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1. INTRODUCERE
Unul dintre obiectivele ştiinţifice principale ale Inteligenţei Artificiale (IA) este “crearea de
reprezentări ale lumii materiale astfel încât o maşină inteligentă să poată ajunge la noi concluzii
despre mediul său prin manipularea formală a acestor reprezentări” [Buchanan, 1984]. Partea din
IA care se ocupă cu dezvoltarea acestor reprezentări este frecvent cunoscută în literatura de
specialitate sub denumirea de Sisteme Expert (SE) care, pe baza unei reprezentări formale
explicite, stocată într-o bază de cunoştinţe, face raţionamente pentru a rezolva probleme
specifice unui domeniu dat. Aceste reprezentări utilizează simboluri, spre deosebire de cele
clasice care utilizează numere, care definesc conceptele din interiorul domeniului, cât şi relaţiile
dintre acestea.
Conştientizarea importanţei introducerii IA prin ramurile aplicative baze de cunoştinţe şi
sisteme expert stă la baza dezvoltării societăţii informatizate, ca ţel actual al comunităţilor
profesionale. Apariţia sistemele expert marchează un mare progres în ştiinţa sistemelor cognitive
informatizate. Printre instrumentele de lucru importante introduse de SE se menţionează
metodele prin care o bază de cunoştinţe poate fi reprezentată, afişată, accesată şi procesată. În
plus, considerarea mecanismelor de bază ale construcţiei şi operării cu SE determină înţelegerea
la un nivel superior a conjuncturii sociale şi organizaţionale în care acestea sunt implementate.
Tehnologiile de programare specifice SE marchează paşi noi de evoluţie diferiţi de cei
specifici programării clasice care au la bază lucrul cu variabile de tip cunoştinţe şi obiect. Din
acest motiv, utilizarea tehnicilor specifice SE cu foarte multe cunoştinţe necesită un nou set de
metodologii şi instrumente bazate pe experienţa umană acumulată în dezvoltarea aplicaţiilor
practice.
În situaţiile obişnuite de sinteză şi de lucru cu SE sunt implicate două categorii de personal,
una a experţilor umani specialişti în domeniul aplicaţiei de reprezentat ca SE şi alta a inginerilor
de cunoştinţe specializaţi cu precădere în reprezentarea şi procesarea cunoştinţelor. Expertul
uman, care înţelege necesitatea utilizării unui SE în domeniul său de cunoaştere, este colaborator
de neînlocuit al inginerului de cunoştinţe, pentru o formulare judicioasă şi concisă a
cunoştinţelor în vedere introducerii acestora în baza de cunoştinţe şi pentru stabilirea
mecanismelor adecvate de raţionare computerizată.
Pentru realizarea unui SE preliminar, este necesar să se extragă cunoştinţele relevante din
domeniul de studiat, pentru a facilita introducerea în calculator ca bază de cunoştinţe. Aceasta
este o sarcină dificilă a inginerului de cunoştinţe care în plus defineşte şi structurile de raţionare
specifice.
În prezent SE sunt utilizate pentru a rezolva o gamă largă de probleme din medicină,
matematică, inginerie, geologie, economie, educaţie etc., care urmăresc aspecte de predicţie,
diagnoză, proiectare, planificare, monitorizare, interpretare etc.
În domeniul ingineriei mecanice sistemele expert sunt produse pentru o gamă largă de
scopuri: proiectarea produselor, proiectarea pentru asamblare/desasamblare, proiectarea pentru
mediu etc. Spre deosebire de generaţiile tradiţionale de programe CAD/CAE care se
concentrează pe aspecte legate de reprezentarea formei şi în simularea comportării
performanţelor funcţionale, SE au posibilităţi de a lua decizii pentru a obţine soluţii acceptabile.
Pe de altă parte, programele CAD/CAE tradiţionale nu conţin module de proiectare funcţională
şi constructivă, care sunt importante în procesul de proiectare. Integrarea SE în pachetele
CAD/CAE generează noi capabilităţi, în special în direcţia raţionamentelor bazate pe cunoştinţe
specifice care în plus permit integrarea şi a aspectelor de specificare a cerinţelor de proiectare şi
a algoritmilor de proiectarea conceptuală şi tehnologică. Astfel dezvoltarea de metodologii care
integrează diversele etape ale procesului de proiectare în sistemele CAD/CAE având la bază
tehnicile IA conduce la obţinerea de instrumente moderne cunoscute în literatură recentă sub
denumirea de Sisteme Integrate Inteligente.
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2. GENERALITĂŢI DESPRE SISTEMELE EXPERT
2.1. DEFINIŢII
Sistemele expert (SE), ca ramură a inteligenţei artificiale (IA), sunt programe de calculator
care stochează şi procesează informaţia într-o formă de organizare superioară denumită
cunoştinţe (knowledge). Acestea după ce sunt stocate într-o bază de cunoştinţe (BC) sunt
procesate cu ajutorul unor algoritmi de raţionare (inferenţă) în vederea obţinerii de concluzii şi
rezultate într-o activitate cu grad de dificultate ridicat, întreprinsă uzual doar de experţii umani.
Din punct de vedere funcţional, sistemul expert este un program structurat logic care
stochează cunoştinţe, similar ca şi experţii umani, pentru obţinerea prin raţionare de rezultate ale
modelărilor unor activităţi complexe din diverse domenii modelate corespunzător.
Din punct de vedere conceptual, sistemele expert au o structură algoritmică ca orice program,
cu deosebirea că algoritmul este deschis perfecţionării continue de către utilizator, prin
adăugarea de noi cunoştinţe şi reguli privind valabilitatea lor. În acest fel, este foarte posibil, ca
un SE să furnizeze rezultate foarte diferite prin simpla adăugare, modificare de cunoştinţe sau
reguli, comportându-se astfel ca un algoritm complet diferit.
În plus, stocarea blocurilor algoritmice sub formă de cunoştinţe şi reguli facilitează
concentrarea pe rezolvarea problemei şi nu pe modificarea programului, permiţând de asemenea
capitalizare expertizei companiilor provenind de la experţi diverşi de-a lungul timpului prin
crearea unor baze de cunoştinţe şi reguli, care au deseori dimensiuni enorme imposibil de
controlat într-o abordare algoritmică obişnuită. [Alexandru, 2002, Cârstoiu, 1994].
2.3. DOMENII DE UTILIZARE
SE au fost dezvoltate şi implementate în diverse domenii (inginerie, medicină, economie,
mediu) în scopul realizării de aplicaţii diverse: interpretare, predicţie, diagnoză, proiectare,
planificare, monitorizare.
2.4. STRUCTURA GENERALĂ A UNUI SISTEM EXPERT
SE este un program implementat pe calculator care procesează cu precădere informaţii
stocate sub formă de cunoştinţe. În fig. 2.2 se prezintă structura generală a unui SE în care se
evidenţiază principalele componente, precum şi legăturile dintre acestea prin separarea la nivel
