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Konferencja Polskiego Stowarzyszenia
Upowszechniania Komputerowych
Systemów In¿ynierskich ProCAx
Przesz³o dwa lata temu powsta³o Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych
Systemów In¿ynierskich ProCAx. W minionym okresie g³ówny nacisk cz³onkowie stowarzyszenia po³o¿yli na organizowanie warsztatów dla
nauczycieli oraz u³atwienie dostêpu do profesjonalnego oprogramowania CAx rodowiskom
szkolnym i uczelnianym. Forum Integracyjne
HAJNÓWKA to sposób wymiany dowiadczeñ
w upowszechnianiu systemów CAx, a przy okazji
walne zebranie cz³onków Stowarzyszenia. Spotkanie pos³u¿y³o wymianie informacji i dowiadczeñ w zakresie rozwoju, wdra¿ania i eksploatacji
komputerowych systemów wspomagania prac
in¿ynierskich. Szczególn¹ rangê nadano problemom zwi¹zanym z przygotowaniem absolwentów polskich szkó³ do konkurowania na przysz³ym rynku pracy. Nowoczesne przedsiêbiorstwa oferuj¹ miejsca pracy jedynie osobom o
wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych.
Podczas trzech dni obrad wyg³oszono szereg
referatów i przeprowadzono warsztaty tematyczne. W celu przybli¿enia uczestnikom zasady pracy in¿ynierów w krajach Unii Europejskiej, o
wyg³oszenie referatów poproszono polskich in¿ynierów pracuj¹cych na co dzieñ w Niemczech.
Na ³amach naszego miesiêcznika przedstawiamy wybrane referaty. Mamy nadziejê, ¿e fotografie wiernie oddadz¹ atmosferê forum. Stowarzyszenie ju¿ teraz zaprasza zainteresowanych
do udzia³u w kolejnym forum organizowanym
jesieni¹ przysz³ego roku.
Wiêcej informacji na stronie Stowarzyszenia www.procax.prv.pl

Artur Grochowski
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Proces projektowania parametrycznego
w systemie SOLIDWORKS 2001.
Chc¹c sprostaæ rosn¹cym wymaganiom rynku, co do jakoci projektowanego wyrobu oraz
d³ugoci czasu potrzebnego do uruchomienia
produkcji, biura konstrukcyjne zmuszone s¹ stosowaæ najnowoczeniejsze technologie wspomagaj¹ce pracê in¿yniera konstruktora. Obok
programów zarz¹dzaj¹cych danymi, kosztorysowych itp. wspó³czeni konstruktorzy maszyn
i urz¹dzeñ musz¹ korzystaæ z programów CAD/
CAM do modelowania 3D (trójwymiarowego).
W niniejszym artykule zostanie omówiony proces projektowania stosunkowo prostego detalu,
jakim jest etui na okulary z elementami formuj¹cymi (stempel i matryca) formy wtryskowej,
s³u¿¹cej do wykonania tego etui, na przyk³adzie
parametrycznego programu CAD, jakim jest
SolidWorks2001.

charakterystycznych przekrojach. Punkty te
po³¹czono odcinkami i w postaci pliku dxf
wczytano do SolidWorks2001. W ten sposób
uzyskano rodzaju szablonu, wed³ug którego za
pomoc¹ standardowych poleceñ SolidWorks2001 odtworzony zosta³ kszta³t
Rys. 1.
etui (rys. 1).

ne zmiennym promieniem (rys. 10, 11).
Po dodaniu ko³nierza model etui jest
Rys. 12.
gotowy (rys. 12).
Analogicznie stworzony zosta³ model drugiej czêci etui. W z³o¿eniu projektowane etui
przedstawiono na rysunku 13.

Modelowanie
w SolidWorks2001

Modelowanie
czêci formuj¹cych
(stempla i matrycy formy)

W oparciu o dwie zeskanowane krzywe zbudowano za pomoc¹ operacji SweepExtrude
(przeci¹gniêcia profilu wzd³u¿ krzywej wiod¹cej) pierwsz¹ cechê (rys. 2 i 3 ).

Idea produktu
i jej przeniesienie
do wirtualnej przestrzeni
Bardzo czêsto nowy produkt powstaje w umyle projektanta wzornictwa przemys³owego, a
nastêpnie odwzorowywany jest rêcznie w postaci
tzw. master modelu. Konstruktor staje wiêc przed
problemem przeniesienia detalu do wirtualnej
przestrzeni komputera, aby na modelu komputerowym dopracowywaæ szczegó³y konstrukcyjne.
Systemy CAD daj¹ wiele mo¿liwoci odwzorowania rzeczywistego modelu. Mo¿na to zrobiæ
rêcznie, odwzorowuj¹c kszta³t detalu na podstawie pomiarów. Jednak sposób ten zdaje egzamin
tylko w przypadku prostych detali ( tzn. takich,
które nie s¹ zbudowane ze skomplikowanych
powierzchni o z³o¿onym kszta³cie). Najbardziej
odpowiednia wydaje siê dyskretyzacja cyfrowa
(skanowanie) powierzchni detalu np. przy pomocy maszyny pomiarowej i odtworzenie kszta³tu
detalu w oparciu o uzyskane dane. Problem
obróbki danych (np. z maszyn wspó³rzêdnociowych) w celu odtworzenia topografii powierzchni jest dosyæ z³o¿ony i nie bêdzie omawiany w
niniejszym artykule. Nale¿y jednak nadmieniæ, i¿
w systemach CAD s¹ modu³y wspomagaj¹ce ten
proces (tzw. modu³y rekonstrukcji powierzchni
surface reconstraction).

Odwzorowanie kszta³tu etui
W przypadku etui zastosowano pomiar
wzorca, w wyniku którego uzyskano punkty w
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Rys. 13.

Rys. 2.

Rys. 3.

Cechê tê nastêpnie odbito symetrycznie poleceniem MirRys. 4.
ror (rys. 4):
Kolejna operacja to ukszta³towanie konturu w widoku z góry. W oparciu o zeskanowane
krzywe naszkicowano profil, którym obciêto
bry³ê utworzon¹ we wczeniejszych operacjach. Tê fazê modelowania oraz obciêcie do³u
etui pokazuj¹ rysunki od 5 do 8.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.

Nastêpna operacja modelowania to nadanie cienkociennoci otrzymanej bryle, by
cianki boczne mia³y
Rys. 9.
gruboæ 2,2 mm, za
górne 1,6 mm (rys. 9).
Koñcowa faza modelowania etui dodaje
ko³nierz na obrze¿u oraz zaokr¹glenia wykona-

Rys. 10.

Rys. 11.
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Korzyci z zastosowania systemu CAD (w
tym wypadku SolidWorks2001) ograniczaj¹ siê
do tego, i¿ mo¿na w pe³ni zweryfikowaæ konstrukcjê etui (np. na podstawie z³o¿enia 3D
mo¿na sprawdziæ czy nie zachodz¹ kolizje pomiêdzy elementami sk³adowymi etui), a tak¿e
niemal automatycznie wygenerowaæ dokumentacjê konstrukcyjn¹. Jednak systemy CAD pozwalaj¹ na osi¹gniêcie znacznie wiêkszych korzyci. W omawianym przypadku zbudowane
modele mo¿na wykorzystaæ w dalszym etapie
przygotowania produkcji gotowego wyrobu, a
mianowicie na ich podstawie zaprojektowaæ
elementy tworz¹ce formy powi¹zane z elementem wyjciowym. Powi¹zanie to powoduje, ¿e
zmiana elementu wyjciowego poci¹ga za sob¹
zmianê czêci formuj¹cych. Model CAD-owski
mo¿na wykorzystaæ tak¿e w procesie szybkiego
prototypowania (rapid prototyping), dziêki
któremu w bardzo krótkim czasie i przy niewielkich kosztach otrzymujemy model rzeczywisty
detalu (np. metod¹ stereolitografii). Model ten
mo¿na wykorzystaæ np. do sprawdzenia poprawnoci dzia³ania konstrukcji, czy do celów
marketingowych. Proces tworzenia elementów
formuj¹cych zostanie
pokazany na przyk³adzie górnej czêci etui
(rys. 14)
Rys. 14.
Pierwszym krokiem jest stworzenie
z³o¿enia formowanej
czêci oraz pó³fabryRys. 15.
katu stanowi¹cego
przygotówkê,
z
której zostan¹ wyodrêbnione stempel i
Rys. 16.
matryca (rys. 15)
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Kolejny krok to odjêcie materia³u etui od
materia³u przygotówki, przy pomocy funkcji
Cavity ze standardowego zestawu poleceñ SolidWorks2001. Funkcja ta umo¿liwia tak¿e
zdefiniowanie przewidywanego skurczu materia³u. Po jej wykonaniu otrzymano przygotówkê z wybran¹ przestrzeni¹ na etui (rys. 16).
Tak przygotowany model, po zapisaniu na dysku, pos³u¿y do stworzenia kolejno stempla i
matrycy. Aby utworzyæ matrycê, do nowego
pliku wczytuje siê geometriê przygotówki,
jako tzw. Base Part. Funkcja ta gwarantuje
powi¹zanie geometrii matrycy z projektowanym detalem przez plik przygotówki. Nastêpnie wyciêto czêæ przygotówki po stronie
stemplowej w wyniku czego otrzymano matrycê. (rys. 17, 18).

Rys. 17.

Rys. 18.

Rys. 19.

Rys. 20.

Postêpuj¹c analogicznie, otrzymano stempel i zapisano go wraz z matryc¹ w jednym
pliku z³o¿enia. Proces ten zosta³ przedstawiony na rys. od 19 do 21.
Takie postêpowanie umo¿liwia sprawdzenie przez stworzone czêci formuj¹ce,
wygl¹du zaformowanego detalu. Innymi s³owy, pozwoli w pewnym
sensie na symulacjê pracy formy. Aby wykorzy-

Obróbka na maszynach CNC

staæ tê mo¿liwoæ nale¿y w kontekcie z³o¿enia
stempla i matrycy stworzyæ prostopad³ocian
obejmuj¹cy obszar formowania, a nastêpnie
poleceniem Cavity odj¹æ od niego materia³
stempla i matrycy (rys. 22 i 23).
Sprawdzaj¹c otrzymany detal, mo¿na wykryæ grube b³êdy. Porównuj¹c za masê wypraski z elementem wzorcowym, otrzymuje
siê pewnoæ co do poprawnoci formowania.
Poniewa¿ kszta³t formowanego detalu, a w
szczególnoci tzw. powierzchnia zamkniêcia
by³ stosunkowo prosty, stworzenie elementów formuj¹cych wymaga³o niewiele operacji.
W przypadku konstrukcji o bardziej skomplikowanych kszta³tach wyseparowanie stempla i
matrycy wymaga nieco wiêcej wysi³ku, lecz nie
jest niemo¿liwe. Stworzenie stempla i matrycy
nie jest koñcowym etapem przygotowywania
produkcji czêci formuj¹cych w systemie
CAD. Nale¿y jeszcze stworzyæ dodatkowe elementy. S¹ to elektrody s³u¿¹ce do elektrodr¹¿enia ¿eber czy powierzchni formuj¹cych w celu
nadania faktury. Tworzenie tych elementów
przebiega tak samo jak tworzenie stempla i
matrycy. Aby poprawiæ efektywnoæ SolidWorks2001, tworzy siê specjalistyczne nak³adki przeznaczone do konkretnych zadañ. W
omawianym przypadku mo¿na skorzystaæ z
programów: SplitWorks (wspomagaj¹cego
podzia³ elementu na poszczególne czêci formuj¹ce), MoldWorks (wspomagaj¹cego konstrukcjê samej formy wtryskowej), czy te¿ programu MoldFlow (wykorzystywanego do analizy procesy wtrysku detalu).

Wykonanie modelu CAD formy wtryskowej, czyli zaprojektowanie formy, choæ jest
bardzo istotne, stanowi tylko jeden z etapów na
drodze wdro¿enia produktu na rynek. Kolejnym etapem jest wykonanie formy wtryskowej
w metalu. Jeli konstruowany detal zbudowany
jest ze skomplikowanych powierzchni, nieodzowne staje siê wykorzystanie innej grupy
systemów CAX, a mianowicie systemów wspomagaj¹cych wytwarzanie CAM (Computer
Aided Manufacturing). Za ich pomoc¹, bazuj¹c na geometrii z
CAD, tworzy siê programy obróbcze na
maszyny sterowane
numerycznie, takie
jak, frezarki, tokarki,
elektordr¹¿arki
wg³êbne i drutowe.
Dla
zilustrowania
przyk³adowej stratregii obróbki matrycy etui (obróbka zgrubna i
pó³wykañczaj¹ca) wykorzystano modu³ CAM
zinterowanego systemu CAD/CAM/CAE
CATIA V5.7. Wyniki symulacji widoczne s¹ na
rys. 24.

Piotr Skawiñski
Piotr Kruk
Instytut Podstaw Budowy
Maszyn Politechnika
Warszawska
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Techniki innowacyjne w kszta³towaniu
konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa
w warunkach globalizacji
Wprowadzenie
Za najwa¿niejsze czynniki rozwoju dzisiejszych przedsiêbiorstw uwa¿a siê innowacyjne
technologie. W d³ugich horyzontach czasowych
innowacyjne strategie produkcji i organizacji
przynosz¹ wiêcej ni¿ 68% efektywnej dostêpnoci
rynku (R.F. Scholl, VDI-Z 141 nr 910/99).
GRUDZIEÑ 2002

Oznacza to doskona³¹ koniunkturê przedsiêbiorstwa i dalszy rozwój innowacyjnych technologii i
produktów. Wed³ug tego samego ród³a, innowacyjne technologie kreuj¹ najwa¿niejsze wskaniki konkurencyjnej produkcji, a mianowicie:
l redukcjê kosztów  do 70%,
l poprawê jakoci  do 25%,
l wzrost elastycznoci produkcji  do 89,5 %,
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

l innowacyjnoæ produktu  do 100%,
l innowacyjnoæ technologii  do 70,6%,
l poszerzenie produktywnoci i palety produktów  do 64,7 %,
l poprawê wp³ywu zewnêtrznych wskaników gospodarczych  do 44,4 %,
l przenikanie na miêdzynarodowym rynku
 do 58,8 %. Za najwa¿niejsz¹ fazê wdra-
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l
l
l
l

¿ania innowacyjnych procesów nale¿y
uznaæ:
w³aciw¹ ocenê pomys³u (innowacyjnej
idei)  14% powodzenia zamierzeñ,
generowanie pomys³ów  ok. 28% powodzenia,
realizacjê projektu innowacyjnego  36%
powodzenia oraz
aplikacjê i wdro¿enie rynkowe  34 %.

Ogólnie uwa¿a siê za innowacyjne takie produkty i procesy, których wiek nie przekracza
dwóch lat. Jest to zatem wymagaj¹cy i ci¹g³y
proces wynalazczy, rozwojowy i wdro¿eniowy.
W du¿ych koncernach jest to ci¹g³y rozwój
w³asnych produktów, technologii i procesów
produkcyjnych. W ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach nie da siê wprowadzaæ ci¹gle nowych technologii i kosztownych inwestycji bez
odpowiednio przygotowanych ludzi, wyposa¿enia badawczo-rozwojowego oraz kompleksowego wspó³dzia³ania z otoczeniem (z rynkiem,
du¿ymi koncernami i konkurencyjnymi SMEs). Nale¿y tu powo³aæ siê na tzw. zasadê dziesiêciu, opracowan¹ w Sony Corporation. Wskazuje ona, ¿e koszty korekty b³êdów pope³nionych
w trakcie rozwoju nowych produktów i ich procesów wytwórczych przed ich wprowadzeniem
na rynek nale¿y mno¿yæ przez 10 dla ka¿dej z
faz rozwojowych. Oznacza to, ¿e jeli koszt
usuniêcia b³êdu w fazie koncepcyjnej wynosi 1,
to w fazie planowania technologicznego wynosi
ju¿ 10, w fazie budowy prototypu 100, w trakcie
serii zerowej 1000, a koszty usuniêcia tego b³êdu
w produkcie wprowadzonym ju¿ na rynek wynosi 10 000. Jest to zatem wystarczaj¹co wa¿ny
argument, ¿eby na ka¿dym etapie rozwoju produktu i planowania procesów produkcyjnych
stosowaæ najnowsze metody i narzêdzia symulacyjne. We wspó³czesnych warunkach gospodarczych zasadnicze znaczenie odgrywa rynek,
jako miejsce sprzeda¿y produkcji i us³ug.
Nadrzêdnym priorytetem funkcjonowania
przedsiêbiorstwa jest posiadanie produktu lub
palety produktów, na które jest popyt. W dalszej
kolejnoci jest organizacja procesów wytwórczych, determinuj¹cych koszty produkcji, jakoæ produktów oraz elastycznoæ dostosowywania siê do potrzeb rynku, zw³aszcza pojawienia siê produktu na rynku. S¹ to cechy dzia³ania
przedsiêbiorstw na globalnym rynku. Zjawisko
globalizacji gospodarki sprzyja tak¿e równowadze poziomu popytu i poda¿y wytwarzanych
produktów rynkowych, stwarzaj¹c tym samym
coraz ostrzejsze warunki konkurencji. Mo¿na to
osi¹gn¹æ przez wprowadzanie coraz krótszych
cykli rozwoju produktów i procesów ich produkcji, minimalizacji stanów zapasów i sprawnej
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logistyki, oraz stosowanie efektywnych i innowacyjnych koncepcji realizacyjnych w produkcji w rodzaju Lean Production, Just in Time,
TQM, Virtual Factory itp. Metody te pozwalaj¹
na efektywne gospodarowanie rodkami produkcji (w tym finansami), przez doskona³¹ organizacjê pracy oraz kompetencjê kadry i zastosowanie nowoczesnych narzêdzi w pracy in¿yniera i managera. Dziêki temu nast¹pi³a integracja
zadañ i funkcji w obu tych obszarach przedsiêbiorstwa, tj. w obszarze zarz¹dzania nim i w
realizacji produkcji. Podejmowanie decyzji nastêpuje w oparciu o strategiczne cele przedsiêbiorstwa okrelane w ró¿nych horyzontach czasowych. Jest to szczególnie wa¿ne w warunkach
globalizacji gospodarki, kiedy zanikaj¹ bariery
technologiczne, cenowe i gospodarcze, a przeciêtny cykl u¿ytecznoci i ¿ycia produktów uleg³
znacznemu skróceniu. Rozwija siê w ten sposób, przez du¿¹ poda¿ nowoczesnych i innowacyjnych, a zarazem coraz tañszych produktów,
spiralê poda¿y i popytu, co z kolei dalej skraca
cykl ¿ycia produktu. Tu nale¿y siê wyjanienie,
co rozumie siê pod pojêciem cykl ¿ycia produktu. Otó¿ produkt mo¿e byæ w pe³ni sprawny
technicznie i funkcjonalnie oraz mieæ wszystkie
cechy niezmienione od chwili wyprodukowania, a mo¿na uwa¿aæ, ¿e cykl jego ¿ycia dobieg³ koñca. Wynika to ze zmiany kryteriów
oceny jego przydatnoci wed³ug aktualnego stanu techniki lub te¿ zmian kryteriów bêd¹cych
wynikiem postêpu technicznego, innowacyjnych rozwi¹zañ, mody czy specyfiki kulturowej
i cywilizacyjnej. Kryteria oceny funkcjonalnoci
produktów rynkowych zmieniaj¹ siê w coraz
szybszym tempie i równie¿ nakrêcaj¹ spiralê
popytu i poda¿y. Z drugiej strony jest to przyczyna obni¿ania kosztów produkcji, i w efekcie
ceny, przez co wyroby staj¹ siê bardziej dostêpne. Za przyk³ad niech pos³u¿¹ badania przeprowadzone przez Siemensa. Z badañ tych wynika,
¿e w latach 1979  80 udzia³ produktów m³odszych ni¿ 5 lat w obrocie firmy wynosi³ 48%, w
latach 1984  85 by³o to 55%, a w latach 1995/
96 by³o to ju¿ 74%. Widoczny jest wiêc du¿y
przyrost produktów nowej generacji, wprowadzanych dziêki innowacyjnym technologiom.
Nowoczesne produkty s¹ zazwyczaj wyposa¿one w uk³ady elektroniczne, a nawet komputerowe systemy obs³ugi i diagnostyki, przez co staj¹
siê bardziej funkcjonalne i niezawodne.

Systemy komputerowe
w rozwoju produktu
W literaturze in¿ynierskiej mo¿na znaleæ
wiele prac powiêconych zastosowaniom technik
CAx w projektowaniu i rozwoju produktu [4]. W
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

Rys.1. Metody i narzêdzia w Digital Mock-Up.

