшем расширяется. Во-вторых, постоянный
прогресс
техники, проектируемых объектов, вычислительной техники и
вычислительной математики приводит к появлению новых, более совершенных
математических моделей и программ, которые должны заменять старые, менее
удачные аналоги. Поэтому САПР должна быть открытой системой, т. е.
обладать свойством удобства использования новых методов и средств.
5. САПР — специализированная система с максимальным использованием
унифицированных
модулей.
Требования
высокой
эффективности
и
универсальности, как правило, противоречивы. Применительно к САПР это
положение сохраняет свою силу. Высокой эффективности САПР, выражаемой
прежде всего малыми временными и материальными затратами при решении
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проектных задач, добиваются за счет специализации систем. Очевидно, что при
этом растет число различных САПР. Чтобы снизить расходы на разработку
многих специализированных САПР, целесообразно строить их на основе
максимального использования унифицированных
составных
частей.
Необходимым условием унификации является поиск общих черт и положений в
моделировании, анализе и синтезе разнородных технических объектов. Безусловно,
может
быть сформулирован и ряд других принципов, что
подчеркивает
многосторонность и сложность проблемы САПР.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР
Все программы делятся на два вида: программы общего назначения и
программы специального назначения. Всем программам для своей работы требуется
графическое ядро, роль которого выполняет часто AutoCAD. Почему выбрали
именно AutoCAD в качестве графического ядра? Потому что AutoCAD добротно
сделанная программа, которая длительное время продается во всем мире, она имеет
более 4000 приложений для различных областей знаний и в настоящее время
AutoCAD является стандартом для графических систем, работающих на
персональных компьютерах.
AutoCAD используют для выполнения работ по проектированию и
конструированию в различных областях машиностроения, строительства,
картографии и архитектуры для работы с плоскими чертежами и трехмерными
моделями проектов изделий, зданий и даже заводов. Кроме AutoCAD, компания
Autodesk предлагает много специализированных программ общего назначения,
которые расширяют возможности AutoCAD. Это программа AutoCAD Designer,
которая позволяет делать компьютерные модели трехмерных параметрических
изделий, включая ассоциативность всех размеров, плоских изображений и
трехмерных твердотельных компьютерных моделей. Программа AutoSurf позволит
работать со сложными поверхностями и тонкими оболочками, используя
сплайновое моделирование с применением NURBS-математики. Программа
Autodesk Mechanical Desktop поддерживает сквозную параметризацию трехмерных
моделей и позволяет проектировать и создавать сложные трехмерные
твердотельные и пространственные модели изделий. Программа Autodesk Work
Center предназначена для объединения усилий большого количества людей при
работе над большим проектом. AutoCAD и другие программы компании Autodesk
относятся к программам общего назначения. К этому классу программ относятся и
программы компании Intermecru Cimlogic и Vibrant Graphics. Программы компании
Vibrant Graphics ~ SoffЕngine и SoftPoint — это драйверы, которые предназначены
для ускорения работы систем на базе AutoCAD в 25 раз. SoftEngine имеет функции
мгновенного зумирования и панорамирования без регенерации изображения,
позволяет быстро тонировать, разрезать и вращать в реальном масштабе времени
тонированные трехмерные объекты и конструкции, а также имеет много других
полезных функций.
Программное обеспечение компании Intermech и Cimlogic позволяет очень
эффективно и быстро создавать плоские чертежи отдельных деталей, узлов и
изделий в целом. В программное обеспечение включены модули для расчета цепных
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и ременных передач, шкивов и кулачков, пружин, валов, для расчета моментов
инерции и других характеристик изделия, включая сложные кинематические
расчеты. Программное обеспечение этих фирм имеет модули для работы с
пространственными изделиями, выполненными из листовых материалов и
программу работы с трехмерными базами стандартных деталей и элементов
крепежа. Программа содержит много команд и режимов, которые значительно
упрощают процесс черчения и сокращают время изготовления всех видов чертежей.
К программам специального назначения относятся программы компаний Flow
Science, Rebis, SoftDesk, Surfware, GTX и др.
Программное обеспечение компании GTXRasterCAD предназначено для
быстрого и удобного перевода любой документации, в том числе сложных и
насыщенных чертежей с бумажного носителя в электронный вид. Программа
работает, как приложение AutoCAD и позволяет загрузить отсканированный чертеж
непосредственно в среду AutoCAD. Для редактирования изображения могут
использоваться специальные интеллектуальные функции GTXRasterCAD или
команды из меню AutoCAD. Программы GTX распознают и векторизуют не только
чертеж, но и текст, который содержался в поле чертежа. Программа содержит
функции для очистки чертежа от "мусора", который появляется в поле чертежа при
сканировании старых и некачественных конструкторских документов.
С помощью программного обеспечения компании SoftDesk можна решить все
проблемы с автоматизацией проектирования строительных конструкций, расчету
основных элементов данного проекта, получению необходимой нормативной
документации.
Программа FLOW-3D компании Flow Science Inc. Позволит Вам моделировать
процессы массо- и теплопереноса в трехмерной постановке. В настоящее время
данный пакет программ используется при разработке конструкций летательных и
морских аппаратов, в автомобилестроении, для проектирования систем охлаждения
и вентиляции, для проектирования нефте- и газопроводов, в ракетостроении, при
проектировании технологии литейных и металлургических процессов, для литья
пластмасс и в других отраслях промышленности.
Программное обеспечение компании Pathrace Inc. предназначено для
компьютерного моделирования процессов механообработки, проверки качества
получаемого изделия и получения управляющей программы для 2...5 координатных
станков с ЧПУ. В программе учитываются характеристики используемого
пользователем оборудования. Программа EdgeCAM позволяет, используя
компьютерную модель изделия, пройти все стадии его обработки, покажет места
возможных дефектов или несоответствий требованиям к изделию, помогает создать
наилучшую управляющую программу для получения данного изделия с
гарантированным качеством.
Программное обеспечение компании Rebis предназначено для проектирования
заводов и включает программы по проектированию систем трубопроводов,
проектированию и расстановке оборудования, проектированию несущих
конструкций, модули для проведения поверочных расчетов отдельных элементов и
всею проекта в целом.
Программное обеспечение компании Rеbis Industrial Workgroup Software на
сегодняшний день является самим распространенным в странах СНД. Rеbis
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единственная из иностранных компаний-производителей программного обеспечения
имеет полностью русскую версию программных модулей, базу данных с элементами
в соответствии с Российскими стандартами, а также центры по обучению и
гарантийному и послегарантийному сопровождению продаж. Программное
обеспечение фирмы Rеbis успешно используется в нефтяной, газовой, химической и
пищевой промышленности.
Чем же Rеbis привлекает инженеров? Прежде всего это легкость в освоении
программного обеспечения, простота его адаптации и настройки под конкретные
требования пользователей, а также круглосуточная профессиональная техническая
поддержка в странах СНГ. Но наиболее привлекательным является то. что набор
программ отражает процесс проектирования, традиционно используемый
инженерами. Кроме этого, программы от Rеbis являются не только уникальным
инструментом в руках профессионалов, но и советчиком по различным проблемам,
и в то же время аккумулятором профессиональных знаний в той области, для работ
в которой Rеbis используется в данный момент.
Структура пакета программного обеспечения Rebis.
Программное обеспечение состоит из 4 больших частей, а именно:
технологическая часть (AIS), проектирование (CAD), расчетная часть (САЕ) и
система документооборота (PDM).
Все части между собой тесно связаны. Осуществляет связь этих частей между
собой именно система документооборота и управления проектами. Кроме этого, в
программе присутствует связь между технологической документацией и
пространственной моделью проекта в целом. В пакете программ реализована
система пространственного компьютерного моделирования с возможностью
предупреждения и поиска ошибок и коллизий в проекте еще на стадии
компьютерного
моделирования,
с
помощью
системы
инженерного
документооборота реализована возможность групповой работы над проектом как в
рамках нескольких подразделений одной организации, так и в рамках нескольких
отделов и даже нескольких организаций, находящихся в разных городах или
странах.
Как начинается работа с программами.
Любой новый проект начинается с разработки технологической схемы
процесса. При этом требуется разработать технологическую схему, схему КИПиА,
требуемые электрические схемы и комплект нормативной документации. Для этой
работы используется модуль AIS. Используя в работе модуль Rebis Р&ID
(Технологические схемы), пользователь получает доступ к базе данных с более чем
400 символами и условными обозначениями оборудования, линий и др. имеет
возможность получить спецификации для оборудования, номеров линий, клапанов и
проч., проверить согласованность параметров технологических линий, создать,
запомнить и использовать в дальнейшем типовые обвязки, а также проверить
согласованность ссылок на другие чертежи проекта и многое другое. Разработка
технологической схемы начинается с настройки программы. После этого
загружается рабочее меню и инструментарий. Используя обширную базу данных
программы, а также меню и диалоги пользователь выбирает, расставляет и
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связывает между собой требуемое оборудование, реализующее данный
технологический процесс.
Вся информация об использованных элементах и их характеристики четко
фиксируется программой. После завершения работы над технологической схемой
автоматически генерируется экспликация участков, перечень клапанов,
оборудования и т.д. Параллельно с технологической схемой создаются схемы
КИПиА и другие схемы и чертежи. После завершения работы с технологической
схемой, у пользователя есть возможность проверить работоспособность и
согласованность со схемами КИПиА и другими связанными чертежам с помощью
инструментальных средств Rebis. С помощью утилит проверок, очень просто и
легко выявляются ошибки в схемах и чертежах и тут же устраняются или
дорабатываются, создаются недостающие связи или генерируются дополнительные
документы или отчеты.
