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Вступ. Класичний алгоритм об’єктно-орієнтованого технологічного 

проектування передбачає виконання ряду послідовних взаємопов’язаних 

етапів неітераційного низхідного структурно-параметричного синтезу. Тоб-

то, спочатку на основі вхідних даних (макрогеометрична конфігурація деталі, 

матеріал, її розмірно-вагові характеристики, точність геометричних розмірів 

та взаєморозташування поверхонь, фізико-механічний стан функціональних 

поверхонь деталі, тип та організаційна форма виробництва) формується ма-

ршрут механічного оброблення виробу, потім визначається структура техно-

логічних операцій, переходів, призначаються режими оброблення а відтак 

проектується або підбирається технологічне оснащення, інструмент тощо. 

При цьому технолог повністю абстрагується від проблем функціонального 

(експлуатаційного) характеру об’єкту виробництва, справедливо вважаючи, 

що призначення норм точності та якості – це прерогатива конструктора [1, 2, 

3]. 

Основним критерієм формування оптимальної структури та параметрів 

об’єктно-орієнтованого технологічного процесу є забезпечення мінімальної 
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собівартості виготовлення об’єкту виробництва (виробу) при дотриманні фо-

рмалізованих показників якості (точності, шорсткості, фізико-механічних 

властивостей окремих поверхонь) та заданих виробничою програмою обсягів 

виготовлення продукції з урахуванням технологічної спадковості існуючого 

виробництва. Проте об’єктивні умови розвитку ринкової економіки визна-

чають необхідність цільової орієнтації наукових досліджень, процесів проек-

тування та виробництва виробів машинобудування на формування більш ви-

сокого рівня якості, ніж у конкурентів протягом життєвого циклу (ЖЦ) про-

дукції. В результаті поступового насичення ринку взаємозамінними вироба-

ми-аналогами ефективність цінової конкуренції знижується, а нецінової (як 

результат розширення та вдосконалення експлуатаційних властивостей) під-

вищується, що обумовлює актуальність пошуку нових критеріїв оцінки і тех-

нологій управління якістю різноманітних технічних систем на кожному з 

етапів ЖЦ. Структурність якості складає основу фундаментального для ква-

ліметрії принципу функціонально-кібернетичної еквівалентності [4, 5]. 

Головною особливістю функціонально-орієнтованого проектування є 

те, що первинним у формуванні структури та параметрів технологічних опе-

рацій і переходів є забезпечення комплексу функціонально-експлуатаційних 

властивостей виробу при дотриманні заданих параметрів точності, а також 

організаційних та техніко-економічних обмежень. У даному випадку функці-

єю мети при прийнятті рішень про оптимальну структуру та параметри тех-

нологічного процесу є інтегральний кваліметричний критерій технічного рі-

вня виробу, що системно характеризує зносостійкість, втомну міцність, коро-

зійну стійкість тощо найбільш навантажених поверхонь виробу і отримуєть-

ся як результат формування в процесі різання мікротопології поверхневого 

шару, залишкових напружень та деформацій. 

Матеріал і результати дослідження. 
У роботах [5,7] доведена адекватність моделювання множини показни-

ків якості технологічної системи і-го виробу { } { }1 2 3, , ...=i NF q q q q  і взаємо-

пов’язаних зв’язків між ними { }⇔k mq q , як єдиної інформаційної системи 

при умові забезпечення обмежень { } { }1 2 3, , ...=i SL Q Q Q Q . Згідно з принци-

пом функціонально-кібернетичної еквівалентності, чим більше число моде-

льованих показників якості N  та обмежень S, тим вища альтитуда моделі, в 

результаті чого зменшується множина зв’язків { }⇔k mq q . На кожному рівні 

моделі, в якій не використовуються суб’єктивні експертні методи генеруван-

ня технологічних рішень, потрібно враховувати тільки ті функціонально-

експлуатаційні властивості, що характеризують систему в цілому, а також 

реалізувати аналіз альтернативних варіантів структурно-параметричних рі-

шень за єдиним комплексним критерієм ( )iK F  технічного рівня. При цьому 
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управління якістю проектування полягає в цільовій дії на елементи безлічі 

