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Геометричне моделювання є потужним інструментом вирішення багатьох
науково-виробничих задач. Особливо це стосується проектування функціональних
поверхонь з підвищеними динамічними якостями. Для формування каркасів динамічних
поверхонь, використовують алгебраїчні криві та гладкі обводи с закономірною зміною
значень кривини. Це можуть бути криві другого порядку, евольвенти, трохоїди,
дискретно представлені криві. Пакети геометричного моделювання, які
використовуються на підприємствах, часто не розраховані на формування кривих ліній,
необхідних для вирішення конкретних задач.
У наш час на Мелітопольському компресорному заводі «МЕЛКОМ»
виготовляють ротори компресорів серії ВФ (газодувки), в яких робоча поверхня
обмежена кінематичною поверхнею отриманою за рахунок поступового руху
евольвенти кола. Проблема методики виготовлення ротора з використанням станків з
ЧПК є одержання із заданою точністю кривої, яка апроксимує евольвенту кола.
Отримана крива повинна мати велику кількість вузлів, тому введення їх в ручну не є
прийнятним. Тому перед нами була поставлена задача розробити програмний модуль,
який автоматизує процес отримання із заданою точністю твірної кривої.
Основним програмним інструментом конструктора на підприємстві «МЕЛКОМ»
є КОМПАС-3D. Було прийняте рішення розробити програмний модуль з використанням
саме API КОМПАСа. Орієнтація API, перш за все, на забезпечення можливостей
зручного підключення зовнішніх модулів, а також на роботу в мережі, підвищує
потенційні можливості застосування універсальних систем в специфічних областях. Ще
одна перевага застосування підходу з використанням API полягає в зменшенні ефекту
морального старіння створеного прикладного програмного забезпечення, оскільки
розробник універсальної системи автоматизованого проектування, вимушений постійно
оновлювати версії свого програмного продукту.
Тому нами була запропонована методика [1], основана на використанні
розробленого нами програмного забезпечення, яке надає можливість сформувати
сплайн, що апроксимує з заданою точністю, різні криві лінії. Алгоритм, який лежить в
основі програми, передбачає розрахунок координат точок, розміщених на даній кривій,
та інтерполяцію отриманого точкового ряду бісплайном.
Програмний модуль був доповнений модулями побудови епітрохоїдноі та
трохоідної кривих. Ще одна важлива частина програми надає можливість побудови
таблично заданої кривої за допомогою вхідного файлу з координатами вузлів.
Вирішення розробки цього доповнення було прийняте через проблему важкості
побудови великої кількості вузлів вручну в CAD – пакетах апроксимуючих криву.
Першим етапом для отримання 3D моделі ротора є побудова його профілю.
Вхідними даними для побудови профілю ротора є робоче креслення відомого ротору
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газодувки надане підприємством. Будуємо профіль за допомогою розроблено
програмного забезпечення. Отриманий результат зберігається в одному з основних
форматів КОМПАСа *.m3d. Далі цей файл відкривається в пакеті КОМПАС-графік та
за допомогою стандартних операцій компаса будується повний профіль ротора. За
допомогою типових операцій КОМПАСа, ми отримаємо кінцеву 3D-модель ротору.
Основним критерієм якості апроксимації евольвенти кола, є монотонний графік
зміни кривини вздовж отриманого сплайну. Для дослідження графіка кривини модель
сплайна була конвертована в пакет Solid-Works.
Похибка апроксимації залежить від кількості вузлів, призначених на евольвенті,
та визначають сплайн. Чим щільніший вхідний точковий ряд тим точніше отриманий
сплайн, що представляє вихідний контур. Для оцінки максимальної абсолютної похибки
апроксимації ми використовуємо методику [1], яка надає можливість визначити межі
всередині яких розташована крива з монотонною зміною значень кривини, яка
інтерполює заданий точковий ряд.
Дослідження показали що отримана поверхня відповідає поставленим вимогам
[2] до поверхні обтічної середовищем (в нашому випадку повітряний потік), основною
з яких є закономірна зміна значення кривини вздовж лінії виділеної на поверхні.
Отримана модель ротора, яка відповідає робочому кресленню, та може бути
використана для автоматизованої розробки керуючої програми до станка з ЧПК.
Розроблений програмний модуль є універсальним для розрахунку та побудови
параметрично заданих кривих. При необхідності, можна змінити відповідний код
програми для розрахунку та побудови інших кривих.
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In this paper, proposed methodology that lets you create geometric models of products
that have limited functional complicated surfaces. Method is based on using our developed
software that allows you to create a spline that approximates the set of precision curves. The
algorithm underlying the program envisages calculation of coordinates of points located on
this curve, and received points bisplaynom interpolation.
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