Rys.2. Zintegrowane techniki CAx w przedsiêbiorstwie.

najnowszych zastosowaniach tworzy siê konfiguracje wielofunkcyjne, zintegrowane modelami
graficznymi i problemowo zorientowanymi,
umo¿liwiaj¹cymi nie tylko modelowanie geometryczne 3D, ale równie¿ pe³ne analizy statyczne,
dynamiczne, kinematyczne. Analizy te wykorzystuj¹ te¿ metody optymalizacji i symulacji. Tak
skonfigurowane systemy oraz rodowisko ich
u¿ytkownika nazywa siê technik¹ DMU lub czêciej VR  Virtual Reality (wirtualn¹ rzeczywistoci¹). Na tê technikê zintegrowanego rozwoju
produktu sk³adaj¹ siê metody i narzêdzia przedstawione na rys.1. Elementy funkcjonalne i aplikacyjne DMU mo¿na podzieliæ na dwa obszary.
Jednym s¹ metody i narzêdzia sk³adaj¹ce siê na
zintegrowany system modelowania i integracji
funkcjonalnej zorientowanej na model produktu
i model procesu wytwórczego. Drugim  zorientowane na potrzeby u¿ytkownika narzêdzia symulacyjne, umo¿liwiaj¹ce weryfikacjê strukturaln¹ i funkcjonaln¹ projektowanych wyrobów i
procesów i wytwarzania. Szczególne znaczenie
maj¹ narzêdzia i techniki symulacyjne w planowaniu procesów wytwarzania. S¹ to najpewniejsze metody optymalizacji procesów wytwórczych z uwagi na kryterium czasu realizacji zleceñ produkcyjnych, koszty i wykorzystanie posiadanego potencja³u produkcyjnego. Zestawienie
metod i sposoby integracji technik komputerowych w przedsiêbiorstwie ilustruje rys. 2.

Technologie rapid
prototyping-rapid tooling
Techniki RP, które na podstawie trójwymiarowego modelu CAD-3D umo¿liwiaj¹ szybkie wykoGRUDZIEÑ 2002
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nanie fizycznych modeli, czêci wzorcowych i
prototypów, znajduj¹ coraz szersze zastosowanie
w technikach rozwoju produktu i przyczyniaj¹ siê
do szybkiego wytwarzania prototypów i ca³ego
produktu oraz przygotowanie jego procesu wytwarzania [5, 6, 8]. Zakres zastosowañ tych technik ci¹gle siê powiêksza, co jest szczególnie widoczne w przemyle motoryzacyjnym, gdzie ich
udzia³ siêga nawet 25% czasu rozwoju produktu
 rys. 3. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w dzisiejszych
realiach jest to udzia³ stosunkowo ma³y. Wiadomo jednak, ¿e z zastosowaniem tradycyjnych
technik budowy prototypów (najczêciej metodami obróbki skrawaniem) czas budowy prototypu siêga³ nieraz 60% czasu realizowanych prac
rozwojowych i projektowych. Warunkiem pe³nego wykorzystania tych mo¿liwoci jest integracja
metod RP z ca³ym procesem rozwoju produktu.
Zastosowanie tych metod jest mo¿liwe ju¿ we
wczesnych fazach procesu rozwoju, np. w fazie
wstêpnego rozwoju produktu po to, aby odpowiednio wczenie wytworzyæ trójwymiarowy model
lub pierwszy prototyp geometryczny. Za pomoc¹
takiej czêci wzorcowej mo¿na ju¿ przeprowadzaæ pierwsze studia projektowe, ergonomiczne
i opracowywaæ konstrukcjê narzêdzi niezbêdnych do produkcji seryjnej. W podobny sposób w
dalszych fazach takich jak faza wzorca funkcjonalnego, faza prototypu i faza serii próbnej, wykonuje siê wymagane wzorce funkcjonalne i prototypy techniczne.
Wykonane szybko metodami RP prototypy
s³u¿¹ przy tym nie tylko do weryfikacji za³o¿eñ
konstrukcyjnych, lecz przede wszystkim do
identyfikacji braków konstrukcyjnych na d³ugo
przed wykonaniem narzêdzi i realizacj¹ produkcji seryjnej  rys. 4. Do tego celu prototypy nie
musz¹ spe³niaæ wszystkich wymagañ dotycz¹cych ukszta³towania, funkcjonalnoci i jakoci
póniejszego, seryjnie wytwarzanego produktu,
lecz musz¹ jedynie umo¿liwiaæ wykrycie s³a-

bych miejsc w jego rozwoju. We wstêpnych
fazach rozwoju produktu generowane s¹ najistotniejsze sk³adniki kosztów jego wytwarzania,
odnosz¹ce siê do konstrukcji oraz stosowanych
materia³ów i technologii. Mo¿liwoæ wytworzenia w fazie opracowania produktu jego technicznego prototypu pozwala na pierwsz¹ wizualn¹ i
funkcjonaln¹ ocenê i jest nieoceniona dla dalszych prac rozwojowych. Wykonanie prototypu
tradycyjnymi metodami jest d³ugotrwa³e i kosztowne. D³ugotrwa³y i kosztowny proces wytwarzania prototypów jest spowodowany du¿ymi nak³adami pracy rêcznej. Budowa prototypów jest wskutek tego zwi¹zana z nadmiernie
wysokimi nak³adami robocizny i kosztów, które
w niektórych bran¿ach stanowi¹ do 50  60%
kosztów rozwoju produktu.

Rys 5. Forma wykonana technologi¹ TAFA.

Technologie RP s¹ przydatne szczególnie w
tych ga³êziach przemys³u i innych dziedzin, w
których istnieje potrzeba tworzenia fizycznych
modeli. G³ówny zakres zastosowañ technik RP
ma miejsce w:

 rozwi¹zywania problemów technik¹ case
study,
l wytwarzaniu czêci i wyrobów dla:
 produkcji narzêdzi i oprzyrz¹dowania,
 produkcji pomocniczych rodków produkcji,
 rozpoznania marketingowego w postaci serii próbnej,
l projektowaniu i wytwarzaniu narzêdzi do:
 planowania procesów wytwarzania, zw³aszcza monta¿u,
 projektowania i wytwarzania narzêdzi prototypowych, zw³aszcza dla przetwórstwa
cienkich blach,
l projektowania i wytwarzania wzorców i modeli dla:
 technologii odlewniczych, w tym odlewania
w formach piaskowych i metod¹ traconego
wosku,
 formowania pró¿niowego, hydro- i termo
formowania,
 formowania przez napylanie wzorca warstw¹ metalu.
Przyk³ady zastosowania technik RP/RT w
rozwoju produktu stosowane w Pracowni Integracji Systemów CAD/CAM i Rapid Prototyping Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wroc³awskiej, podano na rys.
5i6.

Rys.6. Wyroby wykonane w formach silikonowych.

l




Rys.3. Obszary zastosowañ technik RP.


l



Rys.4. Model CAD3D, model STL oraz model wytworzony
technik¹ stereolitografii.
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budowie prototypów dla celów:
Weryfikacji rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
analizy i oceny rozwi¹zañ konstrukcyjnych,
badania przep³ywów,
prowadzenia badañ w tunelach aerodynamicznych,
doboru materia³ów konstrukcyjnych,
budowie fizycznych modeli dla:
poszukiwania koncepcji rozwi¹zañ projektowych,
projektowania budowli i wzornictwa przemys³owego,
prezentacji marketingowych oraz zleceniodawcy (klientowi),
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Podsumowanie
Procesy kszta³towania modeli metodami
RP/RT/RE, mimo ¿e uchodz¹ za powolne i
dlatego nie s¹ stosowane w produkcji masowej,
s¹ jednak efektywne w produkcji jednostkowej
i ma³oseryjnej. Dziêki zastosowaniu tych metod mo¿na znacznie skróciæ cykl rozwojowy
produktu, a tak¿e zmniejszyæ nak³ady na jego
opracowanie i wdro¿enie do produkcji. Mo¿liwoæ wytwarzania przedmiotów bez stosowania specjalnego oprzyrz¹dowania, tzn. narzêdzi, form lub matryc, sta³a siê niew¹tpliwie
decyduj¹cym czynnikiem wzrostu zaintereso-
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wania tymi metodami. Kolejn¹ przyczyn¹ rozwoju i zastosowañ tych technologii jest ³atwoæ
automatyzacji procesu wytwarzania. Technologie te zosta³y opracowane z uwzglêdnieniem
bezporedniej integracji z komputerowo wspomaganym konstruowaniem CAD.
Dotychczas wiêkszoæ przemys³owych procesów RP jest ukierunkowana na wytwarzanie czêci z polimerów. Dziêki wyeliminowaniu form
wtryskowych uzyskuje siê du¿e oszczêdnoci czasu i kosztów w przypadku produkcji realizowanej
w krótkich seriach. Jednak¿e zakres materia³ów
stosowanych w technologiach RP stale siê rozszerza. Obejmuj¹ one wszelkiego rodzaju metale,
polimery, materia³y ceramiczne, drewno, materia³y wzmacniane w³óknami oraz ró¿nego rodzaju kompozyty na osnowie metalowej lub polimerowej. Dowolnoæ uzyskiwanych kszta³tów
przedmiotów jest kolejnym czynnikiem przemawiaj¹cym za rozszerzeniem stosowania technologii RP/RT/RE. Nie wystêpuj¹ bowiem prawie
¿adne ograniczenia kszta³tu wytwarzanych czêci. Metodami RP mo¿na wykonywaæ przedmioty o bardzo z³o¿onych kszta³tach wewnêtrznych,
których wykonanie innymi sposobami by³oby
niemo¿liwe. W procesach RP wystêpuj¹ problemy zwi¹zane z jakoci¹ uzyskiwanych przedmiotów. Oprócz schodkowego wygl¹du nachylonych
powierzchni, który wynika z warstwowego tworzenia przedmiotu, wystêpuj¹ problemy zwi¹zane ze skurczem materia³ów podczas procesów
(np. w stereolitografii), a tak¿e porowatoci¹
(SLS). Dlatego prowadzone s¹ prace nad rozwo-

efektów uzyskuje siê tylko wówczas, wdro¿enie
obejmuje wszystkie obszary przedsiêbiorstwa i
odbywa siê z równoczesnym dokszta³caniem kadry i wprowadzaniem odpowiednich systemów
motywuj¹cych jej aktywnoæ.

Edward CHLEBUS
Instytut Technologii Maszyn
i Automatyzacji Politechniki
Wroc³awskiej

Rys.7. Efektywnoæ stosowania technik Rapid Tooling.

jem materia³ów odznaczaj¹cych siê niewielkim
skurczem oraz nad odpowiednimi strategiami
prowadzenia procesu wytwarzania. Technologie
RP/RT/RE umo¿liwiaj¹ powstanie fizycznego
modelu wyrobu wkrótce po opracowaniu go w
systemie CAD 3D. Technologie te s¹ przydatne
szczególnie w tych ga³êziach przemys³u i tych
dziedzinach, w których istnieje potrzeba tworzenia fizycznych modeli. I tam przede wszystkim
zaczynaj¹ odgrywaæ swoj¹ istotn¹ rolê wspó³czesne metody, techniki oraz narzêdzia pracy in¿yniera. Powodzenie we wdra¿aniu nowoczesnych
technologii i nowoczesnych metod wytwarzania
oraz we wprowadzaniu nowych narzêdzi projektowania i rozwoju produktu (concurrent engineering, rapid engineering) w postaci znacz¹cych

l Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w in¿ynierii
produkcji, WNT Warszawa 2000
l Chlebus E., Cholewa M., Dudzik R., Kozera M., Concurrent
preparing of manufacturing process, Proc.7th International
DAAAM Symposium, Vienna, 17-19th October 1996
l Chlebus E. (red.) i in., Systemy planowania i sterowania
produkcj¹, w: Automatyzacja Produkcji, AP97. Wyd. PWr.,
Wroc³aw 1997
l Oczo K.E., Rapid Prototyping  znaczenie, charakterystyka
metod i mo¿liwoci, Mechanik 1997, nr 10
l Oczo K.E., Rapid Prototyping i Rapid Tooling  rozwój
metod i technik szybkiego wytwarzania modeli, prototypów i
ma³oseryjnych wyrobów, Mechanik 1998, nr 4
l Steinhilper R, Stender S,.Product-Life-Cycle-Management,
Seminar: Produkte mit technischer Intelligenz entwickeln,
herstellen und betreiben, Fraunhofer IPA Technologie-Forum F
42, 1.Juli 99, Stuttgart 1999.
l VDI-Gesellschaft Produktionstechnik, Rechnerintegrierte
Konstruktion und Produktion, Band 3: Auftragsabwicklung, VDIVerlag, Düsseldorf 1991
l Weiss Z., Chlebus E., Knosala R., Projektowanie
wspó³bie¿ne wyrobów  Concurrent Engineering, Przegl¹d
Mechaniczny 1997/20

Podobieñstwo czêci a systemy CAPP
cych zarówno wysok¹ jakoæ, jak i wydajnoæ
charakterystyczn¹ dla produkcji wielkoseryjnej i masowej. Zagadnienie to mo¿e byæ rozwi¹zywane na ró¿ne sposoby. Jednym z nich
wykorzystywanym do tych celów jest technologia grupowa (GT). Opiera siê ona na za³o¿eniu,
¿e czêci podobne pod wzglêdem konstrukcyjnym bêd¹ mia³y podobny proces technologiczny (rys. 1).
Za³o¿enie takie pozwala grupowaæ czêci w
rodziny, dla których opracowuje siê grupowy
proces technologiczny, b¹d dokonuj¹c niewielkich zmian konstrukcyjnych, zwiêksza siê seryjnoæ produkcji czêci ju¿ produkowanych. GT jest
Rys. 1. Powi¹zania pomiêdzy podobieñstwem cech czêci a procesem technologicznym. [wg 3]
stosowan, jak ju¿

W niniejszej pracy krótko scharakteryzowano systemy wariantowe CAPP oraz kodowanie
i klasyfikacjê wykorzystywane podczas grupowania czêci. Opisano tu tak¿e rodzaje kryteriów i istotê podobieñstwa konstrukcyjno technologicznego czêci klasyfikowanych.
W dobie szybkiego rozwoju techniki, sta³ego doskonalenia konstrukcji maszyn i skrócenia ¿ycia produktu oraz czêstej zmiany
obiektów produkcji problemem niezmiernej
wagi sta³o siê wprowadzenie do produkcji jednostkowej i ma³oseryjnej metod, zapewniaj¹-
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Rys. 2. Podzia³ metod planowania procesów technologicznych.
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Rys. 3. Schemat systemu wariantowego CAPP [wg 1]

wspomniano, podczas tworzenia procesu technologicznego miedzy innymi w systemach
komputerowego wspomagania projektowania
procesów technologicznych (CAPP). Metod¹
wykorzystuj¹c¹ GT w systemach komputerowych jest metoda wariantowa (rys. 2). Wykorzystuje siê w niej kodowanie i schematy klasyfikacji, wed³ug których wyszukiwany jest wczeniej opracowany proces technologiczny innej
czêci, bêd¹cy podstaw¹ do opracowywania
nowej dokumentacji technologicznej. Proces
technologiczny jest manualnie dostosowany
do kszta³tu i wymiarów czêci. Schemat systemu wariantowego CAPP zosta³ przedstawiony
na rysunku 3.

METODY TWORZENIA
KLASYFIKACJI CZÊCI
Jednym z pierwszych kroków w przypadku
stosowania technologii grupowej jest segregowanie czêci na rodziny na podstawie ich cech
charakterystycznych. Zazwyczaj s¹ to w³aciwoci geometryczne lub technologiczne. Geometryczna klasyfikacja uwzglêdnia rozmiary
oraz zasadniczy kszta³t (wa³ki, tuleje, itp.),
natomiast klasyfikacja technologiczna jest
przeprowadzana na podstawie typu, zawartoci i kolejnoci operacji. Typ operacji jest scharakteryzowany przez sposób obróbki, metodê
zamocowania, przebieg i parametry procesu
obróbkowego. Identyfikacja grup czêci na
podstawie podobieñstwa umo¿liwia osi¹gniêcie znacznych korzyci, g³ównie w produkcji
ma³oseryjnej i czasowo wznawianej. Dlatego
niezbêdne jest zaklasyfikowanie czêci do odGRUDZIEÑ 2002

W przypadku metody kodowania i klasyfipowiednich grup w
celu
zastosowania kacji wykorzystuje siê porównywanie GT - kotechnologii
grupo- dów czêci. Czêci z jednakowym lub podobwej. W technologii tej nym symbolem kodu s¹ przyporz¹dkowywane
u¿ywa siê g³ównie do jednej grupy. W ostatnim czasie powsta³a
metod
klasyfikacji tendencja, by ten sposób zautomatyzowaæ i
nauczyæ komputer rozpoznawaæ obiekty. Za
czêci:
klasyfikacji graficz- pomoc¹ takich technologii jak: fuzzy logic,
analiza Fouriera czy sieci neuronowe, kompunej (wizualna),
analizy toku materia- ter jest zdolny okreliæ stopieñ podobieñstwa
czêci i przyporz¹dkowaæ je do odpowiedniej
³owego,
kodowania i klasyfi- rodziny. Jak dot¹d jednak, systemy te nie s¹ tak
godne zaufania, aby mog³y byæ szerzej wykokacji.
Pierwszy sposób rzystywane, zw³aszcza przy klasyfikacji obiekto klasyfikowanie czê- tów 3D.
ci wizualnie za pomoc¹ systemów kla- KODOWANIE I KLASYFIKACJA
syfikacji graficznej
(mapy klasyfikacji
Klasyfikacja czêci jest procesem przypograficznej). Sposób rz¹dkowywania czêci do grup, nazywanych
ten jest znany i cenio- tak¿e rodzinami czêci, na podstawie opracony w szerokim gronie wanych wczeniej za³o¿eñ lub zasad. Celem tej
u¿ytkowników z powodu swojej prostoty i dzia³alnoci jest zgrupowanie czêci podobprzejrzystoci. Klasyfikacja wizualna jest opar- nych i oddzielenie odmiennych. Kodowaniem
ta na wizualnym porównaniu przez technologa czêci okrela siê proces przyporz¹dkowywacech charakterystycznych i zaklasyfikowaniu nia im symboli lub cyfr. Symbole takie powinny
podobnych czêci do jednej grupy. Metoda ta charakteryzowaæ siê odzwierciedleniem w³ajest bardzo prosta, szybka, jednak czasem za- ciwoci czêci, umo¿liwiaj¹c ich analizê. Dowodzi, poniewa¿ ka¿dy technolog mo¿e
zaklasyfikowaæ nieco
odmiennie tê sam¹
czêæ lub ró¿ne czêci
zgrupowaæ w jednej
rodzinie. Jest to zatem metoda bardzo
subiektywna.
GraRys. 4. Zasada klasyfikacji graficznej czêci [wg 2]
ficzny system klasyfikacji czêci jest wykorzystany np. w znanym programie SYSKLASS
(S³owacja). Jest tak¿e u¿ywany w programach
zaprojektowanych w Czechach np. VUSO i
VUSTE.
Metoda analizy toku materia³owego (PFA Production Flow Analysis) zosta³a stworzona
w celu analizy kolejnoci operacji, przez które
przechodz¹ czêci podczas procesu wytwórczego. Czêci, które wytwarza siê w jednej
operacji technologicznej, s¹ klasyfikowane do
jednakowych rodzin czêci. Podobnie mo¿emy
przyporz¹dkowywaæ do odpowiednich grup
Rys. 5. Zasada klasyfikacji cyfrowej czêci [opracowanie
w³asne]
obrabiarki, których u¿ywa siê do wykonania
wspólnych operacji. W ten sposób powstaj¹ tychczas powsta³o na wiecie wiele systemów
tzw. komórki wytwórcze. Dziêki takim dzia³a- klasyfikacji i kodowania. ¯aden jednak nie
niom uzyskuje siê wyran¹ minimalizacjê zosta³ u¿yty uniwersalnie, poniewa¿ informatransportu czêci na terenie wydzia³u, dlatego cje, które maj¹ byæ zawarte w danym systemie
¿e czêci s¹ transportowane w kolejnoci wyko- s¹ uzale¿nione od przedsiêbiorstwa. Kod czêrzystania w procesie technologicznym.
ci nadany przez taki system zosta³ okrelony
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej
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mianem GT - kodu. System klasyfikacyjny czêci to system klasyfikuj¹cy i koduj¹cy, stworzony w celu obróbki informacji w trakcie przyporz¹dkowywania i wyszukiwania czêci. System
generuje proste symbole charakteryzuj¹ce czêci, za pomoc¹ okrelonego systemu kodowania, aby nast¹pi³o jednoznaczne opisanie elementu kodowanego. S³u¿y on zatem do zapisu
cech charakterystycznych przedmiotu w jego
kodzie podczas kodowania. Zastosowanie systemów klasyfikacyjnych wi¹¿e siê z systematyk¹ zbioru czêci na podstawie ich segregowania w grupy i ujednolicenia zarówno ich konstrukcji, jak i technologii. Struktura systemu
klasyfikacyjno-koduj¹cego i podejcie do czêci klasyfikowanej s¹ zale¿ne od sposobu wytwarzania produktu (np. podczas wytwarzania
pó³fabrykatów klasyfikacja i kodowanie bêd¹
inne ni¿ w przypadku obróbki skrawaniem), od
drogi produkcji, ewentualnie od specyficznych
wymagañ u¿ytkownika. W systemach CAPP
wykorzystuje siê zarówno systemy klasyfikacyjne graficzne (rys. 4), jak i cyfrowe (rys. 5).

