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Задачу виготовлення деталей, обмежених складними функціональними 

поверхнями, з високою степеню точності вирішують технології, які вимагають 

використання верстатів з ЧПК [2]. Обов’язковим етапом такої технології є утворення 

тривимірної комп’ютерної моделі виробу з використанням CAD – пакета. 

При розв’язанні практичних задач часто виникає необхідність моделювати 

поверхні на основі кривих, які задано вихідним точковим рядом – дискретно 

представлених кривих (ДПК). 

З метою моделювання складних функціональних поверхонь на основі ДПК 

розроблено методику та програмне забезпечення, яке складається з двох частин: 

- програма для розрахунку ДПК, на основі якої формується поверхня; 

- програма для побудови криволінійних поверхонь у пакетах тривимірного 

твердотільного моделювання. 

Для розрахунку координат вузлів ДПК використовується середовище Maple. 

Координати отриманих точок в автоматичному режимі записуються до текстових 

файлів, які є вихідними даними для формування комп’ютерних моделей поверхонь. 

Програму для побудови поверхонь написано на мові Object Pascal. Програма 

використовує API КОМПАСА, що дає можливість із зовнішнього середовища 

програмування посилати системі КОМПАС команди та отримувати результати їх 

виконання. Програма автоматично створює сплайн, який інтерполює вихідний 

точковий ряд. Отримана крива може бути збережена у окремому файлі, який має 

стандартне розширення КОМПАС-деталі *.m3d. На основі отриманої сплайнової кривої 

будується комп’ютерна модель поверхні: циліндричної поверхні або поверхні 

обертання. 

За допомогою розробленої методики та програмного забезпечення вирішена 

задача створення геометричних моделей робочих поверхонь компресора РПК-10. 

На основі вихідних даних в першому блоці розробленого програмного 

забезпечення в автоматичному режимі розраховується точковий ряд, що представляє 

профіль ротора компресора. 

Профіль ротора визначається як обвідна лінія сімейства епітрохоїд, отриманих 

при планетарній обкатці профілю корпусу. Для розв’язання задачі розроблено 

методику, за допомогою якої можна отримати як завгодно щільний ряд послідовних 

положень профілю корпуса (рис. 1, а). 

В результаті, в першому наближенні, отримано профіль ротору, який 

складається із ділянок епітрохоїд. 

За вказаним алгоритмом точно отримати профіль ротора неможливо, тому що 

для цього знадобиться нескінченна кількість ланок. Тому необхідно отримати точковий 

ряд, який представляє профіль ротора. 
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а)                                                                       б) 

Рис. 1 

Для цього знаходимо послідовність точок, кожна з яких розташована всередині 

ділянки складової кривої. В результаті отримаємо точковий ряд, який представляє 

профіль ротора. Кількість ділянок складової кривої залежить від кроку переміщення 

епітрохоїди. Ділянки складової кривої повинні бути настільки малі, щоб забезпечити 

наперед задану точність, з якою точковий ряд представляє профіль ротора. 

В другому блоці розробленого програмного забезпечення формується сплайн, 

який інтерполює отриманий точковий ряд. На основі отриманої кривої будується 

комп’ютерна модель поверхні ротора планетарно-роторного компресора (рис. 1, б). 

Для визначення максимальної абсолютної похибки створено окремий 

програмний продукт. Вихідними даними є координати вузлів. Програма дозволяє 

визначити, чи представляє точковий ряд криву з монотонною зміною кривини та 

максимальну абсолюту похибку інтерполяції [1]. 

Отримана модель була проаналізована з метою визначення впливу зміни 

профілю ротора на продуктивність роботи та ступінь стиснення компресора. Показники 

порівнювались із характеристиками класичної моделі планетарно-роторного 

компресора, у якої в якості профілю ротора використовується трикутник Релло. 

Розроблена методика формування профілю ротора дає можливість збільшити 

продуктивність роботи компресора на 18%, а ступінь стиснення – на 67%. 
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The task of formation of curved surfaces which are based on discretely represented 

curves, in parametrical solid modelling packages is solved. For modelling of generating lines 

of surfaces using specially designed software. 
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