Трехмерное моделирование.
Другая серия программ Rebis - это серия CAD, использующаяся для
разработки монтажно-технологической части проекта. При использовании серии
CAD, прежде всего, решается задача компоновки, оборудования, обвязки
оборудования трубопроводами как в автоматическом режиме, так и в режиме
диалога с пользователем, имеется возможность одновременной проработки
строительной части проекта, получение рабочих чертежей, автоматической
генерации спецификаций, автоматической генерации изометрических схем
трубопроводов, возможность проверки и устранения ошибок в конструкции на
стадии компьютерной модели. Серия СAD имеет название AutoPLANT 3D. В ее
состав
входят
модули
Оборудование,
Трубопроводы,
Изометрия,
Металлоконструкции и модуль Визуализация и Проверка коллизий.
Основные преимущества пространственного
проектирования перед
традиционным:
- Возможность детальной проработки проекта;
- Все подразделения, участвующие в разработке проекта могут одновременно
работать в пространстве данного проекта;
- Функции автоматической генерации рабочих чертежей и спецификаций;
- Возможность прочностного расчета спроектированной конструкции как в
целом, так и отдельных ее узлов;
- Возможность поиска, идентификации и устранения ошибок в проекте на
стадии компьютерного моделирования.
Процесс создания пространственной модели реализуется следующим образом.
Сначала загружается модуль Оборудование, в котором находятся библиотеки с
элементами оборудования типа теплообменников, печей, насосов, резервуаров,
емкостей, аппаратов, а также модуль создания пользовательского оборудования. Как
и в модуле Р&ІD пользователь сначала настраивает среду проектирования и затем
начинает работу с программой. Вначале задаются габариты площадки, ориентация в
пространстве и координаты ее размещения. Размещение оборудования в
пространстве проекта производится с учетом отметки уровня и координат
относительно точки вставки. В процессе компоновки оборудования, его можно
привязать к заранее определенным точкам в пространстве, что гораздо упрощает
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весь процесс компоновки. В программе все устанавливаемое оборудование задается
параметрически или выбирается из базы данных проекта.
С помощью диалоговых окон происходит задание и привязка штуцеров к
оборудованию, при этом штуцера выбираются из базы данных проекта с учетом
условного диаметра, давления и типа исполнения фланцев. Необходимо отметить,
что использование объектно-ориентированного параметрического конструирования
значительно упрощает процесс компоновки оборудования, при этом нет
ограничений на сложность конфигурации оборудования и насыщенность им рабочей
площадки.
Решив вопрос с компоновкой оборудования, переходят к процедуре его
обвязки. Для этого используется модуль Трубопроводы. С его помощью инженер
может прокладывать трубопроводы в пространстве модели, осуществлять обвязку
технологического оборудования, имеет возможность автоматического выбора
оптимальной трассы прокладки трубопроводов, а также возможность
редактирования проекта автоматического аннотирования и генерации полного
комплекта рабочих чертежей. В программу входит модуль автоматической
генерации изометрических схем, база данных с элементами трубопроводов и
арматуры в соответствии с Российскими стандартами, конструктор форм отчетов,
интерфейс с расчетными модулями и многое другое. Процесс построения модели
выглядит следующим образом: если элемент ставится в пространстве модели, то для
него можно задать отметку низа, оси или верха трубы и указать его координаты.
При прокладке трубопровода от штуцера оборудования или от другого конечного
элемента, задается номер линии, условный диаметр, а также другие параметры,
которые автоматически берутся от предыдущего элемента. В процессе вставки
ответного фланца, крепеж и прокладка выбираются и вставляются автоматически. В
процессе работы с программой, у проектировщика отсутствует необходимость в
прорисовке каждого элемента. Его изображение, размеры и все данные о нем могут
быть взяты из базы данных проекта. Все детали трубопроводов в процессе работы
могут устанавливаться как друг другом, так и с относительным смещением оси
симметрии. Это позволяет создавать проекты с абсолютной точностью размещения
всех элементов. Значительно облегчает процесс проектирования возможность
автоматической установки деталей на пересекающихся осях, что полностью
исключает ошибки в процессе проектирования. В программе заложено более 20
типов соединений элементов между собой, кроме этого, присутствует возможность
самостоятельно заложить оригинальный тип и условия стыковки элементов. Одной
из важных особенностей модуля Трубопроводы является возможность
автоматической прокладки трассы труб между двумя несоосными точками. Все
трубы, детали, арматура, устанавливаемые в модель, автоматически выбираются из
базы данных проекта. При этом сложная обвязка никак не усложняет процесс
проектирования.
По окончании работы с моделью, пользователь имеет возможность получить с
пространственной модели полный комплект рабочих чертежей в заданном
масштабе. В процессе работы над чертежами, для простановки номера линии, марки
трубопроводной арматуры, отметки прокладки трубопровода достаточно указать
маркером мыши на требуемый элемент. Так как создание модели выполняется в
реальном масштабе, простановка размеров достаточно проста и понятна
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пользователю, при этом сложность получаемых чертежей не ограничена. Кроме
этого, в автоматическом режиме можно получить спецификацию как для всей
модели, так и для отдельных ее частей.
Прежде, чем делать рабочие чертежи, пользователь может промоделировать
созданную конструкцию на предмет ошибок и коллизий, проверить возникающие в
ней напряжения, промоделировать движение жидкости или газа по системам
трубопроводов и многое другое.
Преимущества использования данного программного продукта:
1. Сокращение сроков выполнения проектов, за счет тех возможностей,
которые предоставляет работа с трехмерной компьютерной моделью.
2. Повышение качества выпускаемых проектов за счет их детальной
проработки.
3. Осуществление контроля программы над процессом проектирования.
4. Использование графического ядра наиболее распространенного пакетаAutoCAD.
5. Сравнительно небольшая стоимость комплекта программ в сравнении с
объемами решаемых задач.
6. Наличие русской версии программы.
7. Наличие базы данных с элементами трубопроводов и несущих конструкций
в соответствии с ГОСТ и ОСТ.
8. Система полностью открыта для модификации, расширения и дополнения.
Разработаны методики и инструкции по работе с программой.
9. Возможность устранения ошибок и несоответствий в проекте еще на
стадии компьютерной модели, а не на строительной площадке.
Работа над трехмерной моделью установки или объекта закончена и теперь
можно рассмотреть процесс генерации монтажных чертежей. Разрабатывая модель,
могут возникать ошибки и точности в обвязке, можно случайно пересечь трубу
опорой или невыдержать габариты зоны обслуживания заданного устройства. В
пакет программ Rеbis AutoPLANT 3D входит программа с названием Explorer/ID.
Эта программа позволяет осуществлять визуализацию и анализ конструкции
спроектированной установки, осуществляет проверку несанкционированных
пересечений и ошибок. Если надо показать проект в целях презентации или
посмотреть, как объект вписывается в существующий ландшафт, Explorеr/ID
поможет в этом случае. В процессе визуализации все объекты тонируются,
визуализация объекта проводится в мультимедийном режиме.
Если программа находит элементы, которые пересекаются без разрешения
пользователя, то программа выделяет такие места цветом. В состав программы
входит обширный набор вспомогательных функций, библиотек текстур и многое
другое. Все это позволяет сделать сценарий просмотра модели и записать
анимационный ролик, включая звуковые эффекты. Это очень полезная функция,
потому что все несоответствия и ошибки в проекте можно найти и ликвидировать
еще на стадии компьютерной модели, а не на строительной площадке.
По предварительным оценкам пользователей, возможность выявления и
ликвидации ошибок проектирования на стадии компьютерного моделирования
позволяет сохранить от 8% до 21% средств от общего объема стоимости проекта.
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После проверки конструкции на коллизии, необходимо провести
компьютерное моделирование работы спроектированной установки с целью
определения возможных мест ее разрушения, связанных с напряжениями в
трубопроводах. Кроме этого, интересно промоделировать прохождение носителя по
трубопроводам и аппаратам, посмотреть, есть ли узкие места у реализованной
схемы, есть ли ошибки в назначении размеров трубопроводов, не было ли ошибок
при подборе компрессорного оборудования, и многое другое.
Для этих целей есть целый набор программ Rеbis, которые реализуют все
вышесказанное под названием Rеbis САЕ. Кроме этого, полный пакет программ
САЕ позволяет проводить прочностной расчет конструкции, анализ колебаний в
трубопроводах, моделировать течение жидкостей и газов в системах трубопроводов,
включая магистральные трубопроводы и трубопроводы большого диаметра, пакет
позволяет проводить расчет местных напряжений в элементах конструкций. В
состав этих программ входит как прямой, так и обратный интерфейс с программами,
предназначенными для проектирования. Разработав трехмерную модель
конструкции, проектировщик имеет возможность переслать по электронной почте
или по компьютерной сети файл с макетом расчетчику. Расчетчик, получив этот
файл, может провести требуемые расчеты и обсудить их результаты с
проектировщиком. Если конструкция потребует доработок или исправления, то это
можно сделать непосредственно на компьютере расчетчика сразу провести
повторное моделирование. После получения удовлетворительных результатов
проверочных расчетов, расчетчик пересылает уже скорректированную модель
проектировщику, который сразу же начинает работу над созданием необходимой
нормативной и рабочей документации Прямой и обратный интерфейс между
расчетными и проектировочными программами особенно удобен при разработке
крупных проектов, когда переделки в конструкции могут быть значительными.
Также это удобно при разработке стендов или новых конструкций установок, когда
новая установка создается, моделируется и дорабатывается в среде моделирующей
программы, а затем передается в проектные программы для генерации комплекта
рабочей документации.