PODOBIEÑSTWO CZÊCI I
KRYTERIA PODOBIEÑSTWA
Okrelenie podobieñstwa czêci jest szeroko stosowane w technice. Jednak, jeli mówi
siê o podobieñstwie zarówno konstrukcyjnym,
jak i technologicznym, trzeba pamiêtaæ o kryteriach, wed³ug których decyduje siê o podobieñstwie czêci. Kryteria mo¿emy podzieliæ na
klika grup (rys. 6): kryteria porz¹dkuj¹ce, jakociowe, miarowe i liczebnociowe.
Pod terminem podobieñstwa konstrukcyjnego kryje siê podobne rozmieszczenie bry³
sk³adowych, a przede wszystkim podobna konstrukcja pod wzglêdem p³aszczyzn sk³ado-

wych, ich wymiarów,
chropowatoci powierzchni, tolerancji
oraz materia³u czêci.
Przez podobieñstwo
technologiczne rozumie siê podobn¹ zawartoæ operacji technologicznych, bêd¹cych treci¹ procesu
wykonania czêci, na
któr¹ sk³adaj¹ siê takie elementy jak: rodzaj obróbki, narzêdzia, maszyny, a tak¿e parametry obróbki
Rys. 7. Podzia³ kryteriów podobieñstwa dla czêci klasyfikowanych w CAPP
itp. Aby mówiæ o
podobieñstwie czêci, trzeba najpierw okreliæ kryteria podobieñ- bowiem dobór ten decyduje o poprawnym
stwa. To w³anie kryteria s¹ kluczowym czynni- sklasyfikowaniu i grupowaniu czêci, co wp³ykiem podczas ka¿dego grupowania czêci. S¹ nie na poprawne wykorzystanie informacji do
one okrelane bezporednio dla przysz³ego osi¹gniêcia wyznaczonego celu. W systemach
u¿ytkownika. Rodzaj kryteriów oraz ich liczba CAPP to w³anie kryteria bêd¹ decydowa³y
podczas segregowania czêci na rodziny uwa- o poprawnoci sklasyfikowania zbioru, o
runkowana jest celem samego grupowania czê- podobieñstwie konstrukcyjno-technologiczci oraz póniejszym zastosowaniem jego wy- nym jego czêci, a co za tym idzie o poprawnoników. W przypadku prac prowadzonych na ci tworzonych procesów technologicznych,
Politechnice Poznañskiej nad systemem klasy- ich przebiegu, kosztach i optymalizacji. W
fikuj¹co-koduj¹cym dla w³asnych potrzeb kry- konsekwencji z³y dobór kryteriów mo¿e siê
teria podzielono na dwie podstawowe grupy: staæ powodem niepowodzenia ca³ego przedkonstrukcyjne i technologiczne (rys. 7).
siêwziêcia wprowadzenia systemu wariantoW przypadku tworzenia jakiegokolwiek sy- wego CAPP w procesie automatycznego prostemu klasyfikacji bardzo wa¿ne jest okrele- jektowania procesów produkcyjnych.
nie zasad podobieñstwa i kryteriów, wed³ug
których czêci bêd¹ dzielone na zbiory rodzin
Erwin PRZYBYSZ
technologicznie podobnych. Dobór rodzaju
Politechnika Poznañska
oraz charakteru kryteriów podobieñstwa nie
Wydzia³ Budowy Maszyn
powinien byæ przypadkowy. Nie jest to ³atwe,
i Zarz¹dzania
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technologicznych, Materia³y Konferencyjne V Szko³y Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, 14-

Rys. 6. Podzia³ kryteriów klasyfikacyjnych
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Komputerowa symulacja kumulacji
mikrouszkodzeñ cia³a polikrystalicznego
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania techniki komputerowej do okrelania trwa³oci zmêczeniowej elementów konstrukcji. Do
opisu kumulacji uszkodzeñ wykorzystano kryterium, bazuj¹ce na koncepcji polizgów. W oparciu o oprogramowanie MATHCAD 2000 wraz
z modu³em MATHCONNEX stworzono program do numerycznego obliczania kumulacji
uszkodzeñ w warunkach cyklicznego rozci¹gania ze skrêcaniem próbek rurkowych.
Niezawodnoæ pracy maszyn i urz¹dzeñ determinowana jest trwa³oci¹ poszczególnych ich
elementów pracuj¹cych czêsto pod dzia³aniem
zmiennych obci¹¿eñ wieloosiowych. Z tego
wzglêdu bardzo istotne jest, ju¿ na etapie projektowania cech konstrukcyjnych detali maszyn,
trafne wyznaczenie ich trwa³oci zmêczeniowej,
) rzeczywistego zapasu
a co za tym idzie okrelenie
bezpieczeñstwa. Pozwala to oceniæ stopieñ pewnoci pracy elementów w przysz³ych warunkach
eksploatacyjnych. Analiza przyczyn uszkodzeñ
maszyn i urz¹dzeñ wykazuje, ¿e pêkniêcia na
skutek zmêczenia materia³u stanowi¹ 50-80% [1,
2] wszystkich uszkodzeñ mechanicznych konstrukcji, natomiast zjawiska zwi¹zane z istnieniem karbów by³y przyczyn¹ oko³o 33% [3, 4]
zmêczeniowych zniszczeñ elementów w czasie
eksploatacji. Z tego wynika, miêdzy innymi potrzeba podejmowania dalszych prac, zarówno
teoretycznych jak i dowiadczalnych, w celu doskonalenia szeroko pojêtego projektowania maszyn i konstrukcji. Dotyczy to szczególnie konstrukcji dzia³aj¹cych w zakresie ograniczonej
wytrzyma³oci zmêczeniowej, przy jednoczesnych wysokich wymaganiach odnonie ciê¿aru,
materia³och³onnoci, niezawodnoci i kosztów.
Zastosowanie obecnej techniki komputerowej
umo¿liwia rozwi¹zywanie tych problemów projektowych, których rozwi¹zanie cis³e, ze wzglêdu na swoj¹ z³o¿onoæ matematyczn¹, by³yby
niemo¿liwe. Przyk³adem mo¿e byæ zagadnienie
kumulacji uszkodzeñ w ciele polikrystalicznym,
w przypadku dzia³ania cyklicznych obci¹¿eñ z³o¿onych. W niniejszej pracy obok rozwi¹zañ numerycznych pokazano przyk³ad zastosowania
grafiki komputerowej do przedstawienia koncepcji modelu inicjacji pêkniêcia.

Podstawy teoretyczne
rat

Cia³a polikrystaliczne stanowi¹ konglomeziaren ró¿norodnie zorientowanych.
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Mimo, ¿e oddzielne kryszta³y i ziarna wykazuj¹
cechy anizotropii, w skali makro w³aciwoci
mechaniczne tych cia³ s¹ izotropowe. Taki
model odkszta³calnego cia³a polikrystalicznego wygodnie jest przedstawiæ jako pó³sferê o
jednostkowym promieniu, na której powierzchni, za pomoc¹ k¹tów (α, β i ω okrela
siê po³o¿enie wszystkich lokalnych p³aszczyzn
fizycznych oraz systemów polizgów (rys. 1).

In= B(τn S0)e-bN

(3)
B i b s¹ sta³ymi materia³owymi, natomiast
N - liczb¹ cykli do zapocz¹tkowania pêkniêcia. Naprê¿enie styczne τn we wzorze (3) okrelamy na podstawie wzoru transformacyjnego [5]:

τn= σijlinj (i, j = x, y, z),

(4)
gdzie:
σij jest tensorem naprê¿enia w materiale
polikrystalicznym,
li, nj s¹ cosinusami kierunkowymi osi n i l
wzglêdem uk³adu wspó³rzêdnych x, y, z.
Polizgi zachodz¹ w tych lokalnych p³aszczyznach fizycznych, okrelonych na pó³sferze k¹tami α, β (rys. 1), w których spe³niony
jest warunek plastycznoci (warunek polizgu), mianowicie:

S n = τn

Rys. 1. Wspó³rzêdne p³aszczyzny polizgów.

Przyjêto, ¿e inicjacja pêkania nast¹pi wówczas, gdy uredniona w okrelonej objêtoci
materia³u wielkoæ mikrouszkodzeñ opisanych funkcj¹ ψ (α, β), na pó³sferze jednostkowej o powierzchni ? osi¹gnie wartoæ krytyczn¹
C, charakterystyczn¹ dla danego materia³u,
mianowicie:

∫ ψn (α, β) d Ω = C
Ω

(5)
Szersze omówienie tego zagadnienia znajduje siê w pracy [5].

Symulacja komputerowa
cis³e analityczne rozwi¹zanie zagadnienia
kumulacji mikrodefektów strukturalnych w
przypadku obci¹¿eñ z³o¿onych nale¿y do trudnych od strony matematycznej. Mo¿na je ³atwo
rozwi¹zaæ, wykorzystuj¹c metody numerycz-

(1)
gdzie:
ψn - funkcja gêstoci mikrouszkodzeñ
strukturalnych,
α, β - k¹ty okrelaj¹ce po³o¿enie p³aszczyzny polizgów o normalnej n na pó³sferze jednostkowej.
Przyjêto funkcjê oporu plastycznego Sn
(w p³aszczynie n), w postaci [5]:

Sn= S0(1+ r ψn+ In),

(2)
gdzie:
S0 - pocz¹tkowy opór odkszta³cenia niesprê¿ystego,
r - sta³a materia³owa,
In - funkcja okrelaj¹ca wp³yw liczby cykli,
która mo¿e byæ wyra¿ona jako:
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

Rys. 2. Schemat blokowy programu.

$!

Forum integracyjne  Hajnówka 2002
ne. Do komputerowego wspomagania obliczeñ zastosowano modu³ MATHCONNEX
zawarty w pakiecie oprogramowania MATHCAD 2000. Za jego pomoc¹ stworzono program umo¿liwiaj¹cy obliczanie wartoci gêstoci mikrodefektów strukturalnych oraz okrelenie i wizualizacjê obszarów, w których one
wyst¹pi³y. Opracowany program pozwala równie¿ na teoretyczne okrelenie wartoci i rozk³adu spiêtrzonych naprê¿eñ panuj¹cych na
powierzchni bocznego otworu próbki. Program ma budowê modu³ow¹, a jego schemat
blokowy przedstawiono na rys. 2.
Sposób obci¹¿ania próbki (cykliczne rozci¹ganie ze skrêcaniem) (rys. 3), przy zachowaniu odpowiedniego stosunku naprê¿eñ τxz/σz,

Rys. 3. Schemat obci¹¿enia.

jak równie¿ ich poziom, uwzglêdniany jest w
bloku A programu. Przy zadanych wartociach
τxz/σz, Rpl, oraz poziomie wytê¿enia pp okrelane s¹, w przypadku wykorzystania hipotezy
wytê¿eniowej, wartoci τxz , i σz. Wynik
tego etapu obliczeñ
podawany jest jako
wizualizacja W1. Zastosowany
rodzaj
próbek (rurkowe z
bocznym otworem rys. 4) wymaga okrelenia rozk³adu i wartoci
spiêtrzonych
naprê¿eñ na powierzchni
otworu.
Rys. 4. Schemat próbki.
Odpowiada za to blok
B programu, gdzie do
okrelenia wytê¿enia materia³u wykorzystano
miêdzy innymi metodê Kirscha. Graficzna prezentacja tego etapu, to wizualizacja W2.
W bloku C nastêpuje podzia³ pó³sfery (rys.
1) na du¿¹ liczbê i = 32400 elementarnych
powierzchni oznaczanych jako:

∆Ωi = cosβi∆β∆α

(6)
Na ka¿dym elemencie pó³sfery ∆Ωi dla danej liczby cykli wyznacza siê wartoæ funkcji
gêstoci defektów ψ(α, β). Graficzne przedstawienie tego etapu to wizualizacja W3 (rys. 5).
Blok D programu odpowiada za sprawdze-

$"

tów. Niew¹tpliw¹ zalet¹ opracowanego programu jest u³atwiony, bezporedni wgl¹d u¿ytkownika w poszczególne elementy projektu
obliczeniowego w celu dokonania ewentualnych modyfikacji, np. rozbudowy lub zmiany
przeznaczenia. Wizualizacja poszczególnych
etapów obliczeñ zapewnia bezporedni¹ kontrolê nad prac¹ programu. Poszczególne elementy projektu, zapisane jako obiekty, mog¹
byæ wykorzystane do budowy innych programów lub zastosowane w dydaktyce. 4.

Rys. 5. Przyk³adowy rozk³ad gêstoci defektów na pó³sferze
we wspó³rzêdnych prostok¹tnych.

nie warunku polizgu (5). Pozwala to na wyznaczenie obszaru ca³kowania (obszaru polizgów) Ω. Podczas wizualizacji W4 dokonuje siê transformacji uk³adu wspó³rzêdnych
prostok¹tnych do uk³adu
wspó³rzêdnych sferycznych,
w celu zobrazowania mapy
polizgów na pó³sferze jednostkowej. Blok E programu odpowiada za sumowanie gêstoci defektów dla wszystkich
elementów pó³sfery przy zadanej liczbie cykli. Ka¿dy nastêpny przyrost liczby cykli
obci¹¿eñ uwzglêdnia wartoæ
gêstoci defektów obliczon¹
poprzednio. Na podstawie
wartoci gêstoci defektów,
uwzglêdniaj¹c wartoæ sta³ych materia³owych, okreliæ
mo¿na przewidywan¹ liczbê
cykli do momentu inicjacji
pêkniêcia, w zadanych warunkach obci¹¿enia. Wizualizacja W5 pozwala na ukazanie
zale¿noci gêstoci uszkodzeñ
jako funkcji liczby cykli. Modu³ F dokonuje eksportu wyników obliczeñ do
pliku, np. typu CSV, w celu ewentualnej dalszej
obróbki. Na rys. 6 przedstawiono ogólny widok okna programu.
Zastosowanie oprogramowania MATHCAD u³atwia i przypiesza obliczenia dotycz¹ce zmêczenia elementów w warunkach z³o¿onych obci¹¿eñ. Przyrównuj¹c wygenerowan¹
przez program wartoæ nagromadzonych (po
odpowiedniej liczbie cykli) defektów strukturalnych z wyznaczon¹ dowiadczalnie sta³¹ C
mo¿na okreliæ trwa³oæ zmêczeniow¹ elemenMateria³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej
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Rys. 6. Ogólny widok
okna programu.
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Zastosowanie technik rapid prototyping
w projektowaniu maszyn
Budowa prototypu traktowana jest jako jeden z elementów cyklu
tworzenia nowego wyrobu. Prototyp umo¿liwia przeprowadzenie kontroli poprawnoci konstrukcji oraz badañ technicznych
pozwalaj¹cych na okrelenie warunków eksploatacyjnych
wyrobu. Ten etap projektowania zak³ada jednak mo¿liwoæ
dokonywania jedynie niewielkich zmian w konstrukcji.
Wdra¿ane od kilku lat techniki szybkiego tworzenia prototypów
(ang. rapid prototyping) stwarzaj¹ nowe mo¿liwoci organizacji
procesu projektowania.
Zmiany organizacyjne w fazie przygotowania nowych wyrobów wymuszane s¹ przez charakter gospodarki rynkowej. Elementem strategii produkcyjnej staje siê ci¹g³e ulepszanie
funkcjonalnoci oraz wzrost ró¿norodnoci
wyrobów wychodz¹cy naprzeciw zró¿nicowanym wymaganiom przysz³ych u¿ytkowników.
Czas wprowadzania na rynek nowego wyrobu
traktowany jest jako jeden z elementów dzia³ania konkurencyjnego. Oznacza to koniecznoæ
poszukiwania metod skracania cyklu opracowywania nowego wyrobu. Mo¿liwoæ korzystania z modeli fizycznych we wszystkich fazach
rozwoju produktu, pocz¹wszy od etapu tworzenia koncepcji wyrobu i jego geometrycznego
modelu do etapu opracowywania technologii
produkcji i monta¿u, stanowi znacz¹ce wspomaganie cyklu projektowania. Stosowanych
jest szereg technik rapid prototyping (RP),
które pozwalaj¹ na tworzenie fizycznych
obiektów (czêci wzorcowych, prototypów)
bezporednio na podstawie modelu komputerowego. ród³em danych jest model przedmiotu pochodz¹cy z systemu CAD 3D. Techniki
in¿ynierii odwrotnej pozwalaj¹ równie¿ na
wykorzystanie, jako danych ród³owych, modeli przygotowanych przez projektanta plastyka. Wykorzystywane s¹ w tym przypadku algorytmy tworzenia powierzchni, na podstawie
tzw. chmury punktów, uzyskanych przez skanowanie przestrzenne (digitalizacjê) modelu.
Cech¹ charakterystyczn¹ technik RP jest u¿ywanie, zamiast tradycyjnych technologii mechanicznych, metod przyrostowych do budowy modeli. Model tworzony jest warstwa po
warstwie. Kolejne doklejane warstwy otrzymywane s¹ przez przekroje poziome przestrzennego modelu w systemie CAD. Model
dostêpny ju¿ w pierwszych etapach prac nad
nowym wyrobem to nie tylko atrakcyjne narzêGRUDZIEÑ 2002

dzie dla konstruktora. Jest on równie¿ nieoceniony, gdy pomys³ nowego wyrobu nale¿y
przedstawiæ jako ofertê dla odbiorcy. Ryzyko
nietrafionych inwestycji mo¿na znacznie
zmniejszyæ uzyskuj¹c opinie potencjalnych
u¿ytkowników. Wielu z nich w codziennej
praktyce nie korzysta z dokumentacji technicznej oraz systemów CAD i jedynie przedstawienie modelu fizycznego daje szansê otrzymania
wiarygodnej oceny. Efektywna wymiana informacji jest równie¿ istotna w ramach biura konstrukcyjnego, gdzie d¹¿y siê do tego by szereg
prac projektowych przebiega³o równolegle w
tym samym czasie (concurrent engineering).
Maj¹c dostêp do modelu wyrobu mo¿na jeszcze przed zakoñczeniem projektu rozpocz¹æ
opracowywanie oprzyrz¹dowania technologicznego dla wytwarzania i monta¿u oraz zaplanowaæ sposób pakowania. Mimo szeregu
oczywistych zalet techniki RP stosowane s¹
przez konstruktorów w dosyæ w¹skim zakresie.
Tradycyjnie przemys³ samochodowy i lotniczy
dominuj¹ we wprowadzaniu nowych technologii. Istnieje jednak wiele obszarów, w których
mimo potencjalnych mo¿liwoci techniki RP
nie znalaz³y dotychczas szerokiego zastosowania. Niew¹tpliwie, jedn¹ z podstawowych przyczyn trudnoci w upowszechnianiu technik RP

jest wolne tempo wdra¿ania systemów CAD
3D. Obok tego wymieniæ mo¿na brak informacji o mo¿liwociach zastosowañ oraz koszty
zarówno samego systemu, jak i materia³ów
eksploatacyjnych. Interesuj¹c¹ opcjê dla konstruktorów stanowi metoda 3D Printing
(3DP). Stosuj¹c j¹ uzyskuje siê zwiêkszenie
prêdkoci tworzenia modeli i obni¿kê kosztów
produkcji. Metoda zosta³a opracowana w Massachusetts Institute of Technology i wykorzystywana jest przez kilku producentów systemów RP, wród których najbardziej znanym
jest firma Z Corporation z USA. Przedstawione na rys. 1 urz¹dzenie Z400 (producent Z
Corporation) wykorzystuj¹ce technikê 3DP
zosta³o w bie¿¹cym roku uruchomione w Zak³adzie Informatyzacji Systemów Produkcyj-

Rys. 2. Schemat blokowy urz¹dzenia wykorzystuj¹cego
metodê 3D Printing.

Rys. 1. Stanowisko RP z urz¹dzeniem Z400 w Politechnice
Poznañskiej.

nych w Politechnice Poznañskiej.
Schemat blokowy systemu obrazuj¹cy zasadnicze elementy tej technologii przedstawiono
na rys. 2. Metoda polega na selektywnym zespalaniu materia³u proszkowego za pomoc¹
strumieniowo dozowanej cieczy spajaj¹cej.
Elementem dozuj¹cym ciecz jest g³owica o
budowie podobnej do g³owicy standardowych
drukarek atramentowych.
W sk³ad urz¹dzenia wchodz¹ dwie komory
zamkniête w dolnej czêci t³okami, których
po³o¿enie sterowane jest za pomoc¹ serwomechanizmów. W pierwszej z komór, przed rozpoczêciem pracy, t³ok ustawiany jest w dolnym
po³o¿eniu i komora wype³niana jest proszkiem. W czasie pracy proszek z komory wejciowej za pomoc¹ wa³ka przenoszony jest
stopniowo do komory, w której tworzony jest
model. Po przeniesieniu i wyrównaniu przez
wa³ek kolejnej warstwy uruchamiana jest g³owica drukuj¹ca, której zadaniem jest sklejenie
proszku w punktach okrelonych przez aktualny przekrój poziomy budowanego przedmiotu.

Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej
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Rys. 3. Kolejne fazy procesu 3DP; A - zasypywanie proszku do komory wejciowej, B - drukowanie kolejnych warstw, C - usuwanie
za pomoc¹ ssawki pozosta³oci niezadrukowanego proszku.

Rys. 4. Kolejnoæ czynnoci przy tworzeniu modelu RP

Przed ka¿dym cyklem ruchów wa³ka i g³owicy
unoszony jest t³ok w komorze z zapasem proszku i opuszczany jest t³ok w komorze, w której
budowany jest model. Zapewnia to przenoszenie proszku i przechodzenie do sklejania kolejnej warstwy, na które wstêpnie podzielony zosta³ model.
Sekwencjê operacji wykonywanych w procesie tworzenia przedmiotu w technice RP
przedstawiono na rys. 4. Podstaw¹ pracy wszystkich systemów RP jest model przestrzenny
uzyskany za pomoc¹ oprogramowania CAD
3D. Stosowane s¹ ró¿ne systemy oprogramowania CAD, w których u¿ywa siê odmiennych
algorytmów do modelowania obiektów bry³owych lub u¿ywane s¹ odmienne formaty zapisu
danych. Aby zapewniæ zgodnoæ danych, jako

$$

standard w urz¹dzeniach RP okrelony zosta³
format danych STL. Wybór specyfikacji i nazwa standardu pochodzi ze stereolitografii,
jednej z pierwszych i najbardziej znanych technik RP. W tym formacie trójwymiarowe powierzchnie reprezentowane s¹ przez uk³ad p³askich elementów trójk¹tnych. Plik zawiera
wspó³rzêdne wierzcho³ków trójk¹tów i kierunek prostopad³ej do zewnêtrznej powierzchni
trójk¹ta. Opis za pomoc¹ elementów p³askich
jedynie w przybli¿eniu reprezentuje z³o¿one
powierzchnie. Dok³adnoæ przybli¿enia zale¿y
od liczby aproksymuj¹cych elementów trójk¹tnych. Transformacja opisu przedmiotu do
standardowego formatu STL z regu³y wykowywana jest systemie CAD, w którym tworzono
model.
Dalszy proces przygotowania danych dla
urz¹dzenia Z400 wykonywany jest przez oprogramowanie systemowe RP. Tworzony jest plik
wsadowy (*.BLT) przedstawiaj¹cy zadanie do
wykonania. Podczas pojedynczej sesji mo¿na
wykonaæ kilka przedmiotów, których roz³o¿enie w komorze urz¹dzenia okrelone jest w
pliku wsadowym. Standardowo orientacja czêci ustawiana jest automatycznie przez oprogramowanie systemowe. Kryterium roz³o¿enia
przedmiotów jest maksymalizacja prêdkoci
tworzenia modelu. Oznacza to, ¿e najmniejszy
wymiar ustawiony bêdzie w osi Z (pionowej).
Oczywicie u¿ytkownik dysponuje zestawem

Rys. 5. Formowanie pliku wsadowego, widok roz³o¿enia
przedmiotów w p³aszczyznach x4 i x2 oraz podgl¹d przekroju.
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

narz¹dzi edycyjnych pozwalaj¹cych na dokonanie dowolnych przestawieñ, powielanie kopii i skalowanie wymiarów przedmiotów w
pliku wsadowym. Korekcja ustawienia
przedmiotu mo¿e byæ niekiedy wskazana, je¿eli uwzglêdni siê mniejsz¹ dok³adnoæ wymiarow¹ i wytrzyma³oæ modelu w kierunku osi Z.
Pozostaje jeszcze deklaracja parametrów pracy takich gruboæ warstwy modelowanej,
wspó³czynnik saturacji okrelaj¹cy intensywnoæ nasycania proszku ciecz¹ spajaj¹c¹ i mo¿na rozpocz¹æ proces drukowania. Niew¹tpliw¹
zalet¹ technologii proszkowej jest to, ¿e nie
zadrukowany proszek zapewnia naturalne
podpory dla form tworzonych w wy¿szych
warstwach, co pozwala na tworzenie dowolnych geometrii bez struktury suportów. Urz¹-

Rys.6. Utwardzanie powierzchniowe klejem cyjanoakrylowym.

dzenie pracuje bezobs³ugowo. Niewielki
przedmiot mo¿e byæ gotowy po kilkudziesiêciu
minutach, wiêksze przedmioty wymagaj¹ do
kilkunastu godzin pracy. Model w zale¿noci
od kszta³tu geometrycznego tworzony jest z
prêdkoci¹ ok. 2 warstw na minutê. Typowa
procedura mo¿e przebiegaæ w ten sposób, ¿e
konstruktor po zakoñczeniu pracy uruchamia
proces budowy modelu, a nastêpnego dnia
wyjmuje z maszyny przedmiot, który po oczyszczeniu z pozosta³oci proszku mo¿e stanowiæ obiekt kolejnych dyskusji i uzgodnieñ.
Komora Z400 pozwala na budowanie
przedmiotów o wymiarach 203x254x203.
Wiêksze elementy mo¿na zrobiæ przez podzia³
na czêci i sklejenie. Dwa podstawowe stosowane zamiennie kompozycje materia³ów proszkowych przedstawiono w tabeli poni¿ej.
Materia³ ceramiczny jest bardziej odpowiedni do wykonywania modeli cienkociennych i
precyzyjnych, a materia³ celulozowo-skrobiowy do form przestrzennych. Dok³adnoæ wykonania przy stosowaniu proszku ceramicznego
wynosi 0,125 mm w kierunku XY i 0,250 mm
w kierunku osi Z. Otrzymane przedmioty mog¹
byæ wykañczane przez infiltracjê, czyli nas¹czanie ró¿nymi materia³ami. Przedmiot wykoGRUDZIEÑ 2002
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Materia³y stosowane w systemie Z400
gruboæ warstwy drukowanej

Proszek ceramiczny (na bazie gipsu)
0,08÷0,1mm

Proszek na bazie celulozy i skrobi
0,1÷0,25mm

10Mpa

4MPa

wytrzyma³oæ modeli

Rys. 7. Przyk³ad przedmiotu wykonanego technik¹ 3DP.

nany z zespolonego proszku charakteryzuje siê
znaczn¹ porowatoci¹ i bardzo ³atwo ch³onie
materia³ infiltruj¹cy. Poprawê chropowatoci
powierzchni modelu mo¿na uzyskaæ przez zanurzenie w p³ynnym wosku. Nas¹czenie ¿ywic¹ epoksydow¹ lub klejem cyjanoakrylowym
pozwala na zwiêkszenie wytrzyma³oci i trwa³oci przedmiotów. Wymagane jest to zw³aszcza po wykonaniu elementów cienkociennych. Ciekawe w³aciwoci mo¿na uzyskaæ
przez nas¹czanie modeli wykonanych z proszku celulozowego elastomerem uretanowym.
Elementy uzyskuj¹ w ten sposób elastycznoæ
podobn¹ do przedmiotów wykonanych z
gumy. Gotowe przedmioty mog¹ byæ obrabiane

mechanicznie, szlifowane, malowane. Mog¹
one równie¿ byæ wykorzystane jako modele odlewnicze. Kolor modeli budowanych w urz¹dzeniu Z400 mo¿e byæ zmieniany przez dodanie
odpowiedniego pigmentu do cieczy spajaj¹cej
proszek. Firma Z Corporation opracowa³a równie¿ system druku barwnego stosuj¹c w urz¹dzeniu Z406 niezale¿ne g³owice dla 3 podstawowych kolorów cieczy klej¹cej.
Metoda 3DP w porównaniu technologiami RP
zaliczanymi do typu high end charakteryzuje siê
nieco gorsz¹ dok³adnoci¹ i chropowatoci¹ powierzchni. S³absz¹ wytrzyma³oæ modeli mo¿na
kompensowaæ przez infiltracjê. Koszt zarówno
urz¹dzeñ jak i materia³ów eksploatacyjnych jest
jednak tym czynnikiem, który czyni metodê 3DP
konkurencyjn¹ w stosunku do innych technologii.
Stosowanie g³owicy zawieraj¹cej 128 dysz sprawia, 3DP jest uwa¿ana za najszybsz¹ technikê RP.
Prostota obs³ugi systemu, mo¿liwoæ pracy w pomieszczeniach biurowych, mniejszy koszt materia³ów sk³ania do budowy wiêkszej liczby prototypów
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kó³ sto¿kowych
w systemie CAD

GRUDZIEÑ 2002

Roman Konieczny
Politechnika Poznañska
Zak³ad Informatyzacji
Systemów Produkcyjnych

Literatura:
1. Grochowski A.: Rapid Prototyping - Rapid Tooling, Cadcam
Forum nr 5, 6 i 7/2000
2. Oczo K. E.: Postêp w szybkim kszta³towaniu przyrostowym Rapid Prototyping, Mechanik 4/99.
3. Oczo K. E.: Postêp w szybkim wykonywaniu oprzyrz¹dowania
- Rapid Prototyping, Mechanik 7/99.
4. http://www.mt.put.poznan.pl/zisp
5. http://www.zcorp.com/

przemyle. Przek³adnie sto¿kowe o krzywoliniowej linii zêba s¹ w mechanice jednymi z
trudniejszych do zaprojektowania i wykonania. Zêby tych przek³adni nie s¹ modelowane w
systemach CAD dlatego, ¿e zbudowane s¹ w
przestrzeni ze skomplikowanych powierzchni.

Otrzymywanie trójwymiarowych modeli
technologicznych przek³adni sto¿kowej
Obecne komputerowe systemy wspomagaj¹ce projektowanie czêci mechanicznych posiadaj¹ bardzo du¿e mo¿liwoci. Posiadaj¹c
trójwymiarowy model mo¿emy go dok³adnie
pomierzyæ, przetestowaæ wytrzyma³ociowo
np. metod¹ elementów wytrzyma³ociowych,
sprawdziæ wspó³pracê w ca³ym zespole, wygenerowaæ cie¿ki narzêdzi na obrabiarkê sterowan¹ numerycznie, wygenerowaæ rysunki techniczne, wykonaæ renderingi i animacje czêci i
z³o¿eñ do pokazów oraz daj¹ jeszcze wiele
innych mo¿liwoci w zale¿noci wiedzy i u¿ytego oprogramowania. Jest to mo¿liwe jeli posiada siê trójwymiarowe modele badanej czêci
o wystarczaj¹cej dok³adnoci.

i bie¿¹cego weryfikowania proponowanych form
przestrzennych, sprawdzania dopasowania czêci i funkcjonalnoci ergonomicznej pozwalaj¹c
na stopniowe (iteracyjne) dochodzenie do optymalnych konstrukcji. Dalsze informacje dotycz¹ce prac wykonywanych w Zak³adzie Informatyzacji Systemów Produkcyjnych mo¿na przeczytaæ
na stronie internetowej Instytutu Technologii
Mechanicznej Politechniki Poznañskiej (http://
www.mt.put.poznan.pl/zisp/rapidpro.htm)

Cel badania przek³adni
sto¿kowych
Przek³adnie sto¿kowe s¹ szeroko stosowane w samochodach osobowych, ciê¿arowych i
specjalnych, w pojazdach szynowych, w lotnictwie oraz w maszynach wykorzystywanych w

Rys. 2a. Maszyna wspó³rzêdnociowa.
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

Metody otrzymywania
trójwymiarowych modeli
przek³adni sto¿kowej
W przypadku przek³adni sto¿kowych trójwymiarowe modele bry³owe lub powierzchniowe ko³a
lub zêbnika mo¿na uzyskaæ trzema metodami:
a) generowaæ na podstawie obliczeñ konstrukcyjnych,
b) generowaæ na drodze symulacji obróbki,
c) zeskanowaæ rzeczywisty model metodami
stykowymi lub bezstykowymi na maszynie
wspó³rzêdnociowej lub skanerze laserowym (rys 2a i 2b).

Rys. 2b. Skaner trójwymiarowy.

$%
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ad a) Model wykonany wy³¹cznie na drodze obliczeñ konstrukcyjnych mo¿na uznaæ za
idealny z punktu widzenia teorii konstrukcji
przek³adni sto¿kowych. Jest on jednak zbudowany w oderwaniu od technologii nacinania
uzêbienia na obrabiarce, wiêc mo¿e byæ wzorem, ku któremu powinna d¹¿yæ technologia.
Otrzymanie t¹ metod¹ modelu jest skomplikowane. Obecne obliczenia konstrukcyjne by³y
wykorzystywane do obliczenia charakteru geometrii i nie s³u¿y³y do budowy trójwymiarowych modeli. Z tego powodu trzeba bardzo
rozbudowaæ obliczenia konstrukcyjne. Tworzeniem tych modeli zajmuje siê równolegle
drugi zespó³.
ad b) Generowanie modelu na drodze symulacji obróbki oznacza odwzorowanie ca³ej
technologii nacinania uzêbienia na obrabiarce.
Modele w ten sposób otrzymywane maj¹ geometriê zbli¿on¹ do rzeczywistych kó³ nacinanych na maszynach. S¹ one pozbawione b³êdów narzêdzia, oprzyrz¹dowania technologicznego, sztywnoci uk³adu, b³êdów wykonania otoczek, b³êdów kinematyki czy te¿ wp³ywu
procesu skrawania na dok³adnoæ wymiarowokszta³tow¹. Maj¹ one przewagê nad modelami
bry³owymi generowanymi na podstawie obliczeñ konstrukcyjnych przek³adni, gdy¿
uwzglêdniaj¹ wszelkie wnoszone poprawki (I,
II i III rzêdu), których wielu nie mo¿na uwzglêdniæ w fazie konstruowania. Buduj¹c takie
modele mo¿emy szybko i tanio badaæ wp³yw
parametrów konstrukcyjnych i technologicznych na geometriê przek³adni.
ad c) Ostatnia metoda wymaga naciêcia kó³
w metalu. Polega ona na wczytaniu geometrii
wykonanego uzêbienia do systemu CAD jako
trójwymiarowego modelu powierzchniowego.
Wykonuje siê to przez skanowanie wiat³em
strukturalnym [8] (rys. 2b) albo na maszynach
wspó³rzêdnociowych metod¹ stykow¹ (rys.
2a) lub bezstykow¹. Te metody s¹ obecnie
stosowane i rozwijane.

Proces projektowania
przek³adni sto¿kowej o
krzywoliniowej linii zêba
Proces projektowania przek³adni sto¿kowych o krzywoliniowej linii zêba jest zawsze
integralnie zwi¹zany z obliczeniami technologicznymi. Na ich podstawie wykonuje siê operacje frezowanie uzêbienia ko³a i zêbnika, by
przez kolejno wprowadzane poprawki, uzyskaæ prawid³owe po³o¿enie ladu wspó³pracy.
Proces lokalizacji ladu wspó³pracy to wielokrotnie powtarzane operacje frezowania uzêbienia zêbnika przy ci¹gle korygowanych usta-

$&

Tabela 1. Fragment obliczeñ.
LICZBA ZEBOW
KIERUNEK POCHYLENIA LINII ZEBA

Z
LZZ

KAT STOZKA PODZIALOWEGO

18
PRAWY

32
LEWY

DEL

29.2128"

60.3832"

KAT STOZKA GLOW
KAT STOZKA STOP

DELA
DELF

32.5229"
27.1629"

62.4331"
57. 731"

KAT GLOWY ZEBA
KAT STOPY ZEBA

TETA
TETF

3.31' 1"
2. 459"

2. 459"
3.31' 1"

ODL.WIERZCH.STOZKA

LWA

.064

-.257

ODL.WIERZCH.STOZKA PODZ.
ODL.WIERZCH.STOZKA STOP

LW
LWF

.000
-.844

.000
-.775

wieniach maszyny, by w rezultacie osi¹gn¹æ nania uzêbienia, wyborem maszyny nacinaj¹¿¹dan¹ plamê styku zêbów (rys. 8). Korygowa- cej (frezarki), odpowiednio przygotowan¹ g³onie ustawieñ maszyny polega na wprowadza- wic¹ (ustawion¹ i prawid³owo naostrzon¹),
niu poprawek I, II, i III rzêdu, czyli od popra- poprawnie skonstruowanym oraz dok³adnie
wek, o których mo¿e decydowaæ sam operator, wykonanym i ustawionym oprzyrz¹dowaniem
po poprawki wprowadzane w trakcie kolejnych technologicznym pozwala na znaczne skróceobliczeñ technologicznych. Rozpoczynaj¹c nie procesu lokalizacji ladu. Krótkiego wyjaproces lokalizacji ladu wspó³pracy w pierw- nienia wymaga sformu³owanie poprawna
szej kolejnoci wykorzystuje siê poprawki I konstrukcja przek³adni. Oznacza ono tak¹
rzêdu (operatorskie). Jeli te nie pozwalaj¹ doprowadziæ do prawid³owej
lokalizacji ladu, wprowadza siê poprawki II rzêdu
tj. korekty ustawienia maszyny wyznaczane w trakcie obliczeñ technologicznych. Jeli za i te poprawki nie prowadz¹ do uzyskania ¿¹danego ladu
wspó³pracy, wprowadza
siê poprawki III rzêdu, wymagaj¹ce jednak powtórnych obliczeñ technologicznych. Przystêpuj¹c do
Rys. 3a. Uk³ad technologiczny.
Rys. 3b. Kolejne po³o¿enia g³owicy.
procesu lokalizacji ladu
wspó³pracy nie mo¿na przewidzieæ czy wystar- konstrukcjê, która w powi¹zaniu z metod¹
czy zastosowanie tylko poprawek I rzêdu, czy technologiczn¹ zapewnia uzyskanie przy niete¿ trzeba siêgn¹æ po dalsze silniejsze zmiany w wielkiej liczbie prób prawid³owego ladu
postaci poprawek wy¿szego rzêdu. W praktyce wspó³pracy. Czasoch³onny i pracoch³onny
in¿ynierskiej mo¿na spotkaæ przek³adnie, proces lokalizacji ladu wspó³pracy przyczyni³
których proces lokalizacji ladu sprowadza siê siê do powstania specjalistycznego oprograczasami do wykonania drobnej poprawki mowania pozwalaj¹cego na etapie obliczeñ
operatorskiej. Wystêpuj¹ te¿ przek³adnie, w konstrukcyjno-technologicznych przewidyktórych trzeba stosowaæ wiele poprawek wy- waæ lad wspó³pracy. Nie oznacza to jednak
¿szego rzêdu, albo wymagaj¹ce generalnie wyeliminowania procesu lokalizacji ladu,
zmian w danych wejciowych choæby takich lecz znaczne skrócenie dziêki zmniejszeniu
jak np. liczby zêbów zêbnika i ko³a, zachowu- liczby prób. Oprogramowaniem takim dyspoj¹c jednoczenie w miarê zadane prze³o¿enie. nuj¹ czo³owe wiatowe orodki (Gleason, OerNa etapie obliczeñ konstrukcyjno-technolo- likon/Klingelnberg), lecz z racji ceny jest ma³o
gicznych nie mo¿na przewidzieæ trudnoci w rozpowszechnione. Dzisiejsze oprogramowaprocesie lokalizacji ladu, czyli jakiego rodzaju nie powi¹zane jest z wspó³rzêdnociowymi
i w jakim zakresie konieczne bêdzie wprowa- maszynami pomiarowymi, dysponuj¹cymi zadzanie poprawek. Dowiadczenie wskazujê, ¿e pisem teoretycznej topografii uzêbienia, popoprawna konstrukcja przek³adni wraz z odpo- mocnej w ocenie ladu wspó³pracy uzêbienia
wiednio dobran¹ metoda technologiczn¹ naci- przek³adni.
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej
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widaæ charakterystyczne
kolejne po³o¿enia krawêdzi skrawaj¹cej no¿a w
obróbce obwiedniowej
zêbnika (rys. 4a i 4b). S¹
one identyczne z otrzymywanymi w obróbce w meRys. 4a. Widok wrêbu ze ladami obróbki.
Rys. 4b. Zbli¿enie na wrêb zêba.
talu.
Po wykonaniu wrêbu
dla strony wypuk³ej i wklês³ej zamieniamy wrêby w bry³y, sk³adamy je, aby uzyskaæ szerokoæ
Symulacja obróbki kó³
sto¿kowych w systemie CAD zêba, i dodajemy do siebie. Póniej powielamy
zsumowany wr¹b i wykonujemy pe³ne uzêbieZamawiaj¹cy przek³adniê sto¿kow¹ okrela nie zêbnika (rys. 5). Model bry³owy uzêbienia,
jej dane. Zwykle s¹ to prze³o¿enie i przenoszo- uzyskany w wyniku symulacji obróbki, uwzglêna moc. Po dobraniu innych danych wstêp- dnia cechy wybranej metody technologicznej
nych wykonujemy obliczenia bazowe techno- oraz kolejne poprawki w ustawieniach maszylogiczne w³asnym systemem komputerowym. ny, jakimi dysponuje technolog na etapie anaW tabeli 1 zamieszczony zosta³ fragment obli- lizy ladu dolegania.
czeñ. Dziêki nim ju¿ na tym etapie mo¿na
wstêpnie okreliæ jakoæ przek³adni. Obecnie
g³ównymi kryteriami okrelaj¹cymi jakoæ
przek³adni s¹ g³onoæ pracy i lad wspó³pracy.
Na kolejnych ilustracjach ?????? przedstawiamy proces tworzenia trójwymiarowego
modelu ko³a i zêbnika przek³adni sto¿kowej o
krzywoliniowej linii zêba. Bêdzie to symulacja
obróbki metod¹ firmy Gleason. Obróbkê zêbnika przeprowadza siê oddzielnie dla strony
wklês³ej i wypuk³ej, tworz¹c dwa technologiczne uk³ady kszta³tuj¹ce. Z obliczeñ konstrukcyjno-technologicznych otrzymujemy dane wejciowe do budowy modelu bry³owego otoczki
zêbnika. Bazowe obliczenia technologiczne s¹
danymi wejciowymi do utworzenia technologicznego uk³adu kszta³tuj¹cego (przek³adni
Rys. 5. Poprawnie wykonany model zêbnika.
technologicznej). Te dane wczytujemy do
modu³u modelowania Unigraphicsa za pomoc¹ GRIP-a (jêzyka programowania w Unigraphics) i generujemy otoczkê oraz g³owicê frezow¹. Ustawiamy je wzglêdem siebie tworz¹c
przek³adniê technologiczn¹. Nastêpnym etapem tworzenia modeli bry³owych przek³adni
jest symulacja nacinania uzêbienia. Obracaj¹c
jednoczenie modele bry³owe g³owicy i otoczki
oraz kopiuj¹c g³owicê i odejmuj¹c j¹ od otoczki
metod¹ Boolea symulujemy pracê obrabiarki
do uzêbieñ (rys. 3a i 3b). Proces ten jest realizowany innym skryptem GRIP-a, który pobiera
dane o przek³adni technologicznej. Symulacja
ruchu odtaczania i podzia³ zapewniaj¹ uzyskanie prawid³owych modeli bry³owych ko³a i zêbnika.
W wyniku omówionych operacji uzyskujeRys. 6. Zamontowana przek³adnia sto¿kowa.
my pojedynczy wr¹b zêbnika z prawid³owo
Podobnie generujemy uzêbienie ko³a przenaciêt¹ stron¹ wypuk³¹ zêba. W analogiczny
sposób, ale dla innych parametrów, wykonuje- k³adni sto¿kowej. W obu przypadkach nie jest
my stronê wklês³¹ zêba zêbnika. We wrêbie potrzebna obróbka zgrubna, bo obrabiamy
GRUDZIEÑ 2002
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materia³ wirtualny. Nastêpnym etapem jest
odpowiednie z³o¿enie ko³a i zêbnika, tak jak w
realnie zmontowanej przek³adni (rys. 6.).

