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Logiczna ocena zmian parametrów konstrukcyjnych

dla modelowania własności dynamicznych

Praca maszyn przepływowych najczęściej oparta jest na dwóch stanach: stan
przejściowy (w którym wartości funkcji układu zmieniają się w czasie) i stan usta-
lony (wartości funkcji nie ulegają zmianie w czasie lub zmiany te występują cyklicz-
nie). Zmiany parametrów konstrukcyjnych x1, x2, . . . , xn wpływają na zachowanie
się funkcji f1, f2, . . . , fn zależnych od czasu t. W procesie optymalizacji dla tych
samych zmian parametrów konstrukcyjnych i/lub eksploatacyjnych, można zaob-
serwować różne zachowanie się funkcji zależnych od czasu (Rys. 1).

Rys. 1. Wykresy funkcji f0, f1, f2 zależnych od czasu dla kodowego zapisu wielowartościowych
zmiennych decyzyjnych x1 = 0, x2 = 1, x3 = 2, tzn. (x1, x2, x3) = (0, 1, 2).

Jeśli czas t traktować jako parametr decydujący o jakości każdej z funk-
cji, to iloczyn kanoniczny zmiennych decyzyjnych może być poprzedzony współ-
czynnikiem wagowym li, przy czym liczba wagowa jest tym większa, im funk-
cja szybciej osiąga stan ustalony, tzn. dla danej funkcji fi i fj , li < lj , gdy
tt > tj . Dla danej cząstkowej wielowartościowej funkcji logicznej fi(x1, . . . , xn)
n zmiennych (m1, . . . , mn)-wartościowych współczynnik wagowy li przed iloczy-
nem kanonicznym przyjmuje wartości z przedziału 〈m1, mn〉, przy czym mj =
mj−1 + mj−2 + . . . + m1 dla j = 2, . . . , n. Dlatego funkcje z wykresu na Rys.
1 mogą być opisane następującym układem równań logicznych: f0 = l0(0, 1, 2),
f1 = l1(0, 1, 2), f2 = l2(0, 1, 2), co oznacza, że f0 najszybciej, a f2 najpóźniej
osiąga stabilność, tzn. l0 > l1 > l2.

W ogólnym przypadku każdy rysunek ze zbioru ustalonych rysunków modelo-
wania, zakodowany wielowartościowym iloczynem logicznym, może być rozdzielony
na poszczególne wykresy zmiennych wyjściowych. Potem tworzy się wielowartościo-
wą alternatywną postać normalną, gdzie większy logiczny współczynnik wagowy
oznacza mniejszy czas stabilizacji. Wówczas jakość minimalizacji może być opisana
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wzorem:

CK −

( k
∑

i=1

(m − gi)

)

+ ki + Ki,

gdzie np. CK — liczba literałów na k-tym piętrze, ki — liczba wiązek zmiennej na
k-tym piętrze.
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