Одной из программ, входящей в пакет Rеbis САЕ является программа
AutoPIPE. Эта программа предназначена для расчетов трубопроводов и несущих
конструкций на прочность. С помощью этой программы производится расчет
напряженного состояния конструкции при ветровой нагрузке, при снеговой нагрузке
и волновой нагрузке на конструкцию. Программа позволяет проводить прочностной
расчет как наземных, так и подземных и подводных конструкций. В AutoPIPE
реализована возможность задавать комбинированные нагрузки для конструкции и
многое другое. В результате расчетов пользователь имеет возможность просмотреть
динамическую картинку развития событий, в том числе и разрушение конструкции.
С помощью цветовой или цифровой индикации, пользователь имеет возможность
получить информацию о величине и распределении нагрузок в любой точке
конструкции в любой момент времени. Кроме этого, пользователь может вывести на
принтер или на экран компьютера информацию по допускаемым и эквивалентным
напряжениям и перемещениям в модели конструкции.
Другой программой из пакета Rеbis САЕявляется PlantFLOW. Программа
PlantFLOW позволяет производить расчет и анализ установившегося процесса
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течения газа или жидкости по сетям трубопроводов. Программа включает
гидравлический расчет, расчет процесса теплопередачи, возможность задания
давления в любой точке конструкции, расчет требуемой мощности насосов и
компрессоров, расчет потерь давления в элементах трубопроводов, возможность
расчетов сложных и протяженных трубопроводных систем.
Все это и еще многие другие возможности, сделали программы фирмы Rеbis
Industrial Workgroup Software самыми популярными не только рубежом, но и в
России и странах СНГ. И действительно, только у фирмы Rеbis есть на территории
России и стран СНГ сеть обученных авторизованных партнеров, которые
осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание программ, есть
адаптированные и переведенные на русский язык учебные пособия и рабочая
документация, есть информационный сервер в Интернете по адресу www.rebis.net.
Программы фирмы Rеbis сделаны специалистами в области проектирования для
специалистов, поэтому программы полностью повторяют методику традиционно
принятых способов проектирования.
Rеbis как фирма - разработчик программного обеспечения для инжиниринга
предлагает комплексное и полностью завершенное решение для проектирования
предприятий для нефтяной, газовой, химической промышленности и многих других
отраслей науки и техники. Программное обеспечение САПР от Rеbis
привлекательно тем, что оно дает возможность работы большого количества
проектных структур, расположенных как в разных точках одного города, так и в
разных городах и даже странах, одновременно над одним проектом, а это, в свою
очередь, позволяет значительно сократить сроки проектирования и серьезно
улучшить качество выполненных работ.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Математическое обеспечение автоматизированного проектирования включает
в себя математические модели объектов проектирования, методы и алгоритмы
выполнения проектных процедур.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Требования к математическим моделям. Математические модели (ММ)
служат для описания свойств объектов в процедурах САПР. Если проектная
процедура включает создание ММ и оперирование ею с целью получения полезной
информации об объекте, то говорят, что процедура выполняется на основе
математического моделирования.
К математическим моделям предъявляются требования универсальности,
адекватности, точности и экономичности.
Степень универсальности ММ характеризует полноту отображения в модели
свойств реального объекта. Математическая модель отражает лишь некоторые
свойства объекта. Так, большинство ММ, используемых при функциональном
проектировании, предназначено для отображения протекающих в объекте физических или информационных процессов, при этом не требуется, чтобы ММ
описывала такие свойства объекта, как геометрическая форма составляющих его
элементов. Например, ММ семенорушки в виде уравнения расчета количества
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работы для разрушения оболочки семени подсолнечника характеризует свойство
пропускной способности желоба и скорости вращения ротора, но не отражает
габариты семенорушки, как устройства, его механическую прочность, стоимость и
т. п.
Точность ММ оценивается степенью совпадения значений параметров
реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью
оцениваемой ММ путем расчета относительной погрешности.
Адекватность ММ — способность отображать заданные свойства объекта с
погрешностью не выше заданной. При этом, как правило, адекватность модели
имеет место лишь в ограниченной области изменения внешних переменных —
области адекватности математической модели.
Экономичность ММ характеризуется затратами вычислительных ресурсов
(затратами машинных времени и памяти) на ее реализацию. Вместо
вычислительных ресурсов, зависящих не только от свойств модели, по и от особенностей применяемого компьютера, часто используют другие величины, например:
среднее количество операций, выполняемых при одном обращении к модели,
размерность системы уравнений, количество используемых в модели внутренних
параметров и т. п.
Требования высоких точности, степени универсальности, широкой области
адекватности, с одной стороны, и высокой экономичности, с другой стороны,
противоречивы. Наилучшее компромиссное удовлетворение этих противоречивых
требований зависит от особенностей решаемых задач, иерархического уровня и
аспекта проектирования. Это обстоятельство обусловливает применение в САПР
широкого спектра математических моделей.
Классификация
математических
моделей.
Основные
признаки
классификации и типы ММ, применяемые в САПР, даны в таблице.
По характеру отображаемых свойств объекта ММ делятся на структурные и
функциональные.
Структурные ММ предназначены для отображения структурных свойств
объекта. Различают структурные ММ топологические и геометрические.
В топологических ММ отображаются состав и взаимосвязи элементов
объекта. Их чаще всего применяют для описания объектов, состоящих из большого
числа элементов, при решении задач привязки конструктивных элементов к
определенным пространственным позициям (например, задачи компоновки
оборудования, размещения аппаратов, трассировки трубопроводов) или к
относительным моментам времени (например, при разработке расписаний,
технологических процессов). Топологические модели могут иметь форму графов,
таблиц (матриц), списков и т. п.
Признак классификации
Характер отображаемых свойств
Принадлежность к
иерархическому уровню

Математические
модели
структурные;
функциональные
микроуровня;
макроуровня;
метауровня
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полные;
макромодели
аналитические;
алгоритмические;
имитационные
теоретические;
эмпирические

В геометрических ММ отображаются геометрические свойства объектов, в
них дополнительно к сведениям о взаимном расположении элементов содержатся
сведения о форме
аппаратов.
Геометрические
ММ
могут
выражаться
совокупностью уравнений линий и поверхностей; алгебраических и логических
соотношений,
описывающих области, составляющие тело объекта; графами и
списками, отображающими конструкции из типовых конструктивных элементов, и
т. п. Геометрические ММ применяют при решении задач конструирования в
химическом машиностроении, приборостроении, для оформления конструкторской
документации, при задании исходных данных на разработку технологических
процессов. Используют несколько типов геометрических ММ.
В машиностроении для отображения геометрических свойств деталей со
сравнительно несложными поверхностями применяют ММ, представляемые в
аналитической или алгебрологической форме (аналитические, алгебрологические).
Аналитические ММ — уравнения поверхностей и линий. В алгебрологических ММ
тела описываются системами логических выражений, отражающих условия
принадлежности точек внутренним областям тел.
Для сложных поверхностей аналитические и алгебрологические модели
оказываются слишком громоздкими, их трудно получать и неудобно использовать.
Область их применения обычно ограничивается поверхностями плоскими и второго
порядка.
В машиностроении для отображения геометрических свойств деталей со
сложными поверхностями применяют ММ каркасные и кинематические.
Каркасные ММ представляют собой каркасы — конечные множества
элементов, например точек или кривых, принадлежащих моделируемой
поверхности. В частности, выбор каркаса в виде линий, образующих сетку на
описываемой поверхности, приводит к разбиению поверхности на отдельные
участки. Кусочно-линейная аппроксимация на этой сетке устраняет главный
недостаток аналитических моделей, так как в пределах каждого из участков,
имеющих малые размеры, возможна удовлетворительная по точности
аппроксимация поверхностями с простыми уравнениями. Коэффициенты этих
уравнений 'рассчитываются исходя из условий плавности сопряжений участков.
В кинематических ММ поверхность представляется в параметрическом виде.
Такую поверхность можно получить как результат перемещения в трехмерном
пространстве кривой, называемой образующей, по некоторой направляющей линии.
Коэффициенты уравнений во всех рассмотренных моделях, как правило, не
имеют простого геометрического смысла, что затрудняет работу с ними в
интерактивном режиме. Этот недостаток устраняется в канонических моделях и в
геометрических макромоделях.
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Канонические модели используют в тех случаях, когда удается выделить
параметры, однозначно определяющие геометрический объект и в то же время
имеющие простую связь с его формой. Например, для плоского многоугольника
такими параметрами являются координаты вершин, для цилиндра — направляющие
косинусы и координаты некоторой точки оси, а также радиус цилиндра.
Геометрические макромодели являются описаниями предварительно
отобранных типовых геометрических фрагментов. Такими фрагментами могут быть
типовые сборочные единицы, а их макромоделями — условные номера, габаритные
и стыковочные размеры. При оформлении конструкторской документации
макромодели используют для описания типовых графических изображений,
например зубчатых колес, винтовых соединений, подшипников и т. п.
Функциональные ММ предназначены для отображения физических или
информационных процессов, протекающих в объекте при его функционировании
или изготовлении. Обычно функциональные ММ представляют собой системы
уравнений, связывающих фазовые переменные, внутренние, внешние и выходные
параметры.
Деление описаний объектов на аспекты и иерархические уровни
непосредственно касается математических моделей. Выделение аспектов описания
приводит к выделению моделей механических, гидравлических, химических и т. п.,
причем модели процессов функционирования изделий и модели процессов их
изготовления различные.
Использование принципов блочно-иерархического подхода к проектированию
приводит к появлению иерархии математических моделей проектируемых объектов.