Generowanie ladu
wspó³pracy w systemie CAD
Zaproponowana koncepcja tworzenia ladu wspó³pracy polega na wykorzystaniu tego
samego systemu in¿ynierskiego CAD/CAM/

Rys. 7. Ko³o ze ladem wspó³pracy.

Rys. 8. Zalecany lad wspó³pracy.

CAE, w którym wykonano symulacjê obróbki,
do symulacji pracy przek³adni. Dokonuj¹c
elektronicznego monta¿u przek³adni i symuluj¹c pracê (obrót) z wzajemnym przenikaniem
wynikaj¹cym z nacisków Hertza uzyskuje siê
plamê wspó³pracy z³o¿on¹ z chwilowych elips
styku. Proces budowy ladu wspó³pracy trwa
doæ d³ugo, gdy¿ system przy ka¿dym zadanym
chwilowym k¹cie obrotu (kroku symulacji)
odbudowuje modele bry³owe a zatem dobrze
jest dysponowaæ du¿¹ pamiêci¹ operacyjn¹.
Dodatkowym faktem wymagaj¹cym dysponowania du¿ym RAM s¹ znacznej wielkoci pliki
z modelami bry³owymi zêbnika i ko³a, gdy¿ te
pochodz¹ z symulacji obróbki, a ta z kolei
zwi¹zana jest równie¿ z wieloma po³o¿eniami
obwiedniowymi, co wi¹¿e siê z wygenerowaniem równie¿ wielu cz¹stkowych powierzchni
boku zêbów. lad wspó³pracy przek³adni obserwowany na stronie wypuk³ej ko³a pokazano
na rys. 7 i 8. Generowany w ten sposób lad
wspó³pracy okrela jakoæ przek³adni. Jest on
zgodny ze ladem otrzymywanym na rzeczywi-
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Rys. 9. Poprawka prze³o¿enia odtaczania.

stych testach ladu wspó³pracy dla takiej samej
przek³adni, co jest potwierdzeniem poprawnoci metody.
W celu skrócenia czasu symulacji wczytujemy zbudowane ko³a i zêbniki z ograniczon¹
liczb¹ zêbów. Dziêki zmniejsza siê objêtoci
wczytywanego pliku. Drugim sposobem
skrócenia czasu samej symulacji, jest obróbka
od momentu wejcia w przypór do wyjcia z
przyporu pary zêbów. W ten sposób uzyskujemy poprawny lad wspó³pracy tylko na jednym
zêbie (rys. 7).

Interpretacja ladu
wspó³pracy
Kszta³t, wielkoæ i po³o¿enie zalecanego
ladu wspó³pracy obserwowanego na kole pokazano na rys. 8. D³ugoæ i szerokoæ ladu
wspó³pracy zilustrowano w funkcji szerokoci
wieñca zêbatego i wysokoci czynnej zêba.
Przyjête wielkoci wynikaj¹ z zaleceñ firmowych i wieloletnich dowiadczeñ w prowadzeniu procesów lokalizacji ladu podczas wykonywnia wielu prototypów przek³adni. Badanie

Rys. 10. Topografia zêba zêbnika.

%

ladu wspó³pracy prowadzi siê na maszynach
kontrolnych (kontrolerkach) montuj¹c badan¹ przek³adniê za pomoc¹ specjalnego oprzyrz¹dowania w jej konstrukcyjnych odleg³ociach monta¿owych poddaj¹c w czasie obrotów niewielkiemu obci¹¿eniu. Naniesienie
cienkiej warstwy znacznika (tuszu) u³atwia
obserwacjê ladu wspó³pracy. Uwa¿aæ trzeba
na nieobci¹¿anie przek³adni miêkkiej zbyt du¿ym momentem hamuj¹cym, gdy¿ wprowadzone deformacje mog¹ w rezultacie znacznie
zmieniæ plamê wspó³pracy, prowadz¹c do
b³êdnych wniosków. Tak samo z uwag¹ nale¿y
szacowaæ czas próby (obroty), by nie doprowadziæ (zw³aszcza w przek³adni twardej) do zatarcia uzêbienia.

Ocena i korekty ladu
wspó³pracy
W celu uzyskania w³aciwego ladu dolegania wprowadza siê w procesie nacinania zêbnika poprawki I, II i III rzêdu. Rola tych poprawek zosta³a omówiona wczeniej. Dla strony
wklês³ej (czynnej) zêbnika przek³adni zaprezentowano poprawkê I rzêdu (tzw. operatorsk¹) polegaj¹c¹ na zmianie prze³o¿enia odtaczania, czyli koryguj¹c¹ zarys zêba. Mog¹c¹ w
efekcie zmieniæ po³o¿enie ladu wzd³u¿ zarysu
(profilu) zêba. Wprowadzona poprawka odtaczania rzêdu + 0,015547 (+1%) spowoduje
(rys. 9) zebranie materia³u przy g³owie zêba
zêbnika i pozostawienie przy stopie, co w efekcie ma spowodowaæ przesuniêcie ladu wspó³pracy ku g³owie ko³a, czyli stopie zêbnika. Na
rysunku pokazano te¿ zmianê prze³o¿enia odtaczania in minus, tutaj niewykorzystan¹, lecz
obrazuj¹c¹ wp³yw tej poprawki w przypadku
wstêpnej lokalizacji ladu przy g³owie ko³a stopie zêbnika. W rodowisku systemu wykorzystuj¹c funkcje pomiarowe, mamy mo¿liwoæ oceny wielkoci usuwanego naddatku
przy wykorzystaniu
tej poprawki. Wielkoci te, odniesione w
przekroju normalnym
w punkcie obliczeniowym (rodek wieñca)
pokazuje rys. 9.
Wykorzystuj¹c
trójwspó³rzêdnociow¹ maszynê pomiarow¹ (ZENA Wyszków) mo¿na dokonaæ pomiaru topografii boku zêba (rys. 10)
i odnieæ j¹ do modelu
wykonanego w symuMateria³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

lacji. Wszystkie ró¿nice pomiêdzy tymi geometriami s¹ spowodowane b³êdami obróbki (np.
zbyt ma³¹ sztywnoci¹ obrabiarki, zu¿yciem
narzêdzia itp.). Mo¿emy to oceniæ i wprowadziæ zmiany w obróbce nastêpnych kó³.

Wnioski
Zintegrowane rodowisko systemów in¿ynierskich CAD/CAM/CAE dziêki wykorzystaniu wewnêtrznych jêzyków programowania
pozwala tworzyæ w³asne aplikacje symuluj¹ce
nie tylko obróbkê uzêbieñ, ale równie¿ symuluj¹ce pracê przek³adni bêd¹c¹ podstaw¹ do generowania ladu wspó³pracy. Mo¿liwe jest sterowanie ladem wspó³pracy przy wykorzystaniu poprawek I, II i III rzêdu. Mamy mo¿liwoæ
porównywania modeli uzyskanych z symulacji
z modelami skanowanymi. Przedstawiona metoda symulacji wymaga dalszych prac w celu
przyspieszenia obliczeñ i rozszerzenia mo¿liwoci.
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Budowy Maszyn

Literatura
1. Wójcik Z.:, Przek³adnie sto¿kowe WNT, 1984
2. Skawiñski P., Po³aski T., Zygier P., The conception of
computer model tooth profile generation by Renishaw probe on
4-axis milling machine, VII Sino-Polish Conference CAD IN
MACHINERY, Warsaw, October 1998
3. Sitnik R., Paw³owski M., Kujawiñska M., Optyczne metody
pomiarowe wspomagaj¹ce proces projektowania odwrotnego.
Mat. IV Szko³y Komputerowego Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania i Eksploatacji, Wyd. Helion, Warszawa, str. 79-97,
2000
4. Skawiñski P., Siemiñski P. Parametryczny trójwymiarowy
model przek³adni sto¿kowej o krzywoliniowej linii zêba jako
wynik symulacji obróbki, Program Priorytetowy NOWE
TECHNOLOGIE, Prace naukowe, zeszyt 4, str. 181-190,
Warszawa 2001.
5. Skawiñski P., Siemiñski P., 3D modeling of spiral bevel gears
as a result of cutting simulation, Internationale Conference on
Computer Integrated Manufacturing, CIM 2001, Zakopane,
marzec, 2001.
6. Skawiñski P., Po³aski T., Zygier P., Reverse engineering
application to quality estimation of manufacturing of spiral
bevel gears, Internationale Conference on Computer Integrated
Manufacturing, CIM 2001, Zakopane, marzec, 2001.
7. Skawiñski P., Siemiñski P., Trójwymiarowy model bry³owy
przek³adni sto¿kowej, XIII Konferencja Metody i rodki
projektowania wspomaganego komputerowo, Zbiór referatów,
str. 343-351, Warszawa, listopad, 2001.
8. Skawiñski P., Siemiñski P., Generowanie w rodowisku
systemów CAD/CAM/CAE ladu wspó³pracy uzêbienia przek³adni
sto¿kowej o krzywoliniowej linii zêba, Program Priorytetowy
NOWE TECHNOLOGIE, Prace naukowe, zeszyt 5, str. 97-106,
Warszawa 2002.
GRUDZIEÑ 2002

Forum integracyjne  Hajnówka 2002

Propozycja zastosowania rekurencyjnego
modelu obiektu do okrelania trwa³oci
zmêczeniowej materia³ów konstrukcyjnych
Zmêczenie materia³u jest zjawiskiem,
któremu na przestrzeni ostatnich lat powiêcono wiele prac badawczych i rozpraw naukowych [1, 2, 3]. Mnogoæ czynników wp³ywaj¹cych na zachowanie siê materia³u poddanego
cyklicznie zmiennym obci¹¿eniom, interakcja
miêdzy nimi stwarza nadal wielorakie problemy w stosowaniu wypracowanych metod obliczeniowych w procesie projektowania czêci
maszyn. Trwa³oæ i niezawodnoæ elementów
mo¿na przewidywaæ z dobrym skutkiem w
oparciu o metody probabilistyczne. Wymagaj¹
one jednak znacznego ilociowo zbioru informacji o rodzaju obci¹¿enia, warunkach pracy i
ich wp³ywie na w³aciwoci materia³u. Ilociowe ograniczenie procesu badawczego poci¹ga
za sob¹ spadek dok³adnoci wnioskowania. W
takich przypadkach lepsze rezultaty uzyskuje
siê, stosuj¹c ró¿norakie metody deterministyczne, pozwalaj¹ce na okrelanie trwa³oci
przy za³o¿eniu jednak du¿ego marginesu bezpieczeñstwa. Wszelkie sposoby predykcji zjawiska zmêczenia podlegaj¹ ci¹g³emu doskonaleniu, s¹ modyfikowane b¹d na nowo formu³owane. Dotyczy to zw³aszcza sytuacji, gdy niezbêdny jest precyzyjny opis zmian zachodz¹cych w materiale w zakresie zmêczenia niskocyklowego, gdzie dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹
odkszta³cenia plastyczne.

ma³oci niskocyklowej, jest pole powierzchni
objête pêtl¹ histerezy. Krzyw¹ zilustrowan¹ na
rys. 1. mo¿na otrzymaæ na dwa sposoby, przy
zachowaniu sta³ej wartoci amplitudy odkszta³cenia ?a lub sta³ej wartoci amplitudy
naprê¿enia ?a. W przypadku sta³ej amplitudy
odkszta³cenia zmianom mog¹ ulegaæ szczytowe wartoci naprê¿eñ. Je¿eli odnotowany zostanie ich spadek, mo¿na wnioskowaæ o os³abieniu materia³u. W warunkach badañ przy
sta³ej amplitudzie naprê¿enia materia³ ulega
os³abieniu, gdy rosn¹ amplitudy odkszta³ceñ
(wzrastaj¹ szerokoci kolejnych pêtli histerezy). Poza zmianami wielkoci pola pêtli mo¿liwe s¹ tak¿e zmiany kszta³tu krzywej. Deformacji ulegaj¹ np. odcinki AB i DE obrazuj¹ce
odkszta³cenie plastyczne (rys. 1.), rozwija siê
energia umocnienia opisana polem ABC i
DEF. Krzywe odkszta³cenia niektórych materia³ów mog¹ tak¿e wykazywaæ tendencjê do
zmiany k¹ta nachylenia wzglêdem osi odkszta³ceñ [4].
Tak znaczna zmiennoæ kszta³tu pêtli histerezy podczas dzia³ania zmiennego obci¹¿enia
powoduje wiele trudnoci w opisywaniu tego
zjawiska. Zagadnienie komplikuje siê jeszcze
bardziej, gdy pojawia siê dodatkowy czynnik w

Rys. 1. Pêtla histerezy w ujêciu schematycznym.
GRUDZIEÑ 2002

yn = b0 + b1u1n + b2u2n + ...+ bKnuKn + εn

(1)
Model matematyczny bazuj¹cy na za³o¿eniu, ¿e zak³ócenia s¹ bia³ym szumem przedstawiæ mo¿na za pomoc¹ równania:

Q n = X nq

(2)
gdzie:
Xn - macierz wielkoci wejciowych opisuj¹cych rejestrowan¹ pêtlê histerezy o wyrazach:

Xn = [1u1n u2n ...uKn]

(3)
q - wektor poszukiwanych wspó³czynników
równania:

q = [b0 b1 ... bK]T

postaci temperatury. Jednak owa zmiennoæ
mo¿e zostaæ wykorzystana do analizy stanu
elementu pracuj¹cego w okrelonych warunkach, dziêki metodom numerycznym pozwalaj¹cym na dokonywanie obliczeñ na bie¿¹co w
czasie dzia³ania obci¹¿enia.

(4)
Zastosowanie rekurencyjnej metody identyfikacji pozwala na prowadzenie analizy stanu
próbki w czasie rzeczywistym. Metoda ta, opisana w pracy [5], mo¿e byæ stosowana np.
w diagnostyce maszyn.
Dziêki identyfikacji prowadzonej metod¹ aproksymacji stochastycznej
mo¿liwe sta³o siê iteracyjne wyznaczenie wektora q (przy za³o¿eniu,
¿e zak³ócenia ? s¹ losowymi zmiennymi niezale¿nymi) dla wielkoci wyjciowej i wielkoci
wejciowych wyznaczonych w oparciu o wyniki
pomiarów na obiekcie rzeczywistym. Wektor qk
w zale¿noci od wyników z k-1 cyklu oraz aktualnych danych wejciowych przedstawia siê nastêpuj¹co:

Model matematyczny

qk = qk-1 + Bk XkT(yk - Xk qk-1)

Pêtla histerezy
Miar¹ energii rozproszonej w materiale w
wyniku procesów zachodz¹cych podczas dzia³ania obci¹¿eñ zmiennych, w zakresie wytrzy-

Wartoæ wielkoci wyjciowej yn w zale¿noci od wielkoci wejciowych u1n , u2n , ..., uKn
okrela zale¿noæ:

Rys. 2. Identyfikacja modelu rzeczywistego obiektu [5]

Istota poszukiwania matematycznego
zwi¹zku miêdzy kszta³tem pêtli histerezy przy
sta³ej amplitudzie odkszta³ceñ a stanem mechanicznym elementu ilustruje rys. 2.
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

(5)

gdzie:

Bk = Bk-1(Bk-1 XkT Xk Bk-1)/
(1 + Xk Bk-1 XkT)

(6)
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etapie umozliwiaj¹ wyznaczenie poszukiwanych parametrów modelu. Na ich podstawie
mo¿liwe stanie siê wnioskowanie o stanie próbki poddanej obci¹¿eniom zmiennym.

2. Prezentowana metoda pozwala na analizê
z³o¿onych warunków pracy np. zmiennego
obci¹¿enia i podwy¿szonej temperatury.

Podsumowanie

Bogus³aw HOCI£O
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Politechnika Bia³ostocka
Wydzia³ Mechaniczny
Katedra Podstaw
Konstrukcji Maszyn

1. Na podstawie zmian
kszta³tu pêtli histerezy mo¿na wnioskowaæ o stanie mechanicznym badanej próbki.
Rys. 3. Schemat okrelania stanu mechanicznego próbki.

3. Analiza prowadzona w czasie rzeczywistym, mo¿liwa dziêki zastosowaniu metod
numerycznych, zapewnia bie¿¹c¹ diagnostykê elementu.
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Komputerowe prognozowanie trwa³oci
zmêczeniowej elementów poddanych
dzia³aniu z³o¿onych obci¹¿eñ cyklicznych
Przedstawiono wykorzystanie techniki
komputerowej do prognozowania trwa³oci
zmêczeniowej w warunkach z³o¿onych obci¹¿eñ cyklicznych nie bêd¹cych w fazie. Model
matematyczny (kryterium) zniszczenia sformu³owano w oparciu o teoriê polizgów Batdorfa-Budianskyego, zmodyfikowan¹ pod k¹tem uwzglêdnienia czynnika czasu.

moc¹ k¹tów α, β, ω okrelamy po³o¿enia p³aszczyzn i kierunków polizgów (rys. 1). W
teorii Batdorfa-Budianskyego deformacjê ca³kowit¹ definiuje siê jako sumê polizgów, zachodz¹cych we wszystkich mo¿liwych p³aszczyznach i kierunkach pó³sfery, w których
zosta³y spe³nione warunki ich wyst¹pienia. Do
obliczenia ca³ek konieczne jest ustalenie gra-

∫ ψn (α, β)dΩ = const

Opis zagadnienia
Cia³o polikrystaliczne stanowi konglomerat
ró¿norodnie zorientowanych kryszta³ów. Chocia¿
pojedyncze kryszta³y maj¹ w³aciwoci anizotropowe, to w ca³oci rzeczywisty materia³ metaliczny
ma cechy cia³a izotropowego. Przyjmuje siê, ¿e w
materia³ach polizgi zachodz¹ w tych obszarach,
w których wystêpuj¹ maksymalne naprê¿enia
styczne, przekraczaj¹ce wartoci krytyczne.
Uk³ad polizgów mo¿na opisaæ, wykorzystuj¹c pó³sferê jednostkow¹, na której za po-

%

nic obszarów polizgów. Granice te s¹ funkcjami k¹tów α, β, ω. Obliczenia te mo¿na z
³atwoci¹ przeprowadziæ wykorzystuj¹c metody numeryczne. Dok³adniejsze informacje znaleæ mo¿na w pracach [3, 8].
W niniejszej pracy przedstawiono obliczenia trwa³oci zmêczeniowej na podstawie kryterium:
Ω

(1)
Przedstawiono przypadek cyklicznego rozci¹gania i skrêcania nie bêd¹cego w fazie. Naprê¿enia styczne w omawianym przypadku
okrela zale¿noæ:

τ=1(sm+sasin(Θt))sinβsinω+
(τm+τasin(Θt+φ))(cosα cos2β sinω
sinα sinβ cosω
Rys. 1. Wspó³rzêdne p³aszczyzny polizgów.
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

(2)
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Rys. 2. System obci¹¿ania próbki

Numeryczny opis zagadnienia
cis³e analityczne rozwi¹zanie zagadnienia
deformacji przy nieproporcjonalnym obci¹¿eniu jest trudne od strony matematycznej. Zaradziæ temu mo¿na, przez wykorzystanie numerycznych metod obliczeniowych.

