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Analiza systemowa nakładkowych drzew logicznych

w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych

Do badania pomp zębatych uwzględniono m.in. zmienność parametrów konstrukcyj-
no-eksploatacyjnych: µ — lepkość cieczy, p — ciśnienie robocze, n — prędkość obrotowa.
Ponieważ w przypadku sprawności mechanicznej i objętościowej występuje konflikt kryte-
rialny z modelu fizycznego, dokonano nałożenia drzew decyzyjnych tych dwóch sprawności.
Otrzymane drzewo nakładkowe pozwala na omijanie wyznaczania sprawności całkowitej
(jako funkcji celu), gdyż gałęzie nakładkowe o zwiększonej grubości spełniają jednocze-
śnie sprawności: mechaniczną i objętościową, co prowadzi do wybrania tylko największych
wartości arytmetycznych. Ewentualne niezgodności ścieżkowe wobec drzewa sprawności
całkowitej wynikają z przybliżeń arytmetycznych.

Opisano drzewa decyzyjne z liczbami gałęzi oddzielnie dla każdej sprawności (tab. 1)
w ujęciu minimum gałęzi, jako kryterium optymalnego dla zbadania rangi ważności µ, n, p

od najważniejszych parametrów na dole drzewa do najmniej ważnych na górze.

Tabela 1. Ilość gałęzi w drzewach dla poszczególnych sprawności
Ilość gałęzi w danym drzewie logicznym dla:

sprawność mechaniczna sprawność objętościowa sprawność całkowita

Kolejność pięter drzewa lo- bez po bez po bez po

gicznego od korzenia w górę upraszczania uproszczeniu upraszczania uproszczeniu upraszczania uproszczeniu

n p µ 26 11 25 16 13 13

n µ p 29 29 26 20 11 11

µ n p 29 29 26 20 9 9

µ p n 26 11 22 10 8 5

p n µ 25 7 25 13 12 12

p µ n 25 7 22 7 9 6

Podobnie można przedstawić tabelę dla drzewa nakładkowego (tab. 2), w którym wspólne
ścieżki oznaczają spełnienie kompromisu celem otrzymania rozwiązania optymalnego.

Tabela 2. Ilość gałęzi drzewa nakładkowego (nałożenie drzew:
sprawności mechanicznej i objętościowej)

Kolejność pięter drzewa nakładkowego od korzenia w górę npµ nµp µnp µpn pnµ pµn

Wszystkich gałęzi 39, w tym dwukolorowych: 12 16 16 8 11 8
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Powyższa opinia prezentuje prywatne poglądy autora, i nie jest i nie może być utożsamiana ze stano-
wiskiem instytucji, w której jest zatrudniony.