Количество иерархических уровней при моделировании определяется сложностью
проектируемых объектов и возможностью средств проектирования. Однако для
большинства предметных областей можно отнести имеющиеся иерархические
уровни к одному из трех обобщенных уровней, называемых далее микро-, макро- и
метауровнями.
В зависимости от места в иерархии описаний математические модели делятся
на ММ, относящиеся к микро-, макро- и метауровням.
Особенностью ММ на микроуровне является отражение физических
процессов, протекающих в непрерывных пространстве и времени. Типичные ММ на
микроуровне — дифференциальные уравнения в частных производных (ДУЧП),
например, описывающие процессы диффузии. В них независимыми переменными
являются пространственные координаты и время. С помощью этих уравнений
рассчитываются поля механических напряжений и деформаций в аппаратах,
давлений, температур и т. п. Возможности применения ММ в виде ДУЧП
ограничены сложностями в выборе метода численного анализа и отсутствии
специализированных методов решения таких моделей.
На макроуровне используют укрупненную дискретизацию пространства по
функциональному признаку, что приводит к представлению ММ на этом уровне в
виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). В этих
уравнениях независимой переменной является время, а вектор зависимых
переменных составляют фазовые переменные, характеризующие состояние
укрупненных элементов дискретизированного пространства. Такими переменными
являются силы и скорости механических систем, напряжения и силы химических
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систем, давления и расходы гидравлических и пневматических систем и т. п.
Системы ОДУ являются универсальными моделями на макроуровне, пригодными
для анализа как динамических, так и установившихся состояний объектов. Модели
для установившихся режимов можно также представить в виде систем
алгебраических уравнений. Порядок системы уравнений зависит от числа
выделенных элементов объекта. Если порядок системы приближается к 103, то
оперирование моделью становится затруднительным и поэтому необходимо
переходить к представлениям на метауровне.
На метауровне в качестве элементов принимают достаточно сложные
совокупности деталей. Метауровень характеризуется большим разнообразием типов
используемых ММ. Для многих объектов ММ на метауровне по-прежнему
представляются системами ОДУ. Однако так как в моделях не описываются
внутренние для элементов фазовые переменные, а фигурируют только фазовые
переменные, относящиеся к взаимным связям элементов, то укрупнение элементов
на метауровне означает получение ММ приемлемой размерности для существенно
более сложных объектов, чем на макроуровне.
Структурные модели также делятся на модели различных иерархических
уровней. При этом на низших иерархических уровнях преобладает использование
геометрических моделей, на высших иерархических уровнях используются
топологические модели.
По степени детализации описания в пределах каждого иерархического уровня
выделяют полные ММ и макромодели.
Полная ММ — модель, в которой фигурируют фазовые переменные,
характеризующие состояния всех имеющихся межэлементных связей (т.е. состояния
всех элементов проектируемого объекта).
Макромодель — ММ, в которой отображаются состояния значительно
меньшего числа межэлементных связей, что соответствует описанию объекта при
укрупненном выделении элементов.
Понятия «полная ММ» и «макромодель» относительны и обычно
используются для различения двух моделей, отображающих различную степень
детальности описания свойств объекта.
По способу представления свойств объекта функциональные ММ делятся на
аналитические и алгоритмические.
Аналитические ММ представляют собой явные выражения выходных
параметров как функций входных и внутренних параметров. Такие ММ
характеризуются высокой экономичностью, однако получение их удается лишь в
отдельных частных случаях, как правило, при принятии существенных допущений и
ограничений, снижающих точность и сужающих область адекватности модели.
Алгоритмические ММ выражают связи выходных параметров с параметрами
внутренними и внешними в форме алгоритма. Типичной алгоритмической ММ
является система уравнений, дополненная алгоритмом выбранного численного
метода решения и алгоритмом вычисления вектора выходных параметров как
функционалов решения системы уравнений.
Имитационная ММ — алгоритмическая модель, отражающая поведение
исследуемого объекта во времени при задании внешних воздействий на объект.
Примерами имитационных ММ могут служить модели динамических объектов в
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виде систем ОДУ и модели систем массового обслуживания, заданные в
алгоритмической форме.
Для получения ММ используют методы неформальные и формальные.
Неформальные методы применяют на различных иерархических уровнях для
получения ММ элементов. Эти методы включают изучение закономерностей
процессов и явлений, связанных с моделируемым объектом, выделение
существенных факторов, принятие различного рода допущений и их обоснование,
математическую интерпретацию имеющихся сведений и т. п. Для выполнения этих
операций в общем случае отсутствуют формальные методы, в то же время от
результата этих операций существенно зависят показатели эффективности ММ —
степень универсальности, точность, экономичность. Поэтому построение ММ
элементов, как правило, осуществляется квалифицированными специалистами,
получившими подготовку как в соответствующей предметной области, так и в
вопросах математического моделирования на ЭВМ.
Применение неформальных методов возможно для синтеза ММ теоретических
и эмпирических. Теоретические ММ создаются в результате исследования
процессов и их закономерностей, присущих рассматриваемому классу объектов и
явлений; эмпирические ММ - в результате изучения внешних проявлений свойств
объекта с помощью измерений фазовых переменных на внешних входах и выходах
и обработки результатов измерений.
Решение задач моделирования элементов облегчается благодаря тому, что для
построения большинства технических объектов используются типовые элементы
(количество типов сравнительно невелико). Поэтому разработка ММ элементов
производится сравнительно редко. Единожды созданные ММ элементов в
дальнейшем многократно применяют при разработке разнообразных систем из этих
элементов. Примерами таких ММ на микроуровне служат описания конечных
элементов для анализа напряженно-деформированного состояния деталей,
множество типов конечных элементов включает стержни, плоские элементы в
форме треугольников и четырехугольников, трехмерные элементы типа
параллелепипеда, тетраэдра и т. п.; примерами ММ геометрических элементов
могут служить уравнения линий прямых, дуг окружностей, плоскостей и
поверхностей второго порядка; примерами ММ элементов на макроуровне являются
ММ типовых химических процессов.
Формальные методы применяют для получения ММ систем при известных
математических моделях элементов.
Таким образом, в программах автоматизированного анализа, используемых в
САПР, получение ММ проектируемых объектов обеспечивается реализацией ММ
элементов и методов формирования ММ систем.
Методика получения математических моделей элементов. В общем случае
процедура получения математических моделей элементов включает в себя
следующие операции:
1. Выбор свойств объекта, которые подлежат отражению в модели. Этот
выбор основан на анализе возможных применений модели и определяет степень
универсальности ММ.
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2. Сбор исходной информации о выбранных свойствах объекта. Источниками
сведений могут быть опыт и знания инженера, разрабатывающего модель, научнотехническая литература, прежде всего справочная, описания прототипов —
имеющихся ММ для элементов, близких по своим свойствам к исследуемому,
результаты экспериментального измерения параметров и т. п.
3. Синтез структуры ММ. Структура ММ — общий вид математических
соотношений модели без конкретизации числовых значений фигурирующих в них
параметров. Структура модели может быть представлена также в графической
форме, например, в виде эквивалентной схемы или графа. Синтез структуры —
наиболее ответственная и с наибольшим трудом поддающаяся формализации
операция.
4. Расчет числовых значений параметров ММ. Эта задача ставится как задача
минимизации погрешности модели заданной структуры.
5. Оценка точности и адекватности ММ.
Большую ценность для пользователя представляют не оценки погрешности,
выполненные в одной-двух случайных точках пространства внешних переменных, а
сведения об области адекватности (ОА). Однако определение ОА требует больших
затрат машинного времени. Поэтому расчет ОА выполняется только при
тщательной отработке ММ унифицированных элементов, предназначенных для
многократного применения.
При получении ММ операции 2—5 методики могут выполняться многократно
в процессе последовательных приближений к желаемому результату.
Преобразования математических моделей в процессе получения рабочих
программ анализа. Выше были определены классы функциональных ММ на
различных иерархических уровнях как системы уравнений определенного типа.
Реализация таких моделей на ЭВМ подразумевает выбор численного метода
решения уравнений и преобразование уравнений в соответствии с особенностями
выбранного метода. Конечная цель преобразований — получение рабочей
программы анализа в виде последовательности элементарных действий (арифметических и логических операций), реализуемых командами ЭВМ. Все указанные
преобразования исходной ММ в последовательность элементарных действий ЭВМ
выполняет автоматически по специальным программам, создаваемым инженеромразработчиком САПР. Инженер-пользователь САПР должен лишь указать, какие
программы из имеющихся он хочет использовать.
Инженер-пользователь задает исходную информацию об анализируемом
объекте и о проектных процедурах, подлежащих выполнению, на удобном для него
проблемно-ориентированном входном языке программного комплекса.
Формализация получения математических моделей систем (ММС). Выше
указывалось, что процедуры получения математических моделей систем (ММС) в
САПР, как правило, формализованы.
ПОСТАНОВКА И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ АНАЛИЗА
Требования к методам и алгоритмам анализа. При выборе или разработке
метода (алгоритма) анализа прежде всего устанавливается область его применения.
Чем шире круг задач и ММ, которые объявлены как допустимые для решения
данным методом, тем этот метод универсальнее.
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В большинстве случаев четкая и однозначная формулировка ограничений на
применение метода затруднительна. Возможны ситуации, когда оговоренные
заранее условия применения метода выполняются, однако удовлетворительное
решение задачи не получается. Следовательно, вероятность успешного применения
метода в оговоренном заранее классе задач меньше единицы. Эта вероятность
является количественной оценкой важного свойства методов и алгоритмов,
называемого надежностью.
Отказы в решении задач могут проявляться в не сходимости итерационного
процесса, в превышении погрешностями предельно допустимых значений и т. п.