W metodzie systematycznego przeszukiwania wyznacza siê wartoci funkcji celu dla wszystkich mo¿liwych kombinacji czterech zmiennych decyzyjnych, przy czym zmienne te zawieraj¹ siê w pewnych przedzia³ach (4) oraz 0
≤ Θt ≤ 2π. Obliczenia numeryczne przeprowadza siê dla kroku ∆α, ∆β = 5°, ∆ω, ∆Θt = 1°.
Liczba wykonanych iteracji dla jednego tylko
systemu obci¹¿enia to: 167 961 600. Wyznaczenie ekstremum, bez komputerowego wspomagania, przy tylu zmiennych i tak szerokich
przedzia³ach zajê³oby wiele czasu. Stworzono

Rys. 3. Ogólny algorytm prognozowania trwa³oci zmêczeniowej

Pó³sferê o jednostkowym promieniu dzielimy na du¿¹ liczbê elementarnych powierzchni,
oznaczanych ∆Ωi,

∆Ωi= cosβi∆β∆α

(3)
przy czym po³o¿enie wszystkich systemów polizgów okrela siê przy spe³nieniu warunku:

0 ≤ α ≤ 2π, 0 ≤ β ≤ π/2, 0 ≤ ω ≤ 2π,

Rys. 5. Algorytm wyznaczania gêstoci defektów
strukturalnych.

wiêc w jêzyku Fortran 77, w oparciu o algorytm
systematycznego przeszukiwania, procedurê
pozwalaj¹c¹ znacznie przyspieszyæ analizê.
Wynik dzia³ania algorytmu dla przyk³adowego
programu obci¹¿enia prezentuje rys. 4.

(4)

W teorii Batdorfa-Budianskyego o polizgach decyduje sk³adowa naprê¿enia stycznego, dlatego te¿ wyznacza siê jej rozk³ad na
pó³sferze. Wyra¿enie (2) traktuje siê jako funkcjê celu dla zlokalizowania ekstremum. Przy
okreleniu maksimum wykorzystuje siê metodê systematycznego przeszukiwania. Jako
zmienne decyzyjne przyjmowane s¹ wartoci
parametrów: α, β, ω, Θt.

Rys. 4. Przebieg wypadkowego obci¹¿enia przy nieproporcjonalnym dzia³aniu, σm=100, τm=100 i φ=π/3.
GRUDZIEÑ 2002

Rys. 6. Rozk³ad stref polizgów na powierzchni pó³sfery
w ró¿nych systemach obci¹¿eñ.

Znaj¹c stan naprê¿eñ na pó³sferze, oblicza
siê dla ka¿dej elementarnej powierzchni, po k tym odcinku czasowym (liczbie cykli obci¹¿enia), wartoæ funkcji gêstoci polizgów, po
czym sprawdza siê czy spe³niony zosta³ warunek
ich wyst¹pienia. W przypadku zaistnienia na
danej powierzchni polizgów, oblicza siê dla
niej wartoæ funkcji gêstoci defektów. Ka¿dy
nastêpny krok uwzglêdnia wartoci gêstoci defektów obliczon¹ dla kroku poprzedniego. Obliczenia przeprowadza siê dla wszystkich tworz¹cych powierzchnie pó³sfery, a wyniki sumuje siê.
W ten sposób otrzymuje siê wartoæ uszkodzeñ
w poszczególnych okresach obci¹¿ania.
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

Rys. 7. Teoretyczne zale¿noci gêstoci defektów strukturalnych w funkcji liczby cykli N dla ró¿nych poziomów obci¹¿eñ

Na podstawie podanych zale¿noci, uwzglêdniaj¹c wartoci sta³e, oblicza siê przewidywaln¹
liczbê cykli do momentu inicjacji pêkniêcia w
warunkach obci¹¿enia si³¹ rozci¹gaj¹c¹ i momentem skrêcaj¹cym. Na podstawie wprowadzonych
danych: wartoci medialnej naprê¿enia normalnego, wartoci medialnej naprê¿enia stycznego i k¹ta
przesuniêcia fazowego miêdzy dzia³aj¹cymi cyklami naprê¿eñ - komputer generuje na powierzchni
pó³sfery obszary polizgów (rys. 6).
Przyrównuj¹c wygenerowan¹ przez program
wartoæ nagromadzonych defektów strukturalnych do wyznaczonej dowiadczalnie sta³ej C,
uzyskujemy teoretyczne zale¿noci gêstoci defektów strukturalnych w funkcji liczby cykli (rys. 7).
Wyniki obliczeñ teoretycznych daj¹ zadowalaj¹ce oszacowanie trwa³oci w odniesieniu do wyników eksperymentalnych. Przedstawiona propozycja mo¿e byæ u¿yteczna przy prognozowaniu trwa³oci zmêczeniowej w innych ni¿ opisane, z³o¿onych warunkach obci¹¿eñ. Stworzona symulacja
komputerowa, poparta licznymi próbami laboratoryjnymi, stanowi nieocenion¹ pomoc podczas
projektowania czêci maszyn pracuj¹cych w warunkach z³o¿onych obci¹¿eñ cyklicznych. Dziêki niej
ju¿ na etapie obliczeñ mo¿emy przewidzieæ okres
bezawaryjnej pracy elementów bez przeprowadzania skomplikowanych prób zmêczeniowych.
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Ko³a zêbate walcowe  budowa modelu
bry³owego i symulacja obróbki
Ko³a zêbate nale¿¹ najczêciej spotykanych
elementów mechanizmów. Tradycyjnie projektowanie rozpoczyna siê od przeprowadzenia procesu obliczeniowego wed³ug okrelonych algorytmów, w wyniku którego otrzymuje
siê parametry geometrii uzêbienia. Wyniki
obliczeñ geometrycznych s³u¿¹ za podstawê
sporz¹dzania dokumentacji technicznej. Celem nowoczesnego projektowania mechanizmów jest zintegrowanie w jednym rodowisku
oprogramowania CAD/CAM/CAE procesu
kszta³towania modelu przestrzennego i zachowania parametrycznego zapisu konstrukcji z
obliczeniami konstrukcyjnymi, wytrzyma³ociowymi i eksploatacyjnymi dla zmieniaj¹cego siê zbioru parametrów wejciowych oraz
jednoczesn¹ przestrzenn¹ wizualizacj¹ obiektu. Poniewa¿ proces obliczeniowy oraz modelowanie przestrzenne kó³ zêbatych jest doæ
z³o¿one, narzêdzie tego typu jest du¿ym u³atwieniem dla projektanta. Prezentowany ni¿ej
referat dotyczy modelowania w rodowiskach
systemów CAD/CAM/CAE kó³ zêbatych walcowych o rubowej linii zêba jako ogólnego
modelu walcowego ko³a zêbatego.

Model konstrukcyjny,
technologiczny i rzeczywisty
W celu usystematyzowania pojêæ postanowiono wprowadziæ pojêcia modelu konstrukcyjnego, technologicznego oraz modelu rzeczywistego. Model konstrukcyjny to parametryczny
model teoretyczny, wykorzystuj¹cy zwi¹zki
konstrukcyjne oraz uwzglêdniaj¹cy metodê na-

Rys. 1.
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cinania uzêbienia. W procesie tworzenia modelu uwzglêdnione zosta³y zagadnienia konstrukcyjne, zawarte w teorii kó³ zêbatych. Geometria
tworzonego ko³a zêbatego opiera siê na wzorach
matematycznych opisuj¹cych krzywe charakterystyczne dla danego rodzaju ko³a oraz ich po³o¿enie w przestrzeni. Model technologiczny,
podobnie jak konstrukcyjny, jest równie¿ parametrycznym modelem teoretycznym. Ze wzglêdu na trudnoci zwi¹zane z opisem matematycznym niektórych zjawisk, nie uwzglêdnia on
wszystkich rzeczywistych uwarunkowañ procesu obróbki ko³a zêbatego, takich jak sztywnoæ
uk³adu obrabiarka - uchwyt - przedmiot - narzêdzie, zu¿ycie narzêdzia, rodzaj obrabianego
materia³u, bicia itp. Jest on wynikiem odwzorowania teoretycznych zwi¹zków kinematycznych, jakie wystêpuj¹ w uk³adzie narzêdzie przedmiot obrabiany podczas nacinania zêbów
ko³a. Mo¿na wiêc mówiæ o zamodelowanej
przek³adni technologicznej. Uwzglêdnienie czêci uwarunkowañ konstrukcyjnych jest proste
tylko w jednym rodzaju modelu teoretycznego.
Zwi¹zane jest to z trudnociami opisu matematycznego zjawisk wystêpuj¹cych podczas procesu wytwarzania kó³ zêbatych b¹d te¿ z zamodelowaniem zagadnieñ teoretycznych podczas generowania teoretycznego procesu technologicznego i równoczenie zachowanie pe³nej parametrycznoci ca³ego procesu modelowania teoretycznego modelu konstrukcyjnego oraz teoretycznego modelu technologicznego. Pod pojêciem modelu rzeczywistego rozumieæ nale¿y nie
tyle fizyczn¹ bry³ê ko³a zêbatego, co jej komputerowy model uzyskany dziêki zastosowaniu
in¿ynierii odwrotnej,
na przyk³ad reprezentacjê punktow¹ pewnego fragmentu bry³y
uzyskan¹ w wyniku
procesu pomiarowego na maszynach
wspó³rzêdnociowych lub za pomoc¹
technik optycznych.
Nie zawsze wymagane jest skanowanie
bry³y ca³ego detalu,
Czêsto wystarczy zeskanowaæ tê czêæ,
która jest istotna dla
poprawnoci dzia³aMateria³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

nia mechanizmu b¹d urz¹dzenia lub poprawnoci kszta³tu dowolnej powierzchni. Mo¿e on
s³u¿yæ do okrelenia i ewentualnego skorygowania b³êdów modelu technologicznego wynikaj¹cych z nieuwzglêdnionych w nim czynników, o
których wspomniano wczeniej. Nie mo¿na jednak zapomnieæ, ¿e wykorzystuj¹c in¿ynieriê
odwrotn¹ w celu uzyskania odwzorowania modelu rzeczywistego wprowadzamy b³êdy wynikaj¹ce z metody przeprowadzanych pomiarów,
a tak¿e ze sposobu interpretowania i opracowania otrzymanych wyników. Wa¿ny jest wiêc
tutaj równie¿ wybór odpowiedniej techniki in¿ynierii odwrotnej.

Wybrane elementy
teorii kó³ zêbatych
Walcowe ko³a zêbate o zêbach rubowych
(skonych) wykonywane s¹ metodami obwiedniowymi. Bok zêba oraz powierzchnia przejciowa u podstawy zêba, czyli powierzchnia pomiêdzy powierzchni¹ walcow¹ dna wrêbu a powierzchni¹ robocz¹ boku zêba wykonywane s¹ w
jednym cyklu obróbczym tym samym narzêdziem. Przeciêcie wspó³pracuj¹cej czêci boku
zêba powierzchni¹ normaln¹ tworzy ewolwentê,
natomiast krzywa przejciowa uzyskana w wyniku tego samego przeciêcia to ekwidystanta epitrochoidy wyd³uzonej. Wzory (1) i (2) stanowi¹
matematyczny opis ekwidystanty epitrochoidy
wyd³u¿onej. uzyskiwanej podczas procesu nacinania uzêbienia d³utakiem Fellowsa:

xR=-asinφp+rR0sin(1+i0) φp +
[rR0 sin(1+i0) φp - rw0 sinφp]Ra0/
sqrt[rw02+rR02-2rw0rR0cos(i0φp)]

(1)

yR= acosφp -rR0cos(1+i0) (p +
[rW0 cosφp - rR0 cos(1+i0) φp]Ra0/
sqrt[rw02+rR02-2rw0rR0cos(i0φp)]

(2)
gdzie:
xR - wspó³rzêdna ekwidystanty epitrochoidy
wyd³u¿onej,
yR - wspó³rzêdna ekwidystanty epitrochoidy
wyd³u¿onej,
a - odleg³oæ osi kó³,
rR0 - promieñ zawieszenia promienia naro¿a
narzêdzia,
i0 - prze³o¿enie,
rW0 - promieñ toczny narzêdzia,
GRUDZIEÑ 2002
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θ

- bie¿¹cy k¹t promienia wodz¹cego
punktu ewolwenty,
x, y, z - wspó³rzêdne punktu ewolwenty,
Uzyskana sparametryzowana krzywa przejciowa oraz ewolwenta zostaj¹ w procesie tworzenia modelu przestrzennego przeci¹gniête po
linii rubowej opisanej równaniami (6), (7) i (8)

αs=360*B*tan(β)/π/d
δ = αs*t
x = -d/2*sin(δ)
y = t*b-b/2
z = d/2*cos(δ)

Rys. 2.

φp - bie¿¹cy k¹t odtaczania (uzale¿niony od
parametru t).
Wzory opisuj¹ce ekwidystantê ewolwenty
wyd³u¿onej, która powstaje podczas obróbki
obwiedniowej ko³a zêbatego o zêbach skonych
frezem limakowym, mo¿na uzyskaæ przez przyjêcie rwo = (, a tak¿e podczas wyznaczania
wartoci ze wzorów (1) i (2) zastosowaæ nale¿y
regu³ê de lHospitala. Równania (3), (4), (5) s¹
opisem sparametryzowanym ewolwenty zwyczajnej wykorzystanej w budowie zarysu zêba:

(6)
(7)
(8)

gdzie:
- k¹t zataczany przez liniê rubow¹,
- szerokoæ ko³a zêbatego,
- k¹t pochylenia linii zêba,
- rednica podzia³owa,
- bie¿¹cy k¹t punktu na linii rubowej
(uzale¿niony od parametru t),
x, y, z - wspó³rzêdne linii rubowej.
αs
B
β
d
δ

Zwi¹zki te wraz z innymi odnosz¹cymi siê
do geometrii i proporcji uzêbienia zosta³y wy-

φ=tan(αt)*180/π-αt
θd=90/z1-360*x1*m*tan(αt)/(d*π)
θb=θd - φ
r=db/2+t(da-db)/2
a=acos(db/(2*r))
f= tan(a)*180/π-a
θ= f +θb
x = -r*cos(θ+90)
(3)
y = -b/2
(4)
z = r*sin(θ+90)
(5)
gdzie:
φ - inwoluta k¹ta (t wyra¿onA w stopniach,
αt - k¹t przyporu,
θd - k¹t punktu ewolwenty na kole podzia³owym,
θb - k¹t pocz¹tku odwijania ewolwenty na
kole zasadniczym,
z1 - liczba zêbów w kole,
x1 - wspó³czynnik korekcji ko³a,
m - modu³ normalny,
d - rednica podzia³owa ko³a,
r - bie¿¹cy punkt ewolwenty pocz¹wszy od
rednicy zasadniczej do rednicy g³ów
(uzale¿niony od parametru t),
db - rednica zasadnicza,
da - rednica g³ów,
a - bie¿¹cy k¹t przyporu dla promienia r,
f - inwoluta dla bie¿¹cego punktu na ewolwencie,
GRUDZIEÑ 2002

zamodelowanie projektowanych elementów
maszyn w taki sposób, aby by³y ca³kowicie
parametryczne. Do podstawowych funkcji wykorzystywanych w procesie modelowania, w
które wyposa¿one s¹ programy CAD, nale¿¹:
l extrud - wyci¹gniêcie dowolnego profilu
wzd³u¿ prostej,
l sweep - przeci¹gniêcie dowolnego profilu
wzd³u¿ dowolnej trajektorii,
l swept - przeci¹gniêcie dowolnego profilu
wzd³u¿ kilku dowolnych trajektoriach oraz
wiele innych. Ten sposób umo¿liwia rêczne tworzenie sparametryzowanego modelu
przestrzennego. Innym sposobem tworzenia
geometrii parametrycznej jest stosowanie w
programach CAD krzywych opisanych równaniami parametrycznymi, co pozwala na
wpisywanie wzorów symbolicznych i zwi¹zków matematycznych i opracowanie na ich
podstawie modelu przestrzennego. W przypadku zmian w równaniach i wielkociach
niektórych parametrów istnieje mo¿liwoæ
ci¹g³ej ingerencji w ju¿ stworzon¹ geometriê
bez koniecznoci powtórnego budowania
modelu. Pierwszym etapem tworzenia modelu konstrukcyjnego walcowego ko³a zêbatego o zêbach skonych jest:
l zamodelowanie otoczki,
l stworzenie krzywych ewolwentowych, linii
zêba (np. linii rubowej) oraz krzywych
przejciowych,
l utworzenie powierzchni boku zêba poprzez
przeci¹gniêcie odpowiednich zarysów po
linii rubowej,

Rys. 3a.

korzystane w procesie tworzenia teoretycznego modelu konstrukcyjnego walcowego ko³a
zêbatego.

Proces tworzenia modelu 3D
w systemach CAD/CAM/CAE
Systemy CAD zawieraj¹ narzêdzia do modelowania powierzchniowego, powierzchniowo-bry³owego oraz bry³owego. Nie wszystkie
systemy i nie wszystkie funkcje, dostêpne w
tych systemach, s³u¿¹ce do modelowania
umo¿liwiaj¹ parametryczny zapis konstrukcji.
Utrudnia to, a nawet czasami uniemo¿liwia,
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

Rys. 3b.

l po³¹czenie powierzchni przejciowych powierzchni¹ walcow¹ dna wrêbów,
l wyciêcie wrêbu w otoczce stworzonymi powierzchniami.
Krzywa ewolwentowa oraz krzywa przejciowa (rys. 1) s¹ geometri¹ w pe³ni parametryczn¹. Dokonuj¹c zmian parametrów wp³ywaj¹cych na kszta³t tych krzywych, dokonuje
siê szybkiej aktualizacji modelu przestrzenne-

%#
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nia, na którym widaæ poszczególne przejcia narzêdzia, mo¿e pos³u¿yæ
do okrelenia i zidentyfikowania ró¿nic miêdzy
teoretycznym modelem
konstrukcyjnym a teoretycznym modelem technologicznym. Na rys. 4
przedstawiono bry³owy
model technologiczny
ko³a walcowego z rys. 1a.
Pos³u¿yæ on mo¿e do
okrelenia
ewentualnych b³êdów w modelu
Rys. 4.

go. Na rysunku 1 przedstawiono krzywe dla
ró¿nej liczby zêbów. Mo¿na zaobserwowaæ
wyrane wiêkszy k¹t przeciêcia miêdzy ewolwent¹ a krzyw¹ przejciow¹ dla przypadku a
ni¿ dla przypadku b. Widaæ tak¿e inne proporcje i kszta³t krzywych.
Tak jak parametr z, modyfikowaæ mo¿na
ka¿d¹ wielkoæ u¿yt¹ do konstruowania teoretycznego modelu ko³a zêbatego obserwuj¹c, i
dokonuj¹c porównañ miêdzy poszczególnymi
zmianami zachodz¹cymi podczas tego procesu. Dziêki funkcjom i poleceniom programów
CAD tworzony jest model bry³owy lub powierzchniowy, jako teoretyczny model konstrukcyjny ko³a zêbatego. Dok³adnoæ odwzorowania, to dok³adnoæ obliczeñ i trójwymiarowej wizualizacji tworzonego modelu. Zamodelowane ko³o zêbate jest idealnym teoretycznym modelem, do wytworzenia którego d¹¿y
siê w procesie produkcyjnym (rys. 2).
Model technologiczny utworzony jest
przez:
l zamodelowanie otoczki ko³a,
l stworzenie modelu 3D narzêdzia,
l odjêcie bry³y otoczki kopi¹ bry³y narzêdzia,
l przemieszczenie narzêdzia do kolejnego
po³o¿enia obwiedniowego, zgodnie ze
zwi¹zkami kinematycznymi wystêpuj¹cymi
podczas rzeczywistego procesu wytwarzania ko³a zêbatego,
l powtarzanie operacji wycinania i przemieszczania narzêdzia, a¿ do ca³kowitego naciêcia uzêbienia.
Rysunek 3a przedstawia uk³ad ko³o obrabiane - d³utak w czasie nacinania uzêbienia.
Rys. 3b przedstawia uk³ad ko³o obrabiane zêbatka.
Teoretyczny model technologiczny walcowego ko³a zêbatego (rys. 4) jako idealne odwzorowanie metody technologicznej obróbki uzêbie-

%$

Rys. 5.

konstrukcyjnym, a tak¿e w wypadku zastosowania in¿ynierii odwrotnej do weryfikacji (kontroli)
rzeczywistego ko³a zêbatego. Mo¿na te¿, wprowadzaj¹c niektóre b³êdy procesu nacinania uzêbienia, np. b³¹d odtaczania, b³¹d wykonania narzêdzia np. k¹ty zarysu, generowaæ model technologiczny obrazuj¹cy wp³yw tych¿e b³êdów na
przysz³ym rzeczywistym kole zêbatym. Symulacja obróbki uzêbienia mo¿e ilustrowaæ wp³yw np.
posuwu na dok³adnoæ wykonania zarysu. Widoczne na rys. 4 mikropowierzchnie to odpowiednik ladów po³o¿eñ obwiedniowych narzêdzia odpowiadajacych przyjêtemu posuwowi.
Nak³adaj¹c na bry³owym modelu technologicznym krzywe p³askie ewolwenty i krzywej
przejciowej, mo¿na dokonaæ analizy zgodnoci modelu konstrukcyjnego i technologicznego. Bior¹c pod uwagê przy teoretycznych za³o¿eniach symulacyjn¹ obróbkê, wystepuj¹ce
rozbie¿noci nale¿y interpretowaæ jako b³êdy
modelu konstrukcyjnego. Uwidocznione na
rys.5 dla ko³a z rys. 1a krzywe na³o¿one w
przekroju normalnym uzêbienia, potwierdzaj¹
poprawnoæ modelu konstrukcyjnego. Systemy CAD najczêciej posiadaj¹ funkcjê dyMateria³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

stans, zatem mo¿liwe jest nawet okrelenie
dok³adnoci wykonania uzêbienia na modelu technologicznym lub te¿ okrelenie b³êdu
modelu konstrukcyjnego.
Przedstawione w referacie modelowanie bry³owe walcowych kó³ zêbatych, wykonywanych
metodami obwiedniowymi, jest czêci¹ opracowywanego programu wykorzystuj¹cego rodowisko systemów CAD/CAM/CAE do modelowania kó³ od walcowych o prostej linii zêba pocz¹wszy, po ko³a sto¿kowe o zêbach krzywoliniowych. Symulacyjne modele przek³adni sto¿kowej (zêbnika i ko³a) zosta³y zaprezentowane w
pracach [4] i [5]. Aktualnie prowadzone s¹
prace nad uogólnionym teoretycznym konstrukcyjnym modelem przek³adni sto¿kowej. Tworzone modele bry³owe
kó³ zêbatych mog¹ byæ
poddawane dalszym badaniom z zastosowaniem metody elementów skoñczonych, ocena b³êdów wykonania,
wp³ywu czynników technologicznych na dok³adnoæ wykonania czy wykorzystanie do dalszych
prac projektowych mechanizmów maszyn z
w³¹czeniem w proces
projektowania in¿ynierii
wspó³bieznej.