funcţional [Cârstoiu, 1994].
Baza de cunoştinţe (BC), componentă fundamentală a SE, este compusă din seturi de entităţi
specifice reprezentării cunoştinţelor (reguli, cadre, reţele etc.) asociate informaţiilor şi datelor din
domeniul problemei de soluţionat, care sunt structurate logic şi multicriterial. Pregătirea BC
implică operaţii specifice, incluse în modulul de achiziţie cunoştinţe şi se realizează de către
inginerul de cunoştinţe ca etapă pregătitoare prin discuţii cu experţi umani specialişti sau prin
analiza sistemică a realizărilor, rezultatelor şi performanţelor acumulate într-un domeniu.
Modulul de achiziţie cunoştinţe permite organizarea cunoştinţelor, furnizate de inginerul de
cunoştinţe, într-o formă primară riguroasă specifică reprezentării interne adaptate pentru BC. Pe
de altă parte, în cadrul acestui modul se fac verificări privind validitatea şi coerenţa cunoştinţelor
introduse în raport cu celelalte cunoştinţe deja stocate.
Baza de fapte se constituie ca o memorie de lucru auxiliară (buffer), care conţine informaţii
(fapte) referitoare la problema de rezolvat, informaţiile fiind furnizate interactiv de către
utilizator.
Mecanismul de inferenţă (de raţionare sau controler-ul) este sistemul care face operaţii de
raţionare bazate pe logica clasică, lucrul cu obiecte, studii probabilistice, logica fuzzy, logică
modală, reţele neuronale etc. - pornind de la informaţiile primite de la utilizator prin interfaţa
utilizator şi baza de fapte, pornind de la cunoştinţele şi regulile existente în BC.
Modulul de explicare, ca parte importantă, mai ales, la rezolvarea unei probleme din
domeniul asociat SE, conferă nivele ridicate de interactivitate a utilizatorului cu calculatorul
evidenţiind trasarea drumului urmat la raţionare, emiterea justificărilor pentru soluţiile obţinute,
sesizarea erorilor şi eşecului cu motivarea acestora sau solicitarea de informaţii suplimentare.
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Fig. 2.2 Structura generală a unui SE
ARHITECTURA
ŞI
PROIECTAREA SE
Sistemele expert bazate pe reguli de
producţie au structura prezentată în fig. 2.1
[Vong, 2002].
Baza de cunoştinţe, de obicei, este
structurată în module pentru a obţine o
eficienţă mărită a procesării cunoştinţelor.
Mecanismul (motorul) de inferenţă ca şi
„creier” urmăreşte realizarea unei serii de
obiective majore: alegerea strategiei de control
funcţie de problema curentă de rezolvat,
execuţia planului de rezolvare a problemei
după necesitate (fig. 2.7), executarea comutării
de la o strategie de control la alta, executarea
acţiunilor prevăzute în planul de rezolvare,
constituirea informaţiilor de control a
procesării.
Modulul de explicaţii (comunicaţie) este
destinat interfeţelor specifice pentru utilizatori
şi pentru achiziţia de cunoştinţe. În
compunerea acestui modul intră procesoare
specifice pentru limbajele de comunicare,
înglobând sub programe de comunicare cu
utilizatorul,
limbaje
pentru
achiziţia
cunoştinţelor, procesoare pentru comunicarea
internă între SE şi echipamente auxiliare
pentru stocarea cunoaşterii, procesoare speciale
pentru intrări/ieşiri grafice, achiziţia senzorială Fig. 2.7. Algoritmul mecanismului de inferenţă
2.7.
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şi instrumentală a cunoaşterii şi comanda elementelor de execuţie.
Interfaţa utilizator asigură dialogul între utilizator şi SE în limbaj cvasinatural şi comunică
mecanismului de inferenţă cererile utilizatorului.
Interfaţa cu inginerul de cunoştinţe, de obicei, are la bază un editor de cunoştinţe
(Knowledge Base Editor) ca instrument inteligent grafic şi interactiv de verificare şi introducere
a cunoştinţelor.
La proiectarea şi dezvoltarea unui SE bazat pe reguli de producţie se impune parcurgerea
următoarelor etape [Vong, 2002]: definirea problemei, definirea obiectivelor, proiectarea bazei
de cunoştinţe, proiectarea motorului de inferenţă, proiectarea interfeţelor utilizator, proiectarea
interfeţelor de explicaţii, proiectarea posibilităţilor de extindere.
Sistemele expert bazate pe cadre, din punct de vedere al structurii, sunt similare cu cele
bazate pe reguli de producţie, cu diferenţe generate de faptul că reprezentarea pe bază de
cunoştinţe implică structuri specifice ale BC şi motorului de inferenţă [Alexandru, 2002].
Pentru raţionare, legătura între obiecte se realizează prin mesaje, ca rezultat al execuţiei unei
metode. Când un obiect primeşte un mesaj, se verifică lista de metode ataşată în vederea
generării unui răspuns.
În cadrul SE bazate pe cadre, faptele sunt corelate, sintetizate şi structurate în entităţi
distincte, ierarhizate, ceea ce conduce, prin moştenire, la algoritmi de raţionare mult simplificaţi,
precum şi la uşurinţa modificării şi întreţinerii. Spre deosebire de SE bazate pe reguli de
producţie, cu tratarea euristică a cunoştinţelor şi fără organizarea structurată a acestora, în SE
bazate pe cadre totul se organizează la nivel obiect, cu arhitecturi mult mai coerente [Alexandru,
2002].
2.8. CONCLUZII
Proiectarea şi implementarea unui SE, în general, implică un mare consum de timp şi bani.
Astfel, înainte de a porni la dezvoltarea unui SE este necesar să se stabilească dacă problemele
dintr-un domeniu sunt adecvate şi este eficient să se rezolve în acest fel, analizând:
• cerinţele sunt justificate economic, luând în considerare o evaluare realistă a costurilor şi
beneficiilor implicate;
• inaccesul expertizei umane în toate situaţiile practice;
• problemele pot fi rezolvate folosind tehnicile de raţionare ale IA (nu au nevoie de
dexteritatea manuală sau alte abilităţi fizice);
• domeniul de aplicare este bine structurat;
• problema nu poate fi uşor rezolvată folosind metodele de calcul tradiţionale;
• necesitatea micşorării dependenţei de experţii umani;
• volumul de date şi de informaţii asociate domeniului este mărit.
Analizând aspectele proiectării în domeniul ingineriei mecanice, din punctul de vedere al
celor de mai sus, se evidenţiază adecvabilitatea folosirii de sisteme expert, mai ales ţinând cont
că în ultima perioadă de timp, odată cu dezvoltarea de sisteme integrate CAD/CAE/CAM/PLM,
volumele datelor ferme şi mai ales ale informaţilor necuantificabile s-a mărit spectaculos. Astfel,
se impune ca sistemele integrate care au la bază algoritmica computaţională şi de modelare
geometrică să fie completate cu algoritmica bazată pe cunoştinţe, devenind astfel sisteme expert
CAD/CAE/CAM/PLM sau, într-o exprimare mai actuală, sisteme inteligente de proiectare.