Причинами отказов могут быть такие факторы, как плохая обусловленность ММ,
ограниченная область сходимости, ограниченная устойчивость.
В САПР должны применяться надежные методы и алгоритмы. Для
повышения надежности часто применяют комбинирование различных методов,
автоматическую параметрическую настройку методов и т. п. В конечном счете
добиваются значений вероятности, равных или близких к единице. Применение
методов с Р<1 хотя и нежелательно, но допускается в отдельных частных случаях
при обязательном условии, что некорректное решение распознается и отсутствует
опасность принять такое решение за правильное.
К методам и алгоритмам анализа, как и к ММ, предъявляют требования
точности и экономичности. Точность характеризуется степенью совпадения точного
решения уравнений заданной модели и приближенного решения, полученного с
помощью оцениваемого метода, а экономичность — затратами вычислительных
ресурсов на реализацию метода (алгоритма).
Оценки точности и экономичности могут быть теоретическими и
экспериментальными.
Теоретические оценки погрешностей, трудоемкости требуемых вычислений и
объемов участвующих в переработке массивов обычно выполняются при принятии
ряда упрощающих предположений о характере используемых ММ. Примерами
могут служить предположения о гладкости или линейности функциональных
зависимостей, некоррелированности параметров и т.п. Несмотря на приближенность
теоретических оценок, они представляют значительную ценность, так как обычно
характеризуют эффективность применения исследуемого метода не к одной
конкретной модели, а к некоторому классу моделей. Например, именно
теоретические исследования позволяют установить, как зависят затраты машинного
времени от размерности и обусловленности ММ при применении методов
численного интегрирования систем ОДУ.
Однако теоретические оценки удобны для определения характера таких
зависимостей, но числовые значения показателей эффективности для конкретных
случаев могут быть весьма приближенными.
Поэтому находят применение также экспериментальные оценки, основанные
на определении показателей эффективности на наборе специально составляемых
ММ, называемых тестовыми. Тестовые ММ должны отражать характерные
особенности моделей того класса объектов, которые являются типичными для
рассматриваемой предметной области. Результаты тестирования используются для
сравнительной оценки методов и алгоритмов при их выборе для реализации в
программном обеспечении САПР.
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Математическая постановка типовых задач анализа.
Примеры задач анализа:
1) Анализ
динамических
процессов
функционирования объектов
выполняется путем решения систем ОДУ.
2) Анализ статических состояний объектов также может быть выполнен путем
решения систем алгебраических уравнений.
3) При проектировании технологических систем с системой автоматического
управления важное значение имеет задача анализа устойчивости. Анализ
устойчивости может быть выполнен или непосредственным интегрированием
системы ОДУ, или ее исследовании в соответствии с известными критериями
устойчивости.
4) Анализ чувствительности заключается в определении влияния внутренних
и внешних параметров на выходные параметры.
5) Статистический анализ выполняется с целью получения тех или иных
сведений о распределении параметров при задании статистических сведений о параметрах. Основной метод статистического анализа в САПР — метод статистических
испытаний (метод Монте-Карло).
Большинство задач анализа в САПР сводится к решению систем уравнений
алгебраических и обыкновенных дифференциальных.
Особенности постановки и решения задач анализа на метауровне.
На метауровне используется укрупненное математическое описание
исследуемых объектов.
Одним из наиболее общих подходов к анализу объектов на метауровне
является функциональное моделирование, развитое для анализа систем автоматического управления. В рамках этого подхода принимается ряд упрощающих
предположений. Во-первых, на метауровне, как и на макроуровне, объект представляется в виде совокупности элементов, связанных друг с другом ограниченным
числом связей. При этом для каждого элемента связи разделяются на входы и
выходы.
Математическая модель системы при функциональном моделировании
представляет собой систему ОДУ, получаемую непосредственным объединением
математических моделей элементов. Такое объединение выражается в
отождествлении переменных у соединяемых входов и выходов. Численные методы
решения ОДУ применительно к моделям мета- и макроуровня аналогичны.
Функциональное моделирование широко используется для модели-рования и
анализа систем автоматического управления и регулирования с эле-ментами
энергетических систем, функционирование которых связано с переда-чей между
частями систем энергии, количества движения, давления и т.п.
Имитационная модель представляет собой алгоритм, описывающий
изменения переменных состояния на моделируемом отрезке времени.
Предполагается, что изменение состояния любой переменной, называемое событием, происходит мгновенно в некоторый момент времени. Имитационное
моделирование — воспроизведение последовательности событий в системе при
вероятностном характере параметров системы. Имитация функционирования
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системы при совершении большого числа событий позволяет произвести
статистическую обработку накопленных результатов и оценить значения выходных
параметров.
С помощью имитационного моделирования инженер, проектирующий
систему, может подобрать удовлетворяющий его вариант, изменяя дисциплины
обслуживания заявок, варьируя параметры обслуживающих аппаратов, их
количество, способы соединения в систему.
ПОСТАНОВКА И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ СИНТЕЗА
Классификация задач параметрического синтеза.
К задачам параметрического синтеза относится совокупность задач,
связанных с определением требований к параметрам объекта, номинальных
значений параметров.
Процедуры структурного синтеза относятся к наиболее трудно
формализуемым в процессе проектирования. В то же время дальнейшее
повышение степени автоматизации проектирования зависит в первую очередь от
успехов в разработке методов и алгоритмов структурного синтеза.
Задачи структурного синтеза классифицируют по ряду признаков.
В зависимости от стадии проектирования, на которой производится синтез,
различают процедуры:
1) выбора основных принципов функционирования будущего объекта (здесь
речь может идти о принципах информационных, организационных, физических и т.
п.); в этой группе процедур часто выделяют группу процедур выбора физических
принципов действия (ФПД);
2) выбора технического решения в рамках заданных принципов
функционирования;
3) оформления технической документации.
Выбор основных принципов функционирования объекта выполняется на
ранних стадиях проектирования, обычно на стадиях научно-исследовательских
работ. При получении ТЗ на разработку нового объекта проектировщик пытается
решить задачу на основе имеющихся знаний и накопленного опыта. При этом ему
необходимо учитывать достигнутый глобальный технический уровень, который
дает прототипы и ориентиры, существенно помогающие при внешнем
проектировании. Однако ориентация только на накопленный опыт часто сковывает
творческую фантазию проектировщика и мешает увидеть принципиально новые
решения. Эта особенность выполнения процедур синтеза получила название
психологической инерции.
В САПР средства автоматизации процедур синтеза принципиальных решений
должны помогать проектировщику как в учете накопленного опыта, так и в
преодолении психологической инерции. Накопленный опыт воплощается в
специальных разделах базы данных, например в разделе типовых решений,
использовавшихся ранее, разделе физических эффектов. Получению оригинальных
решений способствует наличие раздела, содержащего описание эвристических
приемов синтеза.
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Эвристические приемы можно сгруппировать в приемы изменений в
пространстве, во времени, преобразований формы, материалов, видов движения,
модификаций добавлением, исключением, заменой и т. п., например: «заменить
ориентацию объекта в пространстве — повернуть низом вверх», «совместить
операции во времени», «сделать объект прозрачным», «разделить движущийся
поток на два или несколько» и т. п. Такие разделы могут постоянно пополняться.
Выбор технических решений выполняется на последующих стадиях
проектирования и относится к задачам конкретизации ранее выбранных принципов
построения и функционирования объекта. Здесь также полезно использовать
библиотеки типовых решений.
В процедурах оформления технической документации синтезируется не
содержание, а форма представления описаний проектных решений. Оформление
технической
документации
регламентируется
правилами
ЕСКД.
Для
преобразования описаний с внутреннего языка ЭВМ в текстовую и графическую
документацию, выполняемую на устройствах документирования в соответствии с
ЕСКД, нужно осуществить ряд процедур, связанных с трансляцией языковых
представлений, компоновкой текстовой и графической информации по страницам и
листам, размещением фрагментов графических изображений на бумаге, синтезом
проекций, сечений, простановкой размеров, вспомогательных надписей и т. п.
Специфическая особенность оформления технической документации как
процедуры структурного синтеза заключается в ее рутинном характере, т. с. в
очевидной возможности ее формализации. Это обусловливает, с одной стороны,
актуальность, а с другой стороны, возможность формализации. Поэтому в
существующих САПР, как правило, имеются подсистемы оформления технической
документации. Однако принципиальная возможность формализации еще не
означает легкости ее практического осуществления. Ограничивающими факторами
в автоматизации изготовления сложных схем и чертежей являются такие недостатки
используемых устройств машинной графики, как недостаточное удовлетворение
требований точности изображений, скорости вычерчивания, информационной
емкости и большие затраты машинного времени на исполнение программ машинной
графики.
В зависимости от возможностей формализации задачи синтеза делятся на
несколько уровней сложности.
К уровню I сложности относят задачи, в которых требуется выполнение лишь
параметрического синтеза, а структура объекта определена либо спецификой ТЗ, либо результатами процедур, выполненных на предыдущих этапах проектирования.
К уровню II сложности относят задачи, в которых возможен полный перебор
известных решений. Следовательно, это комбинаторные задачи, т. е. задачи выбора
элементов в конечных множествах, причем в множествах малой мощности. В этих
задачах либо элементы множества структур представляют собой заранее составленные и включенные в базу данных описания структур, либо имеется алгоритм,
позволяющий поочередно получать и анализировать все элементы множества за
приемлемое время.
