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Вибір раціональних структур технологічного процесу зборки вузла
«Люнет» на основі імітаційного моделювання організаційно-технологічної

структури системи зборки

Постійне вдосконалення виробів машинобудування є необхідною умовою
забезпечення їх конкурентоспроможності та охоплює всі етапи їх життєвого
циклу. Визначне місце у вирішенні проблеми підвищення якості в даний час
займає технологія виготовлення, в тому числі технологічні процеси складання,
від якості яких багато в чому залежить забезпечення найважливіших
експлуатаційних параметрів виробів.

З урахуванням тенденцій розвитку машинобудування підвищити
ефективність зборки складних виробів можна за рахунок широкого
використання можливостей комп'ютерно-інтегрованого виробництва та
математичного віртуального оптимізаційного моделювання. Це дає можливість
найбільш повно використовувати інформацію про виріб на різних етапах його
виробництва.

Метою роботи є оптимізація технологічної підготовки виробництва
складальних процесів, а для її досягнення поставлені і вирішені наступні
завдання:

1) Розробка оцінки програми зборки вузла і вибір типу виробництва вузла
«Люнет»;

2) Вибір організаційної форми зборки вузла «Люнет».
3) Вибір базових деталей для вузлової і загальної зборки.
4) Виділення у вузлі розмірних ланцюгів та їхній розрахунок.
5) Формування технологічного процесу зборки та його складових.
6) Вибір і оптимізація варіантів ТП зборки відповідно до заданих

критеріїв.
7) Оформлення технологічної документації на ТП, що спроектовано.
Вхідними даними для аналізу і відпрацювання конструкції вузла «Люнет» і

його складальних одиниць на технологічність є дерево побудови вузла «Люнет»
в SolidWorks та креслення в форматі 3D (рис. 1). Суть методики полягає в тому,
що на вході системи моделювання задається тривимірна модель виробу,
організаційна структура ділянки у вигляді планування і задається програма
випуску даного виробу. В системі імітаційного моделювання здійснюється
пошук такої структури технологічного процесу, при яких прийнята цільова
функція буде приймати екстремальні значення [1, 2].

Для розрахунку коефіцієнта складання для деталей вузла «Люнет»
зіставляється таблиця в програмі Microsoft Excel. Де спочатку треба
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визначитись, яка кількість деталей входить в зборку. Потім, які з них являються
базовими, а які кріпильними.

Рис. 1 – Вузол «Люнет» та його дерево побудові в SolidWorks

Після перевірки масиву за допомогою програми розрахунку складання для
деталей вузла «Люнет» в системі Mathcad розраховуємо коефіцієнт складання.

Після того, як прорахований коефіцієнт складання, необхідно вибудувати
переходи. У результаті ми отримуємо послідовність переходів, які
забезпечують формування жорсткої конструкції виробу в процесі її зборки і
враховує особливості входження деталей в складальний вузол. Однак, якщо
виконати ці переходи послідовно, то ми отримуємо занадто тривалий цикл
складання вузла в цілому. Аналіз послідовного формування переходів показує,
що деякі з напрямків формування підвузлів можна виконувати паралельно за
рахунок чого можна суттєво скоротити тривалість зборки.

Таким чином, в ході роботи було визначено, що імітаційне-моделювання
дозволяє більш правильно проаналізувати зборку, скоротити час розробки
технологічного процесу за рахунок зменшення помилок послідовності
складання (накладення зв'язків) елементів.
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