механічних властивостей об’єкту виробництва, що визначають відповідність 

проекту вектору оцінних критеріїв і-го виробу { }iF . Вектор ознак якості і-го 

виробу { }1 2 3, , ... Nq q q q  відображає певне поєднання результуючих параметрів 

проектування Rе і, відповідає деякій точці Y в N-мірному абстрактному прос-

торі Yn. Адекватне відображення множини ознак якості Υ на числову вісь [5]: 

 : → ef Y R      (1) 

де ⊂ ⋅ ef Y R  - функціональне відношення, що визначає міру впливу 

функціонально-експлуатаційної якості деталі у виробі;  

Непорожня підмножина якісних станів виробу, що забезпечують до-

сягнення мети функціонально-орієнтованого технологічного проектування, 

відповідає простору, обмеженому за допомогою певних меж: 

sup inf 1,∀ =Un nq q n N , фізичний зміст яких обумовлений критеріями 

енергетичної ефективності, міцності, жорсткості, точності, надійності та інш. 

При цьому проектувальникові слід описати цю систему в термінах технічних 

характеристик об'єкту виробництва, тобто квантифікувати спільну мету на 

сукупність локальних критеріїв якості за умови забезпечення наперед сфор-

мульованих САЕ-системою обмежень. 

Обмеження { }iL , сформульовані системою MacroCAE до кожної j-ї по-

верхні ( 1,=j J ) або до і-ї деталі в цілому класифікуються наступним чином: 

− абсолютна точність ( 1ijQ ); 

− відносна точність взаємного положення j-ї та k-ї поверхні ( 2ijkQ ); 

− міцність ( 3ijQ ); 

− жорсткість ( 4iQ ) 

− шорсткість ( 5ijQ ). 

Серед найбільш важливих { }iF  характеристик функціональної ефекти-

вності слід класифікувати наступні локальні критерії певної j-ї поверхні 

( 1,=j J ) і-ї деталі: 

− зносостійкість ( 1ijq ); 

− триботехнічна якість спряжень ( 2ijq ); 

− втомна міцність ( 3ijq ); 

− корозійна стійкість ( 4ijq ); 

− мастильна утримуюча здатність ( 5ijq ); 

− властивість оптичного віддзеркалення ( 6ijq ); 
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− властивість теплового віддзеркалення ( 7ijq ); 

− властивість забезпечення герметичності з’єднань ( 8ijq ). 

Кожне сполучення вхідних даних для відповідного варіанту структури 

та параметрів функціонально-орієнтованого технологічного процесу відо-

бражається у N - мірному просторі зважених показників якості, за якими оці-

нюється відповідність виробу поставленим вимогам: 

 { }1 2 3, , ... max→opt NF q q q q     (2) 

Єдиний комплексний критерій ( )iK F  технічного рівня, значення якого 

є інваріантним рівню кваліметричної моделі, визначається системою ліній-

них рівнянь, поданою в матричному вигляді [7]: 
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де ( )1,8∀ =n nα  - матриця-стовбець вагових коефіцієнтів кожного ijnq -

го локального критерію певної j-ї поверхні ( 1,=j J ) і-ї деталі. Причому 

0 1,8≥ ∀ =n nα  і 
1

1,0
=

=∑
N

n

n

α . 

В залежності від фізичного змісту функціонально-експлуатаційної вла-

стивості виробу, отриманої в результаті виконання технологічного процесу з 

визначеною структурою та параметрами можливе використання різних ква-

ліметричних шкал (лінійної [7], експотенційної та показникової [4]), для яких 

загальним є : 

− зміна значень оціночних функцій в інтервалі [0; 1], причому нулю 

відповідає найменш переважне значення оцінюваної властивості, а 

одиниці — найбільш прийнятне; 

− існування робочого інтервалу аргументу min max[ ; ]n nq q , поза яким функ-

ція { }inF  набуває постійних значень. 
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Причому зростання пріоритету ( )1,8∀ =n nα  будь-якого вагового кое-

фіцієнту кожного ijnq -го локального критерію певної j-ї поверхні ( 1,=j J ) і-ї 

деталі зменшується із зростанням значення номінального значення цієї озна-

ки якості.  