3. BAZE DE CUNOŞTINŢE ŞI SISTEME EXPERT ÎN INGINERIA
MECANICĂ
3.1. SISTEME CAD INTELIGENTE
Sistemele CAD inteligente care au la bază Baze de cunoştinţe reprezintă o nouă tendinţă cu
principalul scop de a crea reprezentări de nivel înalt pentru produsele proiectate prin aplicarea
principiilor inteligenţei artificiale.
Studiul reprezentărilor formale ale cunoştinţelor, ca entităţi distincte, are la bază procesul de
achiziţie de cunoştinţe (fig. 3.1). Extracţia informaţiei din baza de cunoştinţe este realizată de
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componenta numită modul de sinteză. Acesta implică procese de căutare în baza de cunoştinţe
cu scopul de a identifica elementele potrivite pentru îndeplinirea unui obiectiv (de exemplu,
pentru optimizarea parametrilor unui proiect).
Utilizator

Modul de
sinteză

Bază
expert

Achiziţii de
cunoştinţe

Sursă de
expertiză

Fig. 3.1 Principiul de funcţionare al unui sistem inteligent CAD [Talaba, 2000]
În general, sistemele CAD inteligente rezolvă problemele prin transferul de cunoştinţe
dinspre o sursă de expertiză către un program performant. Acest proces poate fi realizat în mai
multe moduri, dintre care cel mai utilizat este deducerea cunoştinţelor printr-un studiu sistematic
al comportării sistemului. Cele mai importante moduri de reprezentare a cunoştinţelor aplicate în
CAD sunt cele folosite de SE: reguli de producţie, cadre, reţele semantice prezentate în subcap.
2.7. În cadrul sistemelor CAD inteligente se folosesc frecvent şi reprezentările pe bază de reţele
asociative şi, în ultimul timp, pe bază de reţele neuronale.
Reţelele asociative, spre deosebire de cele semantice ierarhizate, presupun că diferitele clase
de obiecte sunt legate între ele printr-o structură de conexiuni ce defineşte relaţii şi între
diferitele părţi componente.
Reţelele neuronale realizează o reprezentare implicită a informaţiilor prin intermediul unor
obiecte inteligente (programe), capabile să se autoadapteze în raport cu factorii de influenţă
exterioară şi se compun dintr-un număr de elemente simple, denumite neuroni, aranjate în
straturi. Există un strat de neuroni de intrare, unul de ieşire şi unul sau mai multe straturi interne,
denumite straturi ascunse. Fiecare neuron primeşte un semnal ponderat de la neuronii din stratul
precedent, într-o schemă care imită neuronii legaţi prin sinapse în creierul uman [Talaba, 2000].
În forma finală, reţeaua neuronală reconstituie o lege de generare a semnalelor de ieşire pe
baza celor de intrare. Această lege de transmitere reflectă “experienţa” dobândită de reţea într-un
proces de “instruire” anterioară. Reţelele de neuroni corespunzătoare reprezentării cunoştinţelor
pot fi instruite pentru a “învăţa” relaţii simple (de ex., dependenţa dintre numărul de rotaţii ale
unui rulment şi sarcina dinamică admisibilă), dar şi relaţii complexe, cum ar fi recunoaşterea
unor forme grafice pe ecran.
3.2. SISTEME EXPERT DE PROIECTARE A SISTEMELOR MECANICE
3.2.1. Particularităţi ale SE de proiectare
Beneficiile utilizării pachetelor performante de proiectare în ingineria mecanică sunt larg şi
bine evidenţiate în literatură, dar în acelaşi timp există totuşi limite majore, mai ales în ceea ce
priveşte partea creativă de sinteză. În prezent, rolul calculelor de simulare a comportării este
major, dezvoltându-se cu precădere proceduri sau programe clar definite pentru a verifica
proiectarea unui produs. De exemplu, programele bazate pe Metoda Elementului Finit, care sunt
extrem de sofisticate şi în acelaşi timp deosebit de utile, pot rezolva probleme aparent
insolvabile, pot realiza optimizări, dar nu pot lua decizii de proiectare cu implicaţii de sinteză.
Astfel, se impune ca următoarea generaţie de programe CAD/CAE să fie capabile chiar să ia
decizii de proiectare, iar în cazul unor soluţii sau parametrii de proiectare necorespunzători, de
neacceptat, programele respective să intervină în sensul corectării acestora.
3.2.2. Aplicaţii ale SE în ingineria mecanică
3.2.2.2. SE pentru proiectarea transmisiilor mecanice
Reprezentativă la nivel naţional privind abordarea problematicilor SE destinate proiectării
transmisiilor mecanice este teza de doctorat elaborată la Universitatea Politehnică din Timişoara
[Dehelean, 1998]. În această lucrare se prezintă o metodă originală de organizare a cunoştinţelor
şi de dezvoltare a SE dedicate activităţilor de proiectare, în general, şi a proiectării transmisiilor
mecanice, în particular.
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Una din primele etape în dezvoltarea SE propus o constituie definirea principalelor criterii