К уровню III сложности относят комбинаторные задачи, которые при
существующих технических и программных средствах не могут быть решены путем
полного перебора за приемлемое время. Имеется большое количество практических
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важных задач синтеза, относящихся к уровню III. Примерами таких задач являются
задачи компоновки и размещения заданного оборудования в ограниченных
пространствах, проведения трасс, большинство процедур оформления технической
документации. К третьему уровню сводятся многие задачи синтеза более высоких
уровней при принятии соответствующих ограничений и допущений.
К уровню IV сложности относят задачи поиска вариантов структур.
Формализация именно таких задач представляет наибольшие трудности. Их
особенностью
является
возможность
получения
новых
оригинальных
патентоспособных решений.
К уровню V сложности относят задачи синтеза, решение которых является
проблематичным. Если в задачах уровня IV возможности создания структур
бесспорны и главная проблема заключается в нахождении среди многих
генерируемых
структур
некоторой,
удовлетворяющей
определенным
количественным требованиям, то в задачах уровня V получение решения
эквивалентно предложению принципиально новых основ построения целого класса
технических объектов.
Существуют и другие признаки классификации задач синтеза. Среди них
выделим классификацию по типу синтезируемых структур, порождающую задачи
одномерного, схемного и геометрического синтеза.
При одномерном синтезе решаются задачи упорядочения элементов
структуры в одномерных пространствах (например, задачи составления расписаний,
синтеза процессов, представляемых в виде упорядоченной последовательности
элементов).
При схемном синтезе определяется структура объекта без конкретизации его
геометрических форм. Характерные примеры — синтез технологических,
структурных, функциональных схем и т. п.
Геометрический синтез заключается в конкретизации геометрических свойств
проектируемых объектов и включает в себя охарактеризованные выше задачи
оформления конструкторской документации, а также задачи позиционирования и
синтеза поверхностей и траекторий. К задачам позиционирования относятся задачи
взаимного расположения в пространстве элементов заданной геометрической
формы, например задачи выбора места для расположения оборудования сложной
формы, синтез композиций из заданных единиц оборудования и т. п. К синтезу
поверхностей и траекторий относятся задачи проектирования поверхностей,
обтекаемых потоком газа или жидкости или направляющих такой поток (насадки в
скруббере), синтеза траектории движущихся рабочих органов технологических
автоматов, синтеза профилей несущих конструкций и др.
Подходы к решению задач структурного синтеза.
Формализация процедур структурного синтеза на каждом иерархическом
уровне осуществляется на основе одного из следующих основных подходов: 1)
перебор; 2) последовательный синтез; 3) трансформация описаний разных аспектов.
Классификация алгоритмов структурного синтеза дана на рисунке 2.11.
Переборные алгоритмы характеризуются возможностями оценки только
вариантов готовых законченных структур. Такие структуры либо создаются заранее
и хранятся в базе данных, либо генерируются по тем или иным правилам из
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заданного набора элементов. Полный перебор вариантов возможен лишь в
простейших случаях. Как правило, перебор должен быть частичным (сокращенным).
Переборные алгоритмы включают в себя части: 1) выбора или генерации очередного
варианта; 2) оценки варианта; 3) принятия решения.
Алгоритмы выбора варианта при частичном переборе могут быть основаны на
случайной выборке, использовании эвристических способностей человека в
диалоговых режимах работы с ЭВМ, установлении корреляции некоторых
параметров, характеризующих структуру, с заданными требованиями к объекту.
Например, типовые структуры могут быть сгруппированы в базе данных по диапазонам мощностей, частот, скоростей и других показателей эффективности
проектируемых объектов.

Для задач третьего уровня сложности затруднительно, а для задач четвертого
уровня уже невозможно построение множества законченных структур для хранения
в базе данных. В таких случаях вместо законченных структур хранению подлежат
описания типовых элементов объектов. Это связано с тем, что, как правило, количество типов элементов существенно меньше количества возможных структур из
этих элементов. Автоматизация синтеза при этом основана на алгоритмизации
процедуры генерации структур из типовых элементов. От успеха этой
алгоритмизации зависят возможности автоматизации синтеза и качество
синтезируемого объекта. Так как общих алгоритмов генерации, ориентированных на
структуры разнообразных технических объектов, не существует, то такие алгоритмы
входят в проблемно-ориентированное математическое обеспечение.
Частичный перебор чаще всего удается осуществить на основе частичных
модификаций некоторых исходных структур. Последние получаются либо из
ограниченного множества готовых структур, либо с помощью экономичных
последовательных алгоритмов. Далее вносятся некоторые модификации. Например,
при размещении микросхем на печатной плате или оборудования в отсеке корабля
такие модификации могут представлять собой парные перестановки — взаимные
перемены мест двух элементов оборудования.
Оценка варианта структуры, сгенерированной или выбранной из базы данных,
выполняется с помощью процедуры параметрического синтеза и анализа. Использо-
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вание полных математических моделей и процедур параметрической оптимизации,
как правило, характеризуется высокой трудоемкостью, что не позволяет в процессе
перебора просмотреть достаточное количество вариантов структур. Поэтому
переборные алгоритмы применяют только в тех случаях, когда для оценки удается
применить упрощенные математические модели и некоторые косвенные критерии
предпочтения вариантов, отличающиеся простотой вычисления. Лишь по
отношению к небольшому числу отобранных перспективных вариантов следует
применять анализ по полным математическим моделям и оптимизацию параметров.
Принятие решения при переборе основано на сравнении результатов оценки
очередного варианта структуры с лучшей из ранее просмотренных структур.
Последовательные алгоритмы характеризуются поэтапным решением задачи
синтеза с возможностями оценки получающихся промежуточных структур.
Различают два способа получения законченной структуры: 1) наращивание; 2)
выделение.
Способ 1 — наращивание. При наращивании происходит поочередное
добавление элементов к некоторой исходной структуре (в частном случае за
исходную структуру может быть принят какой-либо элемент). Примерами
алгоритмов наращивания могут служить последовательные алгоритмы компоновки
и размещения оборудования. Например, при распределении оборудования по
конструктивным блокам основой оценок вариантов может служить количество
межблочных связей. Тогда предпочтение нужно отдавать тем промежуточным
вариантам, при которых большее число связей оказывается сконцентрированным в
пределах одного блока.
Способ 2 — выделение. При выделении из некоторой избыточной
обобщенной структуры постепенно удаляются лишние элементы. Алгоритмы
выделения могут использоваться, если предварительно составлена обобщенная
структура для рассматриваемого класса объектов. Примерами таких обобщенных
структур могут служить обобщенные технологические маршруты прохождения
сырья в технологической линии. В обобщенный маршрут включают операции, которые могут встретиться при различных сочетаниях технологических и физикохимических особенностей присущих данному виду сырья. Дальнейшее
сопоставление обобщенного маршрута позволяет убрать лишние операции и
сформировать конкретный технологический маршрут.
Реальные
алгоритмы
структурного
синтеза
обычно
являются
комбинированными: сочетают в себе черты более чем одного подхода, например в
последовательных алгоритмах наращивания возможен перебор претендентов на
роль очередного добавляемого элемента.
Ограниченные возможности формализации процедур синтеза привели к
широкому использованию в САПР диалоговых систем синтеза, в которых
процедуры оценки выполняет ЭВМ, а принятие решения остается за человеком. Что
касается непосредственной генерации структур, то здесь ЭВМ и человек могут
эффективно взаимодействовать. Типичное назначение ЭВМ — подсказать типовые
варианты и эвристические приемы. Типичная роль человека — реализовать
эвристические приемы и модификации структур. Иногда удается формализовать
применение эвристических приемов и получить алгоритмы синтеза, выполняемые
без участия человека. Однако наличие эффективных алгоритмов автоматического
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синтеза скорее исключение, чем правило. Поэтому основной практический подход к
решению задач структурного синтеза в современных САПР — это использование
эвристических приемов синтеза в диалоговом режиме работы с ЭВМ.
Получают развитие экспертные системы, которые воспринимают от
высококвалифицированных специалистов знания в соответствующей предметной
области, а затем используют их при решении задач структурного синтеза.
Возможные формы представления знаний в ЭВМ — семантические сети. В семантических сетях вершинам соответствуют понятия, а связям — отношения между
понятиями. Программное обеспечение экспертных систем служит для генерации
вариантов структуры и для связи пользователя с системой в режиме диалога.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР
В комплекс средств автоматизированного проектирования входит
информационное обеспечение, которое представляет собой совокупность
документов, описывающих стандартные проектные процедуры,
типовые
проектные решения, типовые элементы и комплектующие изделия, материалы и
другие данные, а также файлы и блоки данных на машинных носителях с
записью указанных документов. Главной целью создания информационного
обеспечения САПР является разработка информационной системы, позволяющей
правильно и быстро решать проектные задачи. Это может быть достигнуто
своевременной выдачей источнику запроса полной и достоверной информации для
выполнения определенной части проектно-конструкторского процесса.
Основные требования к информационному обеспечению САПР следующие:
1.
Наличие
необходимой
информации
для
обеспечения
как
автоматизированных, так и ручных процессов проектирования.
2. Возможность хранения и поиска информации, представляющей
результат ручных и автоматизированных процессов проектирования.
3. Достаточный объем хранилищ информации. Структура системы
должна допускать возможность наращивания емкости памяти вместе с ростом
объема информации, подлежащей
хранению.
Одновременно
необходимо
обеспечить компактность хранимой информации и минимальное изнашивание
носителей информации.
4. Достаточное быстродействие системы информационного обеспечения.
5. Возможность быстрого внесения изменений
и
корректировки
информации, доведения этих изменений до потребителя, а также получение
твердой копии документа.