Враховуючи мінімаксний характер впливу окремих локальних критері-

їв на експлуатаційні властивості об’єкту виробництва (тобто, наприклад, оп-

тимальною ознакою є набуття максимальної зносостійкості ( 1 max→ijq ) або 

мінімального коефіцієнту тертя, що забезпечує триботехнічну якість спря-

жень ( 2 min→ijq )), для кожного локального критерію слід визначити зна-

чення супремуму та інфімуму зі всієї множини допустимих значень окремого 

операнда (локального критерію). Принцип їх визначення можна виразити 

формулою: 

 { }max sup 1,= ∀ =n ijnq q n N     (4) 

де sup (супремум) – операнд виділення найбільш ефективного (з функ-

ціональної точки зору) значення кожного ijnq -го локального критерію певної 

j-ї поверхні ( 1,=j J ) і-ї деталі за n-ю ознакою; 

 { }min inf 1,= ∀ =n ijnq q n N     (5) 

де inf (інфімум) – операнд виділення найменш ефективного (з функціо-

нальної точки зору) значення кожного ijnq -го локального критерію певної j-ї 

поверхні ( 1,=j J ) і-ї деталі за n-ю ознакою. 

Наявність єдиного комплексного критерію ( )iK F  технічного рівня ви-

робу визначає необхідність розроблення методики та алгоритму вирішення 

багатокритерійної оцінки якості виробу. Найбільш ефективним інструмента-

рієм можна вважати метод звертання множини показників в єдиний, еквіва-

лентний за умовами комутативності та безперервної диференціації в просторі 

показників { }iF  по всіх показниках функціональної ефективності 

{ }1,∀ =ijnq n N  кожної j-ї поверхні ( 1,=j J ) і-ї деталі. В даному випадку па-

раметричною формою оператора звертання можна вважати адитивну норму-

вальну форму виду [5]: 

 ( )
1

0 1,
=

= ⋅ ≠ ∀ =∑
N

i n n

n

K F q n Nα    (6) 

де ( )1,∀ =n n Nα  - матриця-стовбець вагових коефіцієнтів кожного 

ijnq -го локального критерію певної j-ї поверхні ( 1,=j J ) і-ї деталі. 
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Систематизація номенклатури найбільш важливих показників функціо-

нальної ефективності виробів, отриманих як результат реалізації функціона-

льно-орієнтованих технологій машинобудування, подано наведено в роботі 

[2]. 

Алгоритм розрахунку узагальненого нормативного критерію оптиміза-

ції структурно-параметричного варіанту технологічного рішення реалізовано 

за допомогою розробленої автором [8] програми з використанням програм-

них продуктів EXCEL та Visual Basic. Так, на 0 наведений приклад розрахун-

ку узагальненого кваліметричного показника K(Fi). Вихідними даними для 

такого розрахунку є (етап І підпрограми) функціональні варіативні значення 

кваліметричних показників, визначених як результат реалізації функціональ-

но-орієнтованого технологічного процесу: параметр питомого зношування 

(інтенсивність зношування) (для наведеного прикладу - Ih = 5,83×10-5); кое-

фіцієнт запасу втомної міцності (n-1 = 3,22); параметр триботехнічної якості 

спряжень (коефіцієнта тертя) (f = 0,15); параметр корозійної стійкості - шви-

дкість зменшення маси внаслідок фретинг-корозійного руйнування повер-

хонь деталі (τm = 4,8×10
-3

, кг/м
2
); коефіцієнт запасу рідинного трибоконтакту 

(St = 2,21). Як результат попередніх ітерацій аналізу структури та параметрів 

технологічного процесу, розраховані за формулами (4) і (5) значення inf (ін-

фімуму) і sup (супремуму) кожного ijnq -го локального критерію певної j-ї по-

верхні ( 1,=j J ) і-ї деталі за n-ю ознакою (етап ІІ підпрограми). 

Показники вагових коефіцієнтів ( )1,5∀ =n nα  кожного ijnq -го локаль-

ного критерію певної j-ї поверхні ( 1,=j J ) і-ї деталі призначаються проекта-

нтом апріорно (етап ІІІ підпрограми – рис.1), але їх нормування (приведення 

до виду 
1

1,0
=

=∑
N

n

n

α  пропорційно до номінальних значень цих коефіцієнтів) 

виконується в автоматизованому режимі (етап ІV підпрограми – рис.1). 