pentru clasificarea transmisiilor mecanice: performanţă funcţională, constructive, tehnologice,
întreţinere, conjuncturale.
SE realizat are la bază structuri de definire a cunoştinţelor de tip cadru, care presupune
definirea claselor transmisiilor mecanice de putere, a proprietăţilor acestora, precum şi a
relaţiilor existente. Organizarea informaţiilor pe clase, subclase şi obiecte a domeniului
transmisiilor mecanice stă la baza constituirii bazei de cunoştinţe ca parte componentă a
sistemului expert. Structura astfel construită permite evidenţierea funcţionării moştenirii
proprietăţilor generale de la cadrele de tip clasă la cele de tip obiect. Astfel, printr-o riguroasă
organizare a cunoştinţelor din domeniu, se preântâmpină apariţia inconsistenţei bazei de
cunoştinţe. Totodată, se înlătură arbitrariul care caracterizează clasificările empirice.
Pentru soluţionarea temei propuse se enunţă postulatele căutării soluţiei şi ale dezvoltării
sistemului expert: soluţia cea mai simplă este cea mai bună; corelarea etapizării rezolvării unei
probleme cu moştenirea de cunoştinţe; inconsistenţa bazei de cunoştinţe, caracteristică unui
sistem de cunoaştere evolutiv; sistemul devine evolutiv-independent prin adăugarea unui
mecanism epistemologic. În plus, sunt stabilite şi restricţiile provenite: de la maşina de lucru, de
la transmisie, de la maşina antrenată, de la mediu, de la utilizator, din considerente financiare.
Limbajul de programare utilizat este PROLOG, care acceptă interfaţa cu limbajele C, şi
PASCAL. Principalele module program ale SE sunt: de introducere a coeficienţilor fuzzy; de
definire a entităţilor; de dialog preliminar; pentru alegerea şi dimensionarea transmisiei
mecanice; introducerea datelor referitoare la transmisii.
Structura acestei lucrări, principiile enunţate, analizele efectuate, programele experimentate şi
concluziile desprinse se constituie într-un reper important pentru continuarea efortului de
dezvoltare a sistemelor expert dedicate pentru găsirea unor metode adecvate de organizare şi
procesare a cunoştinţelor de proiectare a sistemelor mecanice în general şi a transmisiilor
mecanice în particular.
3.3. CONCLUZII ASUPRA STADIULUI ACTUAL ŞI OBIECTIVE
3.3.1. Concluzii
Analiza stadiului actual relevă o cercetări ştiinţifică deosebit de intense în domeniul SE pe
plan mondial inclusiv în domeniul ingineriei ceea ce justifică tema de doctorat aleasă. Se
constată existenţa unei palete diverse de metode, tehnici şi instrumente software dedicate
realizării de SE.
În acelaşi timp, se constată o gamă redusă de aplicaţii concrete în proiectarea inginerească.
Acest context motivează formularea obiectivelor tezei de doctorat în modul enunţat în
subcapitolul următor.
Introducerea SE în procesele de proiectare, atât în faza de concepţie cât şi în cele de
ansamblu şi de detaliu, conduce la următoarele beneficii:
• îmbunătăţirea performanţelor produsului prin luarea în considerare a mai multor trăsături şi
prin analiza cerinţelor mult mai aprofundat;
• timpul şi costul proiectării vor fi reduse;
• facilităţile oferite vor permite inginerului să analizeze alternativele pe care le are pentru
proiectare;
• existenţa unei baze de informare mult lărgită;
• posibilitatea de colaborare cu alte programe de proiectare (de ex. de tip CAM, PLM)
capabile să desfăşoare mai departe întregul proces de proiectare şi realizare a produsului.
3.3.2. Obiectivele tezei de doctorat
Obiectivul principal. Studii şi analize sintetice privind algoritmii de proiectare a
transmisiilor mecanice cu roţi dinţate şi dezvoltarea unui SE pentru proiectarea acestor transmisii
având la bază sistemele CAD/CAE actuale.
Obiective specifice:
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• analiza structurilor funcţionale, de calcul şi constructive ale transmisiilor mecanice cu roţi
dinţate;
• sinteza informaţiilor de calcul şi de proiectare a transmisiilor cu roţi dinţate în vederea
structurării acestora ca cunoştinţe;
• analiza pachetelor software de SE şi de CAD/CAE/CAM/PLM în vederea identificării
adaptabilităţii acestora pentru dezvoltarea unui SE dedicat transmisiilor mecanice cu roţi
dinţate;
• concepţia şi proiectarea unui SE dedicat proiectării transmisiilor cu roţi dinţate caracterizat
de generalitate, flexibilitate, adaptabilitate la pachetele software actuale;
• dezvoltarea de subsisteme expert pentru proiectarea inteligentă a componentelor
transmisiilor cu roţi dinţate;
• dezvoltarea unui SE pentru proiectarea transmisiilor cu roţi dinţate de referinţă;
• studii de caz pentru evidenţierea funcţionării pachetelor software dezvoltate.

4. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA BAZEI DE CUNOŞTINŢE:
STRUCTURI CONSTRUCTIVE, INFORMAŢII ŞI ALGORITMI DE
PROIECTARE A TRANSMISIILOR MECANICE CU ANGRENAJE
MODELABILE PRIN CUNOŞTINŢE
Proiectarea constructivă a unei transmisii mecanice cu angrenaje presupune, în mod obişnuit,
parcurgerea unui algoritm general bazat pe adoptarea soluţiilor constructive, relaţiile de calcul de
dimensionare, verificări şi transpunerea rezultatelor în documentaţia tehnică. Pentru transmisiile
specializate de tip reductor de turaţie, care au în componenţă angrenaje, arbori, rulmenţi,
elemente de asamblare, sisteme de etanşare, proiectarea se face, de regulă, după metodici
devenite standard. În literatura de specialitate se regăsesc metodici individuale de proiectare
pentru angrenaje, arbori, asamblări, rulmenţi, ca părţi distincte de sisteme mecanice.
În acest capitol se prezintă aspectele structural constructive, bazele teoretice şi algoritmii de
proiectare a transmisiilor mecanice cu angrenaje din perspectiva reprezentării acestora prin
cunoştinţe şi organizarea lor într-o BC pentru un SE dedicat proiectării CAD a acestor transmisii.
4.1.