При создании информационного
обеспечения
САПР
основная
проблема заключается в преобразовании информации,
необходимой
для
выполнения проектно-конструкторских работ над определенным классом объектов,
в форму, приемлемую и наиболее рациональную для машинной обработки, и
выводе информации на ЭВМ в виде, удобном для восприятия человеком.
Множество данных, которые потенциально могут использоваться при
функционировании САПР или служить запоминаемым результатом ее работы,
образуют информационную базу данных (БД) системы. Типовыми группами данных
информационного обеспечения автоматизированного проектирования являются
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научно-техническая

и

Информационная база
Информационная система
Интерфейс
Проектные модули

(программы)

Пользователи САПР (конструкторы)
Информационное обеспечение САПР можно представить в виде схемы, из
которой видно, какое место занимает база данных, и каково взаимодействие
информационной системы с проектными модулями. Это взаимодействие
осуществляется через специально организуемый интерфейс, который защищает
проектные программные модули от влияния специфики программной реализации
информационной системы, поддерживая тем самым независимость проектных
операций от вида представления информации в базе данных, В функции этого
интерфейса входит также согласование и сопряжение информационной системы и
проектных модулей по форматам записей (информационный аспект), по колам и
обозначениям данных (содержательный аспект), и по программным средствам,
языкам программирования и т. п. (программный аспект).
Сложность разработки базы данных обусловлена тем, что формирование ее
структуры возможно только после разработки алгоритмов проектирования.
Степень разработки алгоритмов должна быть доведена до
машинной
реализации, так как структура базы данных должна учитывать специфику
процесса автоматизированного проектирования. Но для разработки пакета
прикладных программ (ППП) необходимы сведения о структуре базы данных.
Следовательно, информационное обеспечение и специальное программное
обеспечение САПР должны создаваться параллельно.
Информация, используемая при проектировании, может быть разделена
на статическую и динамическую.
Статическая
информация
характеризуется
сравнительно
редкими
изменениями. К этой информации следует отнести данные ТЗ на проектирование и
справочные данные, имеющие большой объем. Формирование, загрузка и
корректировка
справочных
данных
осуществляется
исключительно
администратором базы данных, т. е. системным программистом, формирующим
базу данных. Администратор базы данных поддерживает непосредственный
контакт со службой нормализации и стандартизации проектной организации.
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Объем данных ТЗ на проектируемый объект значительно меньше объема
справочных данных, но круг лиц, имеющих право вносить изменения в ТЗ,
должен быть еще более ограничен, чем круг лиц, имеющих право корректировать
справочные данные.
Динамическая информация состоит из данных, накапливаемых для
выполнения определенных операции проектирования (промежуточные данные),
и данных, представляющих собой результат проектирования. Промежуточные
данные постоянно меняются при функционировании САПР. Вносить изменения в
варианты проектных решений имеет право только конструктор-исполнитель и
его руководитель.
Информация, используемая при проектировании, по виду ее представления
может быть подразделена на документальную, иконографическую
и
фактографическую. Документальная информация — это метаинформация. Она
представляет собой поисковый образ документа, находящегося в базе данных.
При необходимости может быть выдана совокупность документов,
удовлетворяющих поисковому образу. В САПР информация такого вида широко
используется для нахождения сведений об аналогах объекта проектирования, о
патентах и авторских свидетельствах, методике проектирования и расчетов,
результатах испытания и т. п.
Информация, которая содержится в изображениях документов (чертежи,
фотографии и т. д.), в идентичной форме представления называется
иконографической. Для ее хранения используют специальные носители, поиск
которой может осуществляться с помощью сопровождающей ее документальной
информации.
Основу базы данных САПР составляет фактографическая информация. Она
представляет собой числовые и буквенные справочные данные о материалах,
ценах, комплектующих изделиях, о спроектированных в САПР объектах и т. п.
Сюда же относятся данные, необходимые для выполнения расчетов:
коэффициенты, таблицы, аппроксимированные графические зависимости и т. д.
В настоящее время различают два вида
автоматизированных
информационных систем САПР — банки данных и информационно-поисковые
системы (ИПС). Эти системы различаются видом хранимой и обрабатываемой
информации и информационным языком, с помощью которого осуществляется
описание
данных
и манипуляции с ними. Эти различия
накладывают
определенные ограничения на организацию информации в системе (структуры
данных, форматы, связи, доступ и т. д.) и на программную реализацию.
Функционирование
информационной
системы
обеспечивается
программно-техническими средствами (машинная организация) и средствами
внемашинной организации.
Программно-технические средства информационных систем — это, как
правило, специальные ППП, которые обеспечивают накопление (ввод, изменения,
модификацию), хранение и поиск информации.
К средствам внемашинной организации данных в информационных
системах относятся:
система классификации и кодирования информации;
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система ведения информационных массивов (входные формы и таблицы,
оперативные документы на изменение информации и т. д.);
методические инструментальные материалы для системного персонала
(службы администрации).
Проектирование,
организацию
функционирования
и
развитие
информационной системы обеспечивает системный персонал.
В информационно-поисковых системах САПР хранится и обрабатывается,
как правило, документальная информация.
Информационный язык в ИПС — это ограниченный (нормированный)
естественный
язык,
с
помощью
которого описывают содержание
документальных источников информации (статей, книг, стандартов и т. д.) в виде
набора понятий, отражающих основное содержание документов.
В информационно-поисковых системах ППП не имеет специального
названия, и говорят о ППП для ИПС.
Единицей хранения информации в ИПС является описание конкретного
документа. Прообразами накапливаемых в системе описаний документов служат
некоторые
внешние
первичные
документы,
содержащие
информацию,
используемую в процессе автоматизированного проектирования. Такими
первичными документами могут быть отчеты по научным и конструкторским
работам, патенты, справочники, статьи, каталоги и т. д.
С точки зрения пользователя, каждое описание документа представляет
собой краткую библиографию источника информации (автор, заглавие, название
источника, год выпуска, издательство, аннотация или реферат).
Для обеспечения взаимодействия пользователей и ИПС служит
нормативный (фиксированный) словарь понятий, с помощью которого можно
описывать содержание, как документов, так и запросов. Такой словарь
называется тезаурусом. Тезаурус является моделью системы понятий предметной
области.
Поэтому документ, записанный в память ЭВМ, кроме библиографии,
имеет поисковые признаки или поисковый образ, который составляется по
определенным правилам с помощью понятий тезауруса. Запросы к системе
формулируются также с помощью тезауруса по определенным правилам.
Совокупность правил перевода с естественного языка на язык системы, и
тезаурус образуют информационно-поисковый язык системы.
Совокупность документов в памяти ЭВМ образует последовательный
массив (файл). Поиск информации в системе осуществляется путем сравнения
понятий поискового образа документа и понятий запроса. При их полном или
частичном совпадении (в зависимости от критерия
выдачи) документ
считается релевантным, т. е. соответствующим запросу.
Но при такой последовательной организации информации поиск
и
сравнение со всеми поисковыми образами заняли бы много времени. Для более
эффективной организации информации в систему вводят инверсный (поисковый)
массив, в котором каждому понятию тезауруса поставлен в соответствие набор
номеров документов, в которых это понятие встречается.
К функциям ППП для ИПС относятся:
. ведение и использование информационно-поискового языка;
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. ввод, накопление и изменение информации;
. поддержка инверсного массива;
. поиск и выдача информации по запросам.
ИПС описанного выше типа называются документальными ИПС.
Существует ИПС фактографического типа. Они отличаются тем, что в них
хранение и поиск осуществляется не по набору понятий, а по набору признаков
каких-либо объектов, т. е. кроме тезауруса в системе предусмотрен еще и
специальный классификатор признаков объектов. ИПС фактографического типа
более близки по своей организации к банкам данных.
Наиболее высокой формой организации информационного обеспечения
больших САПР являются банки данных. Они представляют собой проблемноориентированные информационно-справочные системы, которые обеспечивают
ввод необходимой информации, автономное от конкретных задач ведение и
сохранение информационных массивов, и выдачу необходимой информации по
запросу пользователя или программы.
В банках данных используется информация фактографического вида.
Информационный язык — совокупность двух языков: языка описания
структуры данных и языка манипулирования данными. Пакетом прикладных
программ этих информационных систем является система управления базами
данных
(СУБД), которая обеспечивает работу с информационной базой,
организованной в виде структуры данных. По этой заранее сформированной
структуре (модели) данных производится их описание, хранение и поиск.
В СУБД описание структуры информации принято называть схемой. В
зависимости от уровня представления информации различают следующие типы
схем:
. концептуальный (общее представление об информационной базе
предметной области);
. внешний (представление нн4юрмации со стороны пользователей или задач;
при большом числе задач их представления могут пересекаться); внешних
схем бывает несколько;
. внутренний (представление информации в базе данных, т. е. на физических
носителях — магнитных дисках).
Среди всех перечисленных уровней представления информации
концептуальный уровень занимает особое место. Он связывает внешний уровень с
внутренним и обеспечивает их относительную независимость, т. е. возможность
изменения внешней схемы при неизменной внутренней и наоборот. Роль
концептуального уровня состоит, прежде всего, в том, что на нем отображается та
часть общей информационной базы, которая должна быть представлена в виде
базы данных.
Концептуальный уровень обеспечивает независимость СУБД от конкретного
вида ЭВМ. Формализованное описание информационной базы на концептуальном
уровне, как правило, осуществляется в терминах конкретной СУБД. Но на
начальном этапе проектирования информационной базы еще неизвестно, какая
СУБД удовлетворяет требованиям создаваемого банка данных. Поэтому вводится
дополнительный уровень, на котором можно было бы задать описание предметной
области, не касаясь вопросов реализации, т.е. использования конкретной СУБД.
