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Wagowe równania logiczne wytycznych projektowania

w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych

Optymalne przeprojektowanie układu maszynowego polega na zapewnieniu
najlepszej zmiany w jego zachowaniu. Oznacza to przyporządkowanie wartości
zmiennych decyzyjnych (parametrów konstrukcyjnych i/lub eksploatacyjnych),
które dają minimalną lub maksymalną wartość funkcji celu (kryterium). Funkcje
logiczne mają zastosowanie w zagadnieniach modelowania układów maszynowych,
które opisane są m.in. równaniami różniczkowymi (zwyczajnymi lub cząstkowymi).
W przypadku, gdy układ maszynowy opisany jest zbiorem funkcji f1, f2, f3, . . . , fn,
zależnych od czasu t, zmiana parametrów konstrukcyjnych x1, x2, x3, . . . , xn impli-
kuje zmianę (dobrą lub złą) w przebiegu takich funkcji. W procesie optymaliza-
cji dopuszcza się zmniejszenie, zwiększenie lub pozostawienie bez zmian wartości
liczbowych parametrów konstrukcyjnych. Współczynnik wagowy li przy iloczynie
zmiennych kanonicznych zależy od czasu t stabilizacji wielkości wyjściowych, przy
czym li < lj , gdy tt > tj [3, 4].

W przypadku obliczeń przepływowych (np. w pompach wyporowych lub wiro-
wych) jednocześnie badanych jest wiele charakterystyk, stanowiących zbiór funkcji
f1, f2, . . . , fn dla odpowiednich zmian parametrów konstrukcyjnych x1, x2, . . . , xn.

Przykład

Dla poszczególnych funkcji f1, f2, f3 iloczyny kanoniczne zmiennych decyzyj-
nych x1, x2, x3 poprzedzone zostały odpowiednimi współczynnikami wagowymi li:

li x1x2x3 li x1x2x3 li x1x2x3 li x1x2x3 li x1x2x3 li x1x2x3

f1 2 000 2 001 2 100 1 101 1 200 2 002
f2 2 000 2 001 2 100 2 101 2 200 2 002
f3 2 000 2 001 2 100 1 101 2 200 2 002

Minimalizacja oddzielna np. dla funkcji f1 daje zapis:

f1 : 2(00−) + 1(−00) + 2(000) + 2(100) + 1(101).

W optymalizacji układów przepływowych ważne jest, aby przeprowadzać mini-
malizację wspólną dla wszystkich wielkości wyjściowych. Wówczas może istnieć
minimalne rozwiązanie o mniejszej liczbie literałów [1, 2]. Konieczne jest zatem
opracowanie algorytmu minimalizacji wspólnej układów wielowartościowych rów-
nań logicznych z wagowymi współczynnikami [3, 4].
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