MODELAREA STRUCTURII
MECANICE CU ANGRENAJE

CONSTRUCTIVE

A

TRANSMISIILOR

4.1.1. Descrierea concepţiei şi construcţiei sistemelor mecanice
De obicei, sistemele tehnice mecanice sunt caracterizate de fluxuri energetice, uneori însoţite de
fluxuri de informaţie importante pentru reglare, indicare şi/sau comandă. Pentru sistemele
mecanice cu angrenaje sunt posibile patru funcţii legate de următoarele concepte: PUTERE
(electrică, mecanică, hidraulică, pneumatică), ce presupune acţiuni de transmitere, transformare
şi/sau disipare; MIŞCARE (rotaţie, translaţie, oscilaţie), asociată cu acţiuni de transmitere,
modificare, transformare, generare; FORŢE (momente de torsiune, forţe distribuite, forţe
elastice), care pot fi generate, transformate, transmise, reglate; AUXILIARE (caracteristici,
performanţe, funcţionare corespunzătoare), care pot avea scop de siguranţă, de protecţie, de
conexiune, limitare, răcire etc.
Exemplificarea noţiunilor de mai sus se face pentru sistemul tehnic din fig. 4.2, care este un
produs independent, numit reductor de turaţie. În schema bloc asociată, prezentată în fig. 4.3, se
menţionează intrarea sub formă de energie mecanică (puterea Pi) cu componentele momentul de
torsiune de intrare Mi şi viteza unghiulară ωi (sau turaţia) şi ieşirea, de asemenea, energia
mecanică (puterea Pe), cu componentele la arborele de ieşire momentul de torsiune Me şi viteza
unghiulară ωe [Mogan, 2004 a].
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Funcţia globală a reductorului de
turaţie prezentat se poate enunţa astfel:
transmiterea şi transformarea puterii
mecanice cu componentele mişcarea de
rotaţie şi momentul de torsiune. Pornind
de la faptul că această funcţie se
realizează în două secvenţe, schema bloc
principială din fig. 4.3 se descompune în
trei module distincte, cu funcţii parţiale
independente (fig. 4.4). Primul modul
este asociat arborelui de intrare, cu
funcţia parţială de a transmite puterea
mecanică de la intrare la roata
conducătoare a angrenajului. Cel de-al
doilea modul este asociat angrenajului
cilindric, cu funcţia parţială de
transformare şi implicit transmitere a
puterii mecanice. În final, al treilea
modul, asociat arborelui de ieşire, are
funcţia parţială de a transmite puterea
mecanică de la roata condusă a
angrenajului la ieşire.