Розрахунок ненормалізованих локальних критеріїв оптимізації за ква-

ліметричними показниками (етап V даної підпрограми – рис.1) виконується 

за наведеним вище алгоритмом і становить для даного прикладу за показни-

ком зносостійкості Q1 = 0,19; за коефіцієнтом запасу втомної міцності Q2 = 

0,08; за параметром триботехнічної якості спряжень Q3 = 0,06; за параметром 

корозійної стійкості Q4 = 0,05; за коефіцієнтом запасу рідинного трибоконта-

кту Q5 = 0,14. Нормалізація цих показників (етап VІ даної підпрограми – 

рис.1) дозволяє побудувати павутину якості нормалізованих кваліметричних 

показників, що становитимуть для наведеного прикладу за показником зно-

состійкості Q1Н = 0,40; за коефіцієнтом запасу втомної міцності Q2Н = 0,15; за 

параметром триботехнічної якості спряжень Q3Н = 0,12; за параметром коро-

зійної стійкості Q4Н = 0,09; за коефіцієнтом запасу рідинного трибоконтакту 
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Q5Н = 0,27. Остаточно узагальнений критерій оптимізації (етап VІІ даної під-

програми – рис.1), що визначається за формулою (6) дорівнює 0,519 [9]. 

 
Рис.1. Фрагмент підпрограми лінійного нормування кваліметричних 

 критеріїв та розрахунку функції мети структурно-параметричної оптимі-

зації функціонально-орієнтованого технологічного процесу  
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Висновки. Наявність єдиного комплексного критерію ( )iK F  тех-

нічного рівня виробу визначає необхідність розроблення методики та ал-

горитму вирішення багатокритерійної оцінки якості виробу. Найбільш 

ефективним інструментарієм можна вважати метод звертання множини 

показників в єдиний, еквівалентний за умовами комутативності та безпе-

рервної диференціації в просторі показників { }iF  по всіх показниках 

функціональної ефективності { }1,∀ =ijnq n N  кожної j-ї поверхні ( 1,=j J ) 

і-ї деталі. В даному випадку параметричною формою оператора звертання 

можна вважати адитивну нормувальну форму виду 

( )
1

0 1,
=

= ⋅ ≠ ∀ =∑
N

i n n

n

K F q n Nα .  

Алгоритм структурно-параметричної оптимізації функціонально-

орієнтованого технологічного процесу складається з таких етапів: етап 

інтерактивного внесення інформації (вхідних даних) в систему; етап мо-

делювання виробу, його попереднього інженерного аналізу та формування 

вихідного варіанту структури і параметрів технологічного процесу; етап 

моделювання та аналізу напружено-деформованого стану виробу в про-

цесі його формоутворення, реалізований в СAF-системі; етап розрахунку 

локальних критеріїв - інтенсивності зношування функціональних повер-

хонь в умовах потенційного функціонування виробу в залежності від 

варіативної структури та параметрів функціонально-орієнтованого техно-

логічного процесу формоутворення цих поверхонь; коефіцієнту запасу за 

показником втомної міцності функціональних поверхонь деталі; показни-

ка залежності динамічної якості трибоспряжень функціонально-важливих 

поверхонь деталі; коефіцієнту запасу рідинного трибоконтакту функціо-

нальних поверхонь деталі в імовірних умовах їх функціонування; пара-

метру залежності корозійної стійкості (фретінг-корозії) поверхонь деталі в 

умовах потенційного функціонування виробу від структури та параметрів 

функціонально-орієнтованого технологічного процесу формоутворення 

цих поверхонь; етап інтерактивного лінійного нормування кваліметрич-

них критеріїв та поточного розрахунку функції мети вибраного структур-

но-параметричного варіанту функціонально-орієнтованого технологічного 

процесу; етап направленого пошуку альтернативних варіантів структури 

та параметрів функціонально-орієнтованого технологічного процесу за 

евристичними правилами; етап формалізації результатів структурно-

параметричної оптимізації функціонально-орієнтованого технологічного 

процесу за системним кваліметричним критерієм.  
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