Piotr Skawiñski,
Tomasz Po³aski
Pawe³ Zygier
Politechnika Warszawska
Instytut Podstaw
Budowy Maszyn
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Techniki pomiarowe wspomagaj¹ce
systemy CAD/CAM/CAE
Nowoczesny system produkcyjny bazuje na
komputerowo wspomaganych: projektowaniu
geometrii obiektu (CAD), analizie projektowania konstrukcji (CAE) i okrelenia drogi narzêdzia wykonuj¹cego produkt (CAM). Wobec
ogólnej tendencji skracania czasu projektowania
i wytwarzania produktu z jednej strony i podwy¿szania jego jakoci z drugiej, pojawi³a siê w ostatnich latach koniecznoæ silnego wspomagania
procesu produkcji technikami pomiarowymi.
Optyczne techniki pomiaru kszta³tu [1] s¹ doskona³ym narzêdziem pozwalaj¹cym na uzyskanie
dok³adnych pomiarów geometrii trójwymiarowej przedmiotu. Dostêpnoæ danych pomiarowych opisuj¹cych kszta³t wykonanego obiektu
pozwala na kontrolê procesu produkcyjnego na
jego kolejnych etapach, uruchomienie procesu
szybkiego prototypowania pomierzonego obiektu lub wykonanie jego kopii. Dane pomiarowe s¹
niezbêdne w tzw. projektowaniu odwrotnym,
które umo¿liwia wykonanie kopii, którego model
CAD nie jest dostêpny.
Nowoczesny system pomiaru kszta³tu bêd¹cy
elementem procesu projektowania odwrotnego
lub kontroli przemys³owej powinien zapewniæ:
l bezdotykowy pomiar,
l krótki czas pomiaru,
l pomiar z wielu kierunków, w celu pozyskania
pe³nej informacji o obiekcie,
l mo¿liwoæ ³¹czenia pomiarów z N kierunków,
l zapis wyników w postaci kompatybilnej w
systemami CAD/CAM.
l Aktualnie dostêpne na rynku optyczne systemy pomiaru kszta³tu bazuj¹ na dwóch podstawowych metodach [1]:
l triangulacji laserowej  pomiar punktowy
(np. system firmy Cyberware, USA), system
jest skomplikowany i drogi, ze wzglêdu na
koniecznoæ bardzo dok³adnego pozycjonowania,
l projekcji wiat³a strukturalnego  pomiar dokonywany w ca³ym polu widzenia (np. systemy firm: Steinbichler, IOF (Jena), Smarttech), systemy umo¿liwiaj¹ce automatyczne,
szybkie i dok³adne okrelenie kszta³tu ró¿nych klas obiektów pomiarowych.
W pracy przedstawiono konkurencyjny do
handlowych ofert z drugiej grupy system pomiaru
kszta³tu du¿ych obiektów trójwymiarowych w
zakresie 360O pola widzenia.
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System pomiarowy
Przyk³adem systemu pomiaru kszta³tu w du¿ych objêtociach pomiarowych jest system zbudowany w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki
PW (rys. 1a) bazuj¹cy na projekcji pr¹¿ków (technologia DLP  digital light projection) oraz na
akwizycji obrazu przez kamerê CCD. W systemie
tym absolutne wspó³rzêdne obiektu (x,y,z) wyznacza siê przez przeskalowanie map fazowych
obliczonych przez analizê zdeformowanych
obrazów pr¹¿kowych. Skalowanie realizowane
jest na podstawie wyników eksperymentalnej
kalibracji objêtoci pomiarowej. System sk³ada siê
z dwóch ga³êzi pomiarowych  A, B (rys. 1a) oraz
modu³u zarz¹dzaj¹copomiarowego  ZO.
a)

b)
1

2

Rys. 1. System optycznych pomiarów kszta³tu obiektów trójwymiarowych: a) wersja komercyjna (Smarttech), b) zdjêcie ga³êzi pomiarowej; 1) kamera CCD, 2) projektor DLP.

Ga³¹ pomiarowa (rys.1b) jest uk³adem sk³adaj¹cym siê z kamery CCD, cyfrowego projektora wiat³a DLP oraz przenonej szafy typu
RACK. Komputer zarz¹dzaj¹co-pomiarowy

montowany jest tak¿e w szafie typu RACK. System wyposa¿ono w stolik obrotowy o k¹cie
obrotu 360O oraz liniowy o zakresie pracy 2m
wraz z wzorcem kalibracyjnym o wymiarze
1,5x1,5m2. Podstawowe bloki funkcjonalne systemu przedstawiono na rys. 2. Realizowane
przez nie zadania umo¿liwiaj¹:
l pracê z jedn¹ ga³êzi¹ pomiarow¹,
l pomiar z 2M (M  liczba kamer CCD w jednej
ga³êzi) kierunków przy wykorzystaniu stolika
obrotowego sterowanego przez komputer,
l akwizycjê i przetwarzanie danych przez komputer zarz¹dzaj¹co-pomiarowy.
Prezentowany system charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi parametrami technicznymi:
l objêtoæ pomiarowa: 1,5x1,5x1m3,
l niedok³adnoæ wyznaczania wspó³rzêdnych
(x,y,z): 1mm,
l minimalny czas pomiaru z jednego kierunku:
14 s,
l wynikiem pomiaru jest chmura wspó³rzêdnych pomiarowych (x,y,z,R,G,B) lub siatka
trójk¹tów z tekstur¹ (DXF, VRML, IGES).

Tryb kalibracji
Na proces kalibracji sk³adaj¹ siê dwa etapy
[2]:
l kalibracja objêtoci pomiarowej (stworzenie
macierzy kalibracji), s³u¿¹ca do wyznaczania
wspó³rzêdnych (x,y,z) reprezentuj¹cych powierzchniê mierzonego obiektu,
l wyznaczenie równania osi stolika obrotowego w uk³adzie wspó³rzêdnych macierzy kalibracji, wykorzystywana do automatycznego
³¹czenia chmur punktów uzyskanych z wielu
kierunków.

Rys. 3. Wyznaczanie macierzy kalibracji: a) rozmieszczenie wirtualnych p³aszczyzn, b) wzorzec kalibracyjny, c) wyznaczanie osi
obrotu stolika obrotowego.

Rys. 2. Bloki funkcjonalne systemu pomiaru kszta³tu i analizy.

Macierz kalibracji jest zapisem wirtualnych
p³aszczyzn, które zosta³y pomierzone w procesie
kalibracji. Ka¿da p³aszczyzna jest zbiorem punktów o wspó³rzêdnych (i,j,Φ,x,y,z), co jest przedstawione na rys. 3. Wartoci (i,j) s¹ indeksami
pikseli w obrazie kamery,Φ wartoci¹ fazy obliczon¹ [2] dla tego punktu, a (x,y,z) wspó³rzêdnymi
punktu w przestrzeni macierzy kalibracji (rys. 3).
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W pierwszym etapie kalibracji nale¿y ustawiæ
odpowiednio p³aszczyznê zerow¹ poniewa¿ w
przestrzeni macierzy kalibracji reprezentuje ona
p³aszczyznê XY w przestrzeni uk³adu kartezjañskiego (czyli wszystkie punkty tej p³aszczyzny
maj¹ wspó³rzêdn¹ Z równ¹ zero). Nastêpnie wyliczona zostaje faza Φ [2] w ka¿dym pikselu (i,j).
Kolejnym etapem jest wyliczenie wspó³rzêdnych
(x,y) dla ka¿dego piksela. Zastosowany zosta³ do
tego specjalny wzorzec (rys. 3b), który jest reprezentowany przez ko³a naniesione na kartê papieru
w formacie odpowiadaj¹cym poprzecznym wymiarom objêtoci pomiarowej (2x2m2). Na podstawie obrazu tego wzorca oraz wiedzy o rozmieszczeniu znaczników mo¿emy stworzyæ mapê
wspó³rzêdnych XY dla obrazu. Nastêpnie wyznaczamy te same wielkoci dla kolejnego po³o¿enia
wzorca kalibracyjnego a¿ do wype³nienia ca³ej
objêtoci pomiarowej. Kolejnym krokiem jest obliczenie równania osi obrotu stolika obrotowego
(rys. 3c), jeli wybrana jest ta metoda ³¹czenia.
Przedtem nale¿y dokonaæ pomiaru p³aszczyzny w
czterech ró¿nych po³o¿eniach stolika obrotowego.
Nastêpnie wyznaczamy z równañ czterech p³aszczyzn równanie osi obrotu stolika. Równanie to
jest niezbêdne do z³o¿enia chmur punktów mierzonych z ró¿nych kierunków. Jeli pomiar bêdzie
dokonywany tylko z jednego kierunku, ten etap
kalibracji mo¿na pomini¹æ.

Tryb pomiaru z jednego
kierunku
Podczas pomiaru pobieranych jest 14 obrazów (5 obrazów pr¹¿kowych przesuniêtych w
fazie oπ/2, oraz 9 kodów Graya (rys. 4), z których
oblicza siê fazê ? dla ka¿dego piksela (i,j) [3]. Z
obrazów pr¹¿kowych wyznacza siê fazê
Φ(i,j)mod(2?), korzystaj¹c z metody czasowej
dyskretnej zmiany fazy, natomiast kody Graya
wykorzystuje siê w hierarchicznej metodzie usuwania skoków fazy N(i,j)*2π. Ostatecznie, dodaj¹c te dwie wartoci, otrzymuje siê ci¹g³¹ funkcjê
fazy. Nastêpnie korzystaj¹c z wartoci wyliczonej
fazy Φ dla ka¿dego piksela (i,j) oraz z wczeniej
obliczonej macierzy kalibracji oblicza siê wspó³-

a)
b)
Rys. 5. Przyk³adowe chmury punktów pobrane z ró¿nych kierunków: a) 0O, b) 120O, c) 240O.

rzêdne (x,y,z) dla ka¿dego piksela (i,j) zgodnie z
równaniem , gdzie:

Z(Φ,i,j)  wielomian pi¹tego rzêdu z=f(Φ)
obliczony na podstawie macierzy kalibracji dla
piksela (i,j) przy zastosowaniu kryterium minimalnego b³êdu redniokwadratowego, X(z,i,j)  wielomian pierwszego rzêdu x=f(z) obliczony na podstawie macierzy kalibracji dla piksela (i,j) przy
zastosowaniu kryterium minimalnego b³êdu redniokwadratowego, Y(z,i,j)  wielomian pierwszego rzêdu y=f(z) obliczony na podstawie macierzy
kalibracji dla piksela (i,j) przy zastosowaniu kryterium minimalnego b³êdu redniokwadratowego.

£¹czenie danych uzyskanych
z wielu kierunków
Proces ³¹czenia chmur punktów [4] pobranych z wielu kierunków mo¿e siê odbywaæ przy
zastosowaniu dwóch metod:
l eksperymentalnej (z wykorzystaniem stolika
obrotowego),
l numerycznej (wyznaczanie i korelacja punktów charakterystycznych w ³¹czonych chmurach).
Metoda eksperymentalna bazuje na znajomoci równania osi obrotu stolika oraz znajomoci

b)
c)
a)
Rys. 4. Przyk³adowe obrazy obiektu mierzonego: a) obiekt mierzony, b) pr¹¿ki sinusoidalne, c), d) kody Graya.
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k¹ta obrotu wokó³ tej osi miêdzy poszczególnymi
chmurami punktów. Maj¹c te dane, wystarczy
dokonaæ prostych transformacji geometrycznych, aby uzyskaæ jedn¹ chmurê reprezentuj¹c¹
ca³y obiekt. Metoda numerycznego dopasowania
chmur punktów pobranych z wielu kierunków
realizowana jest przez wyznaczanie punktów
charakterystycznych dla ka¿dej chmury i próbê
dopasowania tych punktów na podstawie ich
wzajemnego po³o¿enia. Punkty s¹ wyznaczane
na podstawie lokalnej wartoci drugiej pochodnej (rys. 6) poniewa¿ wielkoæ ta jest niezale¿na
od przesuniêcia i obrotu obiektu. Pochodna obliczana jest dla ka¿dego punktu chmury w dwóch
etapach:
l obliczenie wektora normalnego do powierzchni obiektu na bazie s¹siaduj¹cych
punktów, znajduj¹cych siê w odleg³oci S od
punktu liczonego,
l obliczenie redniego k¹ta miêdzy wektorami
normalnymi punktów znajduj¹cymi siê w odleg³oci S od liczonego punktu, a wektorem
normalnym tego punktu.
Wartoæ odleg³oci S wyznaczana jest przez
obliczenie redniej odleg³oci punktów w chmurze
pomiarowe, a nastêpnie okrelenie jej wielokrotnoci. Wartoæ wielokrotnoci decyduje o stopniu
urednienia wartoci drugiej pochodnej i domylnie przyjmuje siê wartoæ cztery co daje redni¹ z
oko³o czterdziestu punktów. Kolejnym etapem
jest wyznaczenie punktów charakterystycznych.
Odbywa siê to przez wyszukiwanie lokalnych ekstremów wartoci drugiej pochodnej okrelonej dla
ka¿dego punktu chmury (rys. 6a i b). Nastêpnie
wyszukuje siê po jednym podzbiorze punktów
charakterystycznych z ka¿dej chmury, takich ¿e
ró¿nice odleg³oci miêdzy odpowiednimi punktami w tych podzbiorach s¹ minimalne. Oczywicie,
liczba punktów w podzbiorze musi byæ wiêksza ni¿
dwa. Ostatnim etapem jest transformacja geometryczna jednej chmury, powoduj¹ca pokrycie siê
punktów charakterystycznych w znalezionych
podzbiorach (rys. 6c). Nastêpnie ta sekwencja
operacji powtarzana jest dla kolejnej ³¹czonej pary
GRUDZIEÑ 2002
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chmur punktów. Zastosowanie tego algorytmu
ogranicza klasê obiektów pomiarowych, do
których mo¿na go zastosowaæ. Niezbêdna jest
zmiennoæ lokalnej drugiej pochodnej powierzchni obiektu oraz wymagana jest du¿a powierzchnia
wspólna dla ³¹czonych chmur, poniewa¿ musz¹
siê na niej znaleæ przynajmniej trzy punkty charakterystyczne. Spe³nienie jednak tych warunków
pozwala z³o¿yæ wiele chmur punktów bez stosowania drogiego stolika obrotowego.

Triangularyzacja
Chmury punktów pomiarowych zawieraj¹ bardzo du¿o informacji  punktów (dla jednego kierunku oko³o 100 000 pkt.  ka¿dy punkt reprezen-

mów handlowych do pomiaru kszta³tu. Druga
koncepcja [6] zaproponowana przez autorów jest
bardziej uniwersalna. Brak natomiast wzorców
oprogramowania. Uniwersalnoæ tej koncepcji ma
ród³o w tym, ¿e na wejciu dostarczana jest dowolna chmura punktów i nie jest potrzebna znajomoæ
zale¿noci geometrycznych miêdzy poszczególnymi chmurami. Proponowana zasada redukcji
chmury punktów pozyskanych z pomiarów z wielu
kierunków bazuje na sukcesywnym urednianiu
punktów w zadanej przez operatora sferycznej
objêtoci pomiarowej (tworzenie wêz³ów  rys. 7)
i budowie siatki trójk¹tnej bazuj¹cej na w/w wêz³ach. Budowa siatki trójk¹tów realizowana jest
przy spe³nieniu zadanych warunków na k¹t zamkniêcia i zszycia siatki.

a)
b)
c)
Rys. 6. Wizualizacja drugiej pochodnej z dwóch chmur punktów przedstawiaj¹cych twarz wraz z punktami charakterystycznymi
a) i b) oraz po³¹czon¹ chmurê wynikow¹ c).

towany jest przez wspó³rzêdne). Punkty te nie s¹ w
¿aden sposób uporz¹dkowane i powi¹zane z sob¹.
Zadaniem algorytmu triangularyzacji jest redukcja
informacji, a tak¿e konwersja chmury punktów do
siatki trójk¹tów. Przy pomiarze z N kierunków
istniej¹ dwie koncepcje triangularyzacji:
l nale¿y tworzyæ z ka¿dego kierunku siatkê
trójk¹tów i nastêpnie ³¹czyæ te siatki,
l nale¿y ³¹czyæ chmury z N kierunków, a nastêpnie tworzyæ siatkê z jednej du¿ej chmury.
Zgodnie z pierwsz¹ koncepcj¹ [5] triangularyzacja jest bardzo prosta. Najpierw nale¿y zaleæ
p³aszczyznê, najlepiej dopasowan¹ do chmury
mierzonej z jednego kierunku. Nastêpnie przyj¹æ,
¿e jest to p³aszczyzna XY w lokalnym uk³adzie
wspó³rzêdnych chmury. Przypisaæ do niej dwuwymiarow¹ siatkê MxN i znaleæ wysokoci oczek
siatki (w lokalnym uk³adzie wspó³rzêdnych) na
podstawie wartoci w chmurze. Wad¹ tej koncepcji jest koniecznoæ znajomoci dok³adnych zale¿noci geometrycznych miêdzy poszczególnymi
chmurami. Zalet¹ natomiast jest szybki czas obliczeñ niezbêdnych przy konwersji. Tê koncepcjê
triangularyzacji wykorzystuje wiêkszoæ systeGRUDZIEÑ 2002

Przyk³ad aplikacji w systemie
in¿ynierskim
Pomiar kszta³tu obiektu (rys. 4a) w wyniku
triangularyzacji daje siatkê trójk¹tów równowa¿n¹ z chmur¹ punktów tworzonych przez
wierzcho³ki trójk¹tów. Systemy in¿ynierskie
CAD/CAM/CAE czy te¿ tylko programy komputerowo wspomaganego projektowania CAD
wczytuj¹ pliki zawieraj¹ce ten format danych.