Fig.4.2 Desen de ansamblu reductor de turaţie

Energie (putere) de intrare

Energie (putere) de ieşire
Me

Mi
ωi

TRANSMISIE MECANICĂ
CU ANGRENAJE

ωe

Fig.4.3 Schema bloc a unei transmisii mecanice cu angrenaje
Mi
ωi

Te

Ti
Arbore
de intrare

ωi

Angrenaj
cilindric

ωe

Me
Arbore
de ieşire

ωe

Fig.4.4 Schema bloc constructivă a reductorului de turaţie din fig. 4.2
Un sistem mecanic conţine un număr de componente conectate într-o varietate de forme.
Componentele individuale ale unui sistem mecanic sunt configurate interactiv, pentru a obţine
performanţele caracteristice în timpul ciclului de viaţă, considerând aspecte ca transmisibilitatea
puterii, încărcarea, raportul de transmitere, răspunsul dinamic şi durata de viaţă [Hiks, 2002;
Mogan, 2003; Mogan, 2004 a].
4.1.2. Arhitectura (descrierea construcţiei) sistemelor mecanice
Pentru analiza şi, mai ales, pentru sinteza structurii constructive a unui sistem mecanic se
poate întocmi schema structural-constructivă. Aceasta, spre deosebire de schema structuralfuncţională, prezintă la nivel de simboluri majoritatea elementelor constructive componente,
individual şi/sau în grup, precum şi interacţiunile (legăturile) dintre acestea [Mogan, 2003].
Din punct de vedere constructiv, sistemele mecanice ale produselor tehnice se compun din
ansambluri, subansambluri şi elemente constructive (inclusiv organele de maşină), identificabile
cu uşurinţă în schema structural-constructivă.
Ansambluri sunt entităţi constructive independente, care respectă structura funcţională a
produsului şi au în componenţă subansambluri şi elementele constructive cu forme şi poziţii
determinate şi de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de exploatare.
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Subansambluri sunt structuri independente, care nu întotdeauna sunt constituite respectând
funcţionalitatea, şi care se evidenţiază printr-un grup compact, compus, în configuraţie minimală,
din cel puţin două elemente constructive sau din alte subansambluri şi elemente constructive, în
interacţiune permanentă, format ţinându-se cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de
întreţinere şi de exploatare.
Elementele constructive componente ale unui sistem mecanic tehnic, ansamblu şi/sau
subansamblu, sunt entităţi distincte, în interacţiune directă fixă, permanentă (nedemontabilă sau
demontabilă) sau în interacţiune mobilă directă (fără ungere) sau indirectă (cu ungere). Tipurile
acestor legături, din punct de vedere constructiv şi în funcţie de necesităţile funcţionale, sunt
diverse şi sunt tratate în detaliu în cadrul disciplinei de Organe de maşini.
În fig. 4.5 se prezintă subansamblurile şi elementele componente ale ansamblului
reductorului de turaţie din fig. 4.2. Astfel, se poate întocmi schema structural – constructivă din
fig. 4.6, în care se evidenţiază subansamblurile: S1 – arbore de intrare, S2 – arbore de ieşire, S3 –
carcasă principală, S4 – carcasă secundară, S5 – capac de intrare, S6 – capac de ieşire şi
elementele constructive 1, 2 – capace intermediare, precum şi interacţiunile dintre acestea.
Continuând divizarea la nivele inferioare, se poate ajunge la cel mai detaliat nivel, cu
subansamblurile specializate şi elemente constructive distincte. Astfel, subansamblul S2 se poate
descompunere conform fig. 4.7 în: roata 3, arborele 4, inelul 5 şi subansamblurile specializate de
tip rulment radial cu bile S7, S8.
Folosirea schemelor ansamblurilor şi subansamblurilor este utilă pentru descompunerea
problemelor complexe de proiectat în subprobleme distincte, care pot fi rezolvate independent.
S4

S6

2

Fig.4.6 Schema subansamblurile
reductorului de turaţie din fig. 4.2

S2
S5

1
S1

S3

Fig.4.5 Subansamblurile şi componentele
reductorului de turaţie din fig. 4.2

Fig.4.7 Subansamblurile şi
componentele subansamblului S2
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4.3. CONCLUZII
Proiectarea unitară a unei transmisii cu roţi dinţate‚ fie că se realizează clasic sau cu ajutorul
calculatorului, presupune manipularea unui volum mărit de date şi de informaţii specifice şi
specializate. Informaţiile sunt extrem de diversificate şi eterogene, începând cu date numerice
până la informaţii cu semnificaţii complexe, care în mod obişnuit ţin de expertiza umană.
Înglobarea acestor informaţii într-un program pe calculator, realizat cu tehnicile de programate
convenţională, este extrem de dificilă şi laborioasă, fapt care motivează abordarea propusă în
această lucrare privind realizarea proiectării cu ajutorul unui sistem expert, folosind baze de date,
baze de cunoştinţe şi motoare de inferenţă pentru luarea de decizii, având la bază cunoştinţe.
Pentru modelarea cunoştinţelor, având în vedere diversitatea şi eterogenitatea informaţiilor, se
poate folosi metoda regulilor de producţie, atât pentru generarea bazei de cunoştinţe, precum şi
pentru programarea motorului de inferenţă