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Его называют информационно-логическим (инфологическим). Информационнологическая модель определяет информационные потребности проектируемой
системы и характеристики информационной базы.
СУБД выполняет следующие основные функции:
. определение баз данных (т. е. описание концептуального, внешнего и
внутреннего уровней схем);
. запись данных в базу;
. организацию хранения данных (изменение, дополнение, реорганизация
данных);
. представление доступа к данным (поиск и выдача данных).
Дополнительные функции (диалог, многопользовательский режим и т. д.)
могут быть реализованы в виде пакетов программ окружения СУБД.
Для определения данных и доступа к ним в СУБД имеются языковые
средства (специальные
языки).
Так,
определение
данных
(описание
концептуальной, внутренней и внешней структур) обеспечивается с помощью
языка определения данных. Функции доступа к данным реализуются с
помощью
языка манипулирования данными и языка запросов. По типу
поддерживаемых структур различают следующие виды СУБД: иерархические,
сетевые и реляционные (табличные).
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР
В соответствии с классификацией языков САПР различают языки программирования и проектирования.
Языки программирования. Языки программирования — языки,
предназначенные для написания программного обеспечения. Эти языки — средство
разработчика САПР.
К
языкам
программирования
предъявляют
требования
удобства
использования, универсальности и эффективности объектных программ (т.е.
программ, полученных после трансляции на машинный язык). Удобство
использования выражается в затратах времени программиста на освоение языка и
главным образом на написание программ на этом языке. Универсальность определяется возможностями языка для описания разнообразных алгоритмов, характерных
для программного обеспечения САПР, а эффективность объектных программ —
свойствами используемого транслятора, которые, в свою очередь, зависят от свойств
языка. Эффективность оценивается затратами машинных времени и памяти на
исполнение программ.
С позиций универсальности и эффективности объектных программ
наилучшими свойствами обладают машинно-ориентированпые языки. Близость к
машинным языкам (языкам машинных команд) обусловливает простоту и
эффективность трансляторов на машинный язык, называемых ассемблерами.
Машинно-ориентированные языки называют языками ассемблера или автокодами.
Однако языки ассемблера неудобны для человека, их использование снижает
производительность труда программистов. Поэтому их применяют для разработки
лишь тех модулей программного обеспечения САПР, которые требуют для своего
исполнения больших вычислительных ресурсов, существенно влияющих на общие
затраты машинных времени и памяти.
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Языки проектирования. Языки проектирования — языки, предназначенные
для описания информации об объектах и задачах проектирования. Большинство
этих языков относится к средствам пользователя САПР.
Среди языков проектирования выделяют языки входные, выходные,
сопровождения, управления, промежуточные и внутренние.
Входные языки служат для задания исходной информации об объектах и
задачах проектирования и включают в себя языки описания объектов (ЯОО) и языки
описания заданий (ЯОЗ). Первые служат для описания свойств проектируемых
объектов, а вторые — для описания заданий на выполнение проектных операций и
процедур.
Из рисунка видно, что ЯОО в свою очередь делятся на языки схемные,
графические и моделирования. Эти языки используются для описания исходной
информации, представленной в виде соответственно некоторой схемы,
конструкторского чертежа, алгоритма функционирования. Схемные языки широко
применяют при описании принципиальных электрических схем в подсистемах
проектирования электронных устройств, функциональных схем — в подсистемах
функционально-логического проектирования ЭВМ; графические языки — основа
лингвистического обеспечения в подсистемах геометрического моделирования и
машинной графики; языки моделирования развиты в подсистемах имитационного
моделирования систем массового обслуживания.

Выходные языки используются для выражения результатов выполнения
проектных процедур на ЭВМ.
Языки сопровождения применяются для корректировки и редактирования
данных при выполнении проектных процедур.
Языки управления служат для представления управляющей информации для
программно-управляемого исполнительного оборудования, например устройств
документирования и технологических автоматов.
Промежуточные и внутренние языки предназначены для представления
информации на определенных стадиях ее переработки в ЭВМ. Достоинство этих
языков в том, что в отличие от входных языков, характеризующихся большим
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разнообразием, узкой проблемной ориентацией и изменчивостью при адаптации
САПР к изменяющимся условиям, они являются унифицированными и более
универсальными. Недостаток узкоспециализированных языков — в необходимости
существенной перестройки связанной с ними программной системы при
изменении условий проектирования. Недостаток универсальных языков связан с их
громоздкостью и, следовательно, с неудобствами применения конечным
пользователем.
Устранение указанных выше недостатков выполняется в программных
системах, структура которых поясняется рис. 3.6. При этом вводятся универсальный
промежуточный язык, отражающий особенности широкого класса проектируемых
объектов, и узкоспециализированные входные языки, ориентированные на
разработчиков объектов из некоторых подклассов проектируемых объектов.
Пользователь составляет описание на входном языке, это описание с
помощью специальной транслирующей программы, называемой конвертором,
переводится на промежуточный язык. Далее работает основной транслятор,
переводящий описание задачи с промежуточного языка в объектную рабочую
программу. Преимущества двухуровневого лингвистического обеспечения по схеме,
показанной на рис. 3.6, заключаются в том, что программная система сравнительно
легко настраивается на новые подклассы объектов. Для включения в систему нового
входного языка достаточно разработать только конвертор с этого языка на
промежуточный язык. Наиболее сложная часть системы — основной языковой
процессор — при этом остается без изменений.
Внутренние языки появляются в результате стремления унифицировать
формы представления информации внутри ЭВМ, что облегчает решение проблем
информационного согласования различных программ в САПР.
Языки процедурные и непроцедурные. Языки проектирования,
предназначенные для описания развивающихся во времени процессов, обычно
оказываются близкими к языкам описания алгоритмов и называются процедурными
языками. Языки проектирования, предназначенные для описания структур
проектируемых объектов, называются непроцедурными языками. Примерами процедурных языков служит большинство языков описания заданий и языков
моделирования систем на метауровне, непроцедурных языков — схемные языки,
характер которых был пояснен при описании алгоритмов получения
математических моделей систем.
Как правило, для пользователя САПР непроцедурные языки более удобные. С
помощью непроцедурных языков непосредственно описывается исходная схема или
чертеж, пользователю нужно лишь соблюдать правила языка, не заботясь о
разработке моделирующего алгоритма. Формальный характер перевода исходного
рисунка схемы в текст на непроцедурном языке облегчает разработку программного
обеспечения интерактивных графических систем, в которых исходная информация
об объекте формируется пользователем непосредственно в виде рисунка на экране
дисплея. Кодирование изображения в соответствии с правилами непроцедурного
языка осуществляется автоматически.
Диалоговые языки. Важное значение для САПР имеют диалоговые режимы
работы пользователя с ЭВМ. Лингвистическое обеспечение диалоговых режимов
представляется диалоговыми языками. Фактически диалоговый язык объединяет в
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себе средства языков входного, выходного и сопровождения и служит для
оперативного обмена информацией между человеком и ЭВМ. Различают пассивный
и активный диалоговые режимы и соответственно пассивные диалоговые языки и
активные диалоговые языки.
В пассивном диалоговом режиме инициатива диалога принадлежит ЭВМ.
Прерывание вычислительного процесса в нужных местах выполнения маршрута
проектирования и обращения к пользователю осуществляются с помощью
диалоговых программных средств, воплощенных в мониторной системе САПР или в
мониторе ППП. Обращения ЭВМ к пользователю могут быть следующих типов:
запрос, информационное сообщение, подсказка.
Запросы предусматриваются в тех случаях, когда от человека требуется либо
задание исходных данных, либо выбор между ограниченным множеством
возможных продолжений проектирования. При запросе исходных данных ЭВМ
высвечивает па экране дисплея шаблон, состоящий из вопроса и пустых позиций, в
которые нужно поместить ответ. Пользователь должен с помощью клавиатуры
дисплея поместить в отведенные позиции запрошенные числа или фразы. При
запросе варианта дальнейшего проектирования на экране высвечивается меню —
вопросы и несколько поименованных вариантов ответа. Пользователю достаточно
указать имя выбранного из меню ответа.
Информационные сообщения используются для передачи пользователю
промежуточных и окончательных результатов решения, а также сведений о
состоянии его задания. На эти сообщения не требуется реакция пользователя.
Подсказки применяются в тех случаях, когда действия пользователя
ошибочны, например нарушаются формальные правила языка.
В активном диалоговом режиме инициатива начала диалога может быть
двусторонней — возможности прерываний вычислительного процесса имеются и у
ЭВМ, и у пользователя. Активные диалоговые языки могут быть близкими к
естественному языку человека, но с ограниченным набором возможных слов и фраз.
Для активного диалога требуется существенно более сложное программное
обеспечение, чем для пассивного.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР
Під організаційним забезпеченням розуміють сукупність документів, які
визначають положення та структуру підрозділів САПР і включає в себе наступні
документи: Положення про САПР; Інструкції працівників САПР (особові); Штатний
- розклад САПР та ін.
Спеціалістів САПР доцільно поділяти на наступні групи: проектування;
забезпечення; організаційна.
Група забезпечення виконує організацію по підтриманні працездатності
САПР:
інформаційне обслуговування (накопичення та зберігання інформації);
обслуговування та підтримання працездатності окремих компонентів САПР
(технічного, програмного);
зберігання та розмноження конструкторських документів на машинних носіях.
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Група проектування формується включно із спеціалістів проектувальників, які
виконують проектні процедури та операції за допомогою САПР.
Група організації виконує роботу з забезпечення ефективного виконання усіх
складових процесу проектування та розвитку САПР.