Umo¿liwia to wizualizacjê (mo¿liwoæ obrotu
i przemieszczenia na ekranie) trójwymiarowego obiektu nawet w postaci zacieniowanej.
Jednak¿e z racji ¿e jest to tylko siatka trójk¹tów
a nie powierzchnia, wykorzystanie obiektu do
celów projektowania wytwarzania a cilej do
generowania trajektorii narzêdzia jest niemo¿liwe. Co prawda systemy CAD posiadaj¹ mo¿liwoci tworzenia powierzchni z chmury punktów ale z regu³y s¹ to opcjonalne aplikacje z
zakresu in¿ynierii odwrotnej. Pozostaje wiêc
rêczny i przez to pracoch³onny sposób wskazywania punktów i tworzenia w ten sposób ci¹g³ej
powierzchni, która w rodowisku systemu
otrzymuje reprezentacjê wielomianow¹ m-tego
stopnia. Inny sposób to import do rodowiska
systemu CAD pliku, zawieraj¹cego trójk¹tne
powierzchnie p³askie jako reprezentacje powierzchni obiektu. W procesie generowania, dla
z³o¿onych kszta³tów mierzonych obiektów, plików wymiany np. IGES, zw³aszcza przy za³o¿eniu okrelonej dok³adnoci odwzorowania, tworzone jest tysi¹ce p³atów powierzchni, które nie
wszêdzie mog¹ byæ z sob¹ po³¹czone. Powoduje
to nieci¹g³oæ powierzchni uniemo¿liwiaj¹c wykorzystanie jej do generowania trajektorii narzêdzia. Systemy CAD posiadaj¹ mo¿liwoæ zszycia powierzchni przy pomocy powierzchni wype³niaj¹cej, jednak¿e operacja z powodów o
których wspomniano wy¿ej jak i niedoskona³oci
algorytmu systemu nie zawsze daje oczekiwany
rezultat. Jednym ze sposobów zmniejszenia liczby niepo³¹czonych z sob¹ p³atów a przez to
umo¿liwienie systemowi zszycie powierzchni,
jest import danych ze zmniejszon¹ dok³adnoci¹ operacji ³¹czenia p³atów b¹d te¿ zmniejszenie liczby wêz³ów siatki w trakcie analizy
chmury punktów. Do wykonania prototypu [7]
obiektu z rys. 4a wykorzystano system Pro/ENGINEER, w szczególnoci jego rodowisko
CAM. Przygotowany przez system pomiaru
kszta³tu siatka trójk¹tów zosta³a zaimportowana
do rodowiska systemu CAD (rys. 8). Z uwagi na
przygotowanie materia³u do operacji frezowania

b)
a)
Rys. 7. Triangulacja: a) chmura punktów, b) powstawanie siatki, c) siatka trójk¹tów.
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owietlenia strukturalnego po szybkie prototypowanie czy obróbki ubytkowe. Tworzy siê zatem
spójne wraz z systemami in¿ynierskimi narzêdzie
u³atwiaj¹ce proces projektowania. Na podstawie
tej metodyki opracowano system handlowy
3Dshape i przekazano do wdro¿enia firmie
Smarttech [8]. W celu poprawienia jakoci procesu, dalszych prac wymagaj¹ aplikacje tworz¹ce
struktury plików wymiany np. IGES, jako ³¹czniki miêdzy systemem pomiaru kszta³tu wiat³em
strukturalnym a systemami in¿ynierskimi.

Rys. 8. Obraz twarzy z siatki trójk¹tów.

Rys. 9. Bry³a twarzy.

twarzy, jak i czas wykonania, ograniczono obszar obróbki do wymiarów 60 x 70 mm (rys. 9).

Wygenerowane cie¿ki narzêdzia (plik CLData) dla zabiegu obróbki zgrubnej przedstawiono na
rys. 10, za dla obróbki wykañczaj¹cej na rys. 11.
Po translacji odpowiednim postprocesorem adresowanym dla danego sterownika utworzony zostaje program ród³owy. Program ten zawiera kody G
(g³ównie interpolacjê liniow¹), okrela wspó³rzêdne punktu dla ka¿dej osi (XYZ) uk³adu odniesienia przedmiotu obrabianego. Programy operacji
technologicznych (obróbka wykañczaj¹ca  711
kB) wymaga³y podzia³u na 6 samodzielnych programów z racji ograniczonej pojemnoci pamiêci
operacyjnej uk³adu sterowania (196 kB). Czas
obróbki zgrubnej ok. 1 godziny i ok. 2 godzin
obróbki wykañczaj¹cej.
Wspó³czesne projektowanie coraz czêciej
wykorzystuje in¿ynieriê odwrotn¹ ³¹cz¹c, jak
przedstawiono w artykule, budowê zwektoryzowanego obiektu w rodowisku komputerowym
na podstawie pomiaru kszta³tu z wykorzystaniem

Obróbka frezowaniem
Operacjê obróbki frezowaniem twarzy, przyjmuj¹c za najbardziej korzystn¹ strategiê ruchu
narzêdzia tzw. zig-zag, wykonano w dwóch zabiegach:
l obróbki zgrubnej frezem palcowym o rednicy 6 mm (50% pokrycie kolejnych cie¿ek)
przyjmuj¹c posuw roboczy 500 mm/min przy
prêdkoci obrotowej narzêdzia 3000 obr/min
l obróbki wykañczaj¹cej frezem kulistym o rednicy kuli 6 mm (80% pokrycie kolejnych
cie¿ek) z posuwem 600 mm/min i prêdkoci¹ obrotow¹ 3000 obr/min.
Obróbkê prowadzono na frezarce narzêdziowej CNC produkcji FOP Avia z 3-osiowym uk³adem sterowania PRONUM 640 FC.

Rys. 10. Obróbka zgrubna.
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Rys. 11. Obróbka wykañczaj¹ca.
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Integracja oprogramowania
in¿ynierskiego
Biura projektowe posiadaj¹ swoje w³asne
modele procesów projektowych oraz swoje
w³asne modele produktów [9]. Najczêciej s¹
one tworzone przez wiele lat stanowi¹c realny
dorobek danego biura. Modele procesu i produktu funkcjonuj¹ce w biurach projektowych
niekoniecznie musz¹ posiadaæ wyartyku³owan¹ formalnie postaæ. Czêsto s¹ one wiedz¹ na
temat sposobu realizacji okrelonych zadañ,
podzia³u zadania na kroki, u¿ywanych narzêdzi, systemu oceny itp. Czêsto s¹ one czêciowo sformalizowane. Biuro projektowe, na
ogó³, stanowi zespó³ wspó³pracuj¹cych ze sob¹
osób. Realizowane procesy projektowe przybieraj¹ postaæ dzia³añ wykonywanych przez
wielu projektuj¹cych, w³¹czaj¹c w to interakcje
pomiêdzy cz³onkami zespo³u. Cz³onkowie zespo³u maj¹ okrelon¹ wiedzê jaka jest im potrzebna do wykonywania ich zadañ. Ta wiedza
to efekt pracy i w³asnego rozwoju. Stanowi ona
integraln¹ ca³oæ, która mówi w jaki sposób
prowadziæ procesy projektowe, w jaki sposób
opisywaæ efekty tych procesów w ró¿nych fazach ich powstawania. Projektuj¹cy wykonuj¹c swoje zadania buduj¹ niezbêdne modele,
analizuj¹ ich funkcjonowanie. Bardzo czêsto
stosuj¹ modele mentalne, analizuj¹ je mentalnie. Jednak¿e na pewnym etapie przechodz¹
do modeli formalnych. Wynika to z faktu, ¿e
pragn¹ dok³adniej przetestowaæ w³asne koncepcje, chc¹ lepiej je przedstawiæ innym projektuj¹cym, a tak¿e próbuj¹ wykonaæ po trosze
pewn¹ czêæ pracy jak¹ jest stworzenie koñcowej dokumentacji projektowej. Mog¹ to byæ
zarówno szkice, modele wykonane materialnie, czy te¿ bardzo dzisiaj powszechne, modele
komputerowe. Modele poddawane s¹ analizie.
Modele komputerowe najczêciej analizuje siê
za pomoc¹ narzêdzi do analizy komputerowej.
Naturaln¹ konsekwencj¹ tego faktu jest to, ¿e
dochodzi do integracji aplikacji komputerowych. Stosunkowo niedawno wykonano kolejny krok na drodze ku integracji. Zaczêto integrowaæ nie tylko zasoby pojedynczych biur
projektowych ale tak¿e ró¿ne, czêsto odleg³e,
biura projektowe. W projektowaniu u¿ywa siê
dzisiaj wielu narzêdzi komputerowych. Ich
producenci najczêciej oferuj¹ narzêdzia prowadz¹ce do ich integracji. Stosowanych jest
wiele technologii i standardów. Technologie i
standardy s¹ ustawicznie rozwijane. Towarzyszy temu proces ich przemys³owej weryfikacji
GRUDZIEÑ 2002

[1, 4]. Odbywaj¹ siê liczne, bardzo zaawansowane i bardzo szczegó³owe dyskusje. Konkluzje wynikaj¹ce z tego procesu prowadz¹ do
wniosku, ¿e zagadnienia te nale¿y rozpatrywaæ
w kontekcie bran¿owym, geograficznym, itp.
Projektowanie maszyn w chwili obecnej realizowane jest przy du¿ym zaanga¿owaniu rodków komputerowych i najczêciej wi¹¿e siê z
przetwarzaniem du¿ych iloci informacji.
Oprogramowanie dostarczone przez producenta oprogramowania rzadko stanowi produkt statyczny, niezmienny. Najczêciej podlega on ci¹g³ym modyfikacjom, procesom przystosowawczym, dokonywanym zarówno przez
producenta jak i u¿ytkowników. Naturalne sta³o siê d¹¿enie do integracji komputerowych
zasobów biur projektowych.

Metody integracji
Model procesu projektowego stanowi informacjê o tym jak realizowano okrelony proces
projektowy [9]. Do przechowywania informacji na temat procesu najczêciej u¿ywa siê
zapisu poszczególnych stanów produktu. S³u¿¹ do tego systemy towarzysz¹ce wiêkszoci
systemów wspomagaj¹cych obliczenia in¿ynierskie, maj¹ce za zadanie przechowywaæ,
archiwizowaæ modele konstrukcji opisane na
poziomie projektowania szczegó³owego.
Wiêkszoæ u¿ywanego, w trakcie prac projektowych, oprogramowania posiada swoje w³asne formy zapisu stanu produktu. Zatem generalnie problem integracji prowadzi do integracji wielu ró¿nych form zapisu modelu produktu. Poniewa¿ modele produktu zapisuje siê w
bazach danych dlatego bazy danych sta³y siê
wa¿nym ogniwem w integracji. Pierwotnie
bazy danych by³y przeznaczone przede wszystkim do sk³adowania i uzyskiwania informacji.
Informacja zapisana w bazie mog³a podlegaæ
modyfikacjom. Integralnie z bazami danych
zwi¹zane by³y systemy ich zarz¹dzania. Obecnie cel stosowania baz danych poza przechowywaniem informacji uleg³ poszerzeniu o zapewnienie mo¿liwoci komunikowania siê ró¿nych rodzajów oprogramowania na drodze
korzystania ze wspólnej bazy. W literaturze i w
realnych zastosowaniach pojawi³o siê bardzo
du¿o szczegó³owych koncepcji maj¹cych na
celu uwzglêdnienie ca³ej z³o¿onoci tego procesu. Na ogó³ za pierwotny, decyduj¹cy przy
Materia³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

tworzeniu architektury systemu, przyjmowano realny b¹d oczekiwany obieg informacji.
Mo¿na zaobserwowaæ stosunkowo du¿y wysi³ek zmierzaj¹cy do wyartyku³owania charakterystyk baz, które maj¹ byæ przeznaczone do
zadañ projektowych. Wymienia siê tutaj: zapewnienie mo¿liwoci zapisu in¿ynierskich typów danych, operowanie wersjami danych,
sprawdzanie zasad dostêpu przy wprowadzaniu i pobieraniu informacji, jêzyki zapytañ typowe dla zastosowañ in¿ynierskich. W wielu
opracowaniach [1, 3, 4, 9] mo¿na znaleæ
postulaty okrelaj¹ce jakie cechy powinny
mieæ narzêdzia s³u¿¹ce do modelowania procesów projektowych. Wymieniane s¹ nastêpuj¹ce cechy:
l opisywanie procesu na ró¿nych poziomach
abstrakcji,
l zapewnienie mo¿liwoci dekomponowania
opisu,
l zapewnienie mo¿liwoci zapisu historii
zmian, zale¿noci miêdzy wersjami,
l precyzyjne okrelenie zasobów komputerowych niezbêdnych do przechowywania informacji,
l zapewnienie mo¿liwoci opisu przep³ywu
informacji,
l zapewnienie mo¿liwoci opisu produktu,
l zapewnienie mo¿liwoci opisu relacji miêdzy danymi,
l zapewnienie mo¿liwoci pracy z wieloma
modelami produktu jednoczenie,
l zapewnienie mo¿liwoci pracy przy wielu
ró¿nych reprezentacjach tego samego produktu.
Ju¿ od pocz¹tku lat 70. podejmowane by³y
próby opracowania standardów w zakresie
opisu modelu produktu [1, 3, 4, 9]. Zasadniczym celem stosowania standardów w zakresie
opisu modelu produktu jest zapewnienie mo¿liwoci wymiany informacji pomiêdzy ró¿nymi
systemami. Uzyskane rozwi¹zania ci¹gle pozostaj¹ na poziomie opisu z etapu projektowania
szczegó³owego.
Obecnie wyranie dostrzegany jest problem
zapisu informacji, która jest wiedz¹ na okrelone tematy projektowe [1, 7, 9, 11]. Wiedza ta
mo¿e dotyczyæ tego co ju¿ zaprojektowano.
Jest to pewnego rodzaju uzasadnienie dla podjêtych decyzji. Mo¿e to byæ równie¿ wiedza,
która stanowi wytyczne na przysz³oæ. W
zwi¹zku z powy¿szym narzêdzia komputerowe
wspomagaj¹ce procesy projektowania rozwijaj¹ siê w kierunku wykorzystywania elementów
opartych na przetwarzaniu wiedzy. Konsekwencj¹ tego jest potrzeba integrowania oprogramowania algorytmicznego z oprogramowa-
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niem opartym na metodach sztucznej inteligencji. Praktycznie oznacza to, ¿e oprogramowanie in¿ynierskie u¿ywane w projektowaniu
nie powinno byæ integrowane na sztywno.
Powinna byæ zapewniona mo¿liwoæ szybkiego kreowania nowych po³¹czeñ tak jak to wynika z rozwoju (bardzo szybkiego) wiedzy projektowej. W zwi¹zku z powy¿szym w oprogramowaniu do integracji mo¿na zaobserwowaæ
dwie jego grupy oparte na ró¿nych przes³ankach. W pierwszym przypadku ca³a procedura
stanowi próbê imitacji aktualnego, sformalizowanego obiegu informacji [1, 3]. Jest to podejcie oparte na bazach danych. Wprowadza siê
bardzo sformalizowany system obiegu informacji, zasad dostêpu, zatwierdzania, przechowywania. Tej koncepcji przywieca d¹¿enie do
wprowadzenia porz¹dku, do wdro¿enia pewnych formalnych procedur. W drugim przypadku struktura jest bardziej otwarta, maj¹ca
zapewniæ mo¿liwoæ kreatywnoci, czêsto stosuje siê tutaj architekturê tablicow¹ [7, 9, 11]
lub architekturê bêd¹ca efektem ewolucji architektury tablicowej. Ju¿ wiele lat temu w
szeregu pracach maj¹cych charakter naukowy
architektura tablicowa by³a u¿ywana jako narzêdzie do integracji oprogramowania [11].
Zasadnicz¹ koncepcjê architektury tablicowej
najczêciej wyjania siê za pomoc¹ bardzo
przejrzystej metafory [9, 11]. Zak³adamy, ¿e w
klasie zasiada grupa ludzi- ekspertów, których
zadaniem jest rozwi¹zanie okrelonego problemu. W klasie znajduje siê tablica. Eksperci s¹
specjalistami z ró¿nych dziedzin. Problem w
swej pocz¹tkowej postaci zostaje zapisany na
tablicy. Eksperci obserwuj¹ tablicê, widz¹ widoczne na niej informacje. Ka¿dy z ekspertów
je¿eli uzna, ¿e mo¿e wnieæ swój udzia³ w
rozwi¹zanie problemu mo¿e zapisaæ swoje propozycje na tablicy. To co nowego pojawia siê
na tablicy staje siê dostêpne dla innych ekspertów. Ca³a procedura zostaje zakoñczona w
momencie rozwi¹zania problemu. Mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e wielu ekspertów, jednoczenie, pragnie zapisaæ swoje koncepcje. Potrzebny staje
siê wówczas nowy uczestnik, moderator ca³ego
procesu, maj¹cy decyduj¹cy g³os przy przyznawaniu ekspertom prawa do prezentacji swoich
koncepcji. Podstawowym elementem wchodz¹cym w sk³ad architektury tablicowej jest
globalna baza danych. W powy¿szym przyk³adzie jej rolê pe³ni tablica. Kolejne elementy
ca³oci to ród³a wiedzy i mechanizm steruj¹cy. Pojedynczy eksperci w przyk³adzie to
ród³a wiedzy, moderator to mechanizm steruj¹cy. Globalna baza danych mo¿e zawieraæ
pewne podstruktury, których zadaniem jest
u³atwienie prowadzenia przeszukiwañ. Glo-
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balna baza danych jest widoczna i dostêpna dla
wszystkich róde³ wiedzy. Sk³adowane s¹ w
niej dane i hipotezy. Koncepcja zbioru róde³
wiedzy oddaje ca³¹ uwzglêdnian¹ wiedzê dotycz¹c¹ rozwi¹zywanego problemu. ród³a wiedzy mog¹ korzystaæ z informacji dostêpnej w
bazie, mog¹ równie¿ tworzyæ i modyfikowaæ jej
zawartoæ. Na ogó³ ród³a wiedzy mog¹ byæ
aktywowane po spe³nieniu okrelonych warunków. Mechanizm steruj¹cy mo¿e decydowaæ o
wyborze strategii rozwi¹zania problemu.
ród³ami wiedzy mog¹ byæ systemy oparte na
wiedzy. Mog¹ to byæ równie¿ modu³y oparte na
ró¿nych koncepcjach mieszanych: algorytmicznych i deklaratywnych. Tablica, w zasadzie, pe³ni funkcje przestrzeni roboczej dla
modu³ów rozwi¹zuj¹cych problem. ród³a
wiedzy mog¹ byæ aktywowane przez obiekty na
tablicy, czy te¿ zwi¹zane z nimi zdarzenia.
Aktywacja róde³ wiedzy nie nastêpuje natychmiast, na ogó³ ród³a wiedzy zg³aszaj¹ce gotowoæ akcji przesy³aj¹ stosown¹ informacjê,
która z kolei jest zapisana w agendzie. Odpowiedni mechanizm steruj¹cy decyduje o kolejnoci uruchamiania okrelonych róde³ wiedzy. ród³a wiedzy mog¹ byæ do³¹czane i od³¹czane. ród³a wiedzy mog¹ byæ uruchamiane
w kolejnoci wynikaj¹cej z procesu przetwarzania. Ca³oci¹ powinien sterowaæ projektant
czy projektanci. Je¿eli pojawi siê nowy pomys³
integracji problemów - aplikacji - róde³ wiedzy
powinna byæ zapewniona mo¿liwoæ szybkiej
realizacji tego zadania - praktycznie szybkiego
wykonania eksperymentu. Mog¹ to byæ np.
zadania po³¹czenia modeli geometrycznych z
natychmiastowym kosztorysowaniem, z natychmiastow¹ analiz¹ za pomoc¹ metody elementów skoñczonych, z kilkoma programami
symulacyjnymi. Oczywicie g³ównym architektem tej integracji musi byæ projektant odpowiedzialny za projekt. Powinien on odpowiednio
modelowaæ tê integracjê. Klasyczne oprogramowanie architektury tablicowej by³o dosyæ
z³o¿one, wymaga³o udzia³u specjalistów,
którzy wspomagali szybkie tworzenie takich
modeli. Producenci oprogramowania zwrócili
uwagê na koniecznoæ stosowania ogólnie zrozumia³ych metafor. Proces integracji oprogramowania in¿ynierskiego z tablic¹ musi byæ
jasny i zrozumia³y. Mo¿na obecnie zaobserwowaæ, ¿e w szeregu przypadkach realnych komercyjnych [2, 5, 6, 8] aplikacji rolê tablicy
przej¹³ arkusz kalkulacyjny, a ³¹czenie nastêpuje poprzez przeci¹ganie odpowiednich komórek. Tworzone s¹ natychmiastowe po³¹czenia i istnieje mo¿liwoæ uruchamiania zintegrowanych w danym momencie aplikacji. Niektóre z podejæ proponuj¹ równoczesne stosoMateria³y z konferencji publikujemy w wersji oryginalnej

wanie technologii internetowych [10]. W pracy przedstawiono zasadnicze koncepcje stosowane w integracji systemów komputerowych
wspomagaj¹cych proces projektowania. Wskazano na dwutorowoæ stosowanych podejæ: 1)
podejcie oparte na d¹¿eniu do sprawnego
zarz¹dzania, 2) podejcie oparte na umo¿liwieniu szybkiej, potrzebnej w danej chwili, integracji bêd¹cej warunkiem kreatywnoci. ¯adne z tych podejæ nie jest dominuj¹ce. Pierwsze
przypomina spojrzenie sprawnego sekretarza
zaprowadzaj¹cego porz¹dek w dokumentowaniu procesu projektowego, drugie to jakby dzia³ania sprawnego asystenta, który mo¿e nas
sprawnie wspomagaæ w testowaniu nowych
pomys³ów. Oba te aspekty wystêpuj¹ równoczenie w ka¿dej dzia³alnoci projektowej.
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