5. SISTEMUL DE COMANDĂ PRIN VOCE CUPRINDE UN
VOCABULAR ŞI UN SET DE DATE PRIVIND TONALITATEA ŞI
ACCENTUL PROGRAME DEDICATE PENTRU REALIZAREA DE
SE APLICABILE LA PROIECTAREA SISTEMELOR MECANICE
5.1. LIMBAJELE SISTEMELOR EXPERT
Probleme de inteligenţă artificială pot fi rezolvate prin algoritmi clasici? Cu siguranţă că da,
dar soluţiile vor fi probabil greoaie, greu generalizabile, nefireşti şi neelegante. Invers: probleme
clasice pot fi rezolvate prin metode ale inteligentei artificiale? Iarăşi lucrul este posibil, dar e ca
şi cum am folosi un strung ca să ascuţim un creion.
Spre deosebire de limbajele procedurale, cum ar fi C sau Pascal, în care rezolvarea problemei
este specificată printr-o serie de paşi de execuţie sau acţiuni, limbajele declarative descriu
universul problemei şi relaţiile sau funcţii existente între obiecte din acest univers. Exemple de
astfel de limbaje sunt: Clips, Lisp, Prolog, Scheme, ML etc.
Pentru a se uşura munca inginerului
INGINER DE
CUNOŞTINŢE
de cunoştinţe, precum şi pentru a se
facilita obţinerea de sisteme expert în
timpi reduşi, s-au dezvoltat macrolimbaje
care au comenzi specifice generării BC,
BAZA DE
EDITOR BAZĂ
CUNOŞTINŢE
U
DE
CUNOŞTINŢE
tehnicilor
de
raţionare
posibile, T
subsitemului de explicare etc. În fig. 5.1 I
INTERFAŢA
MEMORIA DE
se prezintă schema generală a unui limbaj LI
MOTOR DE
LUCRU
INFERENŢĂ
pentru SE de tip shell, care de obicei Z
A
conţine următoarele module principale: T
UTILIZATOR
SUBSISTEM
INTERACTIV DE
editor BC, motor de inferenţă, subsistem OR
BAZA DE DATE
COMUNICARE
explicare. Editorul bazei de cunoştinţe
SPECIFICĂ
este, pe de-o parte, interfaţa cu inginerul
de cunoştinţe şi, pe de altă parte, prin
Mediu shell de sistem expert
intermediul unei interfeţe prietenoase, cu
Fig.5.1 Structura generală a unui limbaj pentru
utilizatorul. Acesta permite celor două
SE de tip shell
grupe de operatori umani să comunice la
nivelul formal al celor două metode de reprezentare a cunoştinţelor (reguli de producţie şi/sau
cadre). Motorul de inferenţă este conceput pentru a raţiona cu ambele tipuri de cunoştinţe, prin
căutarea continuă a celor mai adecvate cunoştinţe, în vederea aproprierii de soluţia problemei.
Folosirea programelor performante de tip shell pentru dezvoltarea de sisteme expert conduce
pe lângă semnificative reduceri ale costurilor şi timpului şi la performanţe ridicate. Dintre cele
mai cunoscute, desigur, şi frecvent utilizate programe shell sunt Prolog-flex şi CLIPS.
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5.1.1. Limbajul Prolog-Flex
Prolog – Flex este un toolkit de SE foarte puternic şi versatil, care oferă soluţii bazate pe
cunoştinţe de tip închis-deschis la problemele specifice dezvoltate. Acest toolkit este
implementat în Prolog, limbaj de programare de nivel înalt specific IA, şi prin urmare are acces
nelimitat la funcţiile care stau la baza acestuia, precum şi include standarde cum ar fi DLL, DDE,
OLE, ODBC. Prolog-Flex pentru a defini cunoştinţele cu eficienţă mărită foloseşte un limbaj
natural KSL (Knowledge Specification Language) şi furnizează un mecanism de tip întrebarerăspuns interactiv, care poate fi configurat şi dezvoltat de user fără limite. Prolog-Flex stochează
cunoştinţe într-o ierarhie de tip frame cu multiple ataşamente de tip moştenire şi proceduri, şi
mai mult, în stilul programării orientate pe obiecte. De asemenea, furnizează o mulţime de
tehnologii de raţionament, ce includ reguli de tip fuzzy şi raţionamente de gândire de tip înlănţuit
înainte şi înapoi (backward chaining şi forward chaining).
5.1.2. Limbajul CLIPS
CLIPS (C Language Integrated Production System) este probabil cel mai folosit mediu
pentru SE, deoarece este rapid, eficient şi gratuit. Cu toate că acum face parte din domeniul
public, este încă actualizat şi susţinut de producătorul original, Gary Riley.
CLIPS incorporează un limbaj de programare procedural şi orientat pe obiect, pentru a scrie
sisteme expert. Cu toate că este scris în limbajul de programare C, interfaţa sa seamănă foarte
mult cu cea a limbajului de programare LISP.
Pentru a rezolva o problema în mediul CLIPS, programatorul defineşte baza de cunoştinţe şi
alege strategia de căutare, iar sistemul dezvoltă un proces de aplicare a regulilor care se
perpetuează atât timp cât mai există reguli de aplicat.
CLIPS-ul, ca şi alte shell-uri de SE, este un limbaj interpretat în care o comandă dată la
promter este executată şi rezultatul este întors imediat. Precizarea intrării într-un program CLIPS
se face prin completarea unor fapte. [www 1; www 2; www 3; www; 4].
5.2. PACHETE CAD/CAE/CAM/PLM DE PROIECTARE ÎN INGINERIE
5.2.1. Generalităţi despre programele CAD/CAE/CAM/PLM
CATIA – Computer Aided Three dimensional Interactive Application (Aplicări
interactive trei dimensionale pe calculator) este o suită de programe comerciale multi-platformă
(PLM/CAD/CAM/CAE), care au fost dezvoltate de către firma Dassault Systems şi
comercializate la nivel mondial de către IBM. Softul a fost utilizat de către Frank Gehry pentru
construcţia Muzeului Geggenheim din Bilbao (Spania).
Descris frecvent ca un soft 3D în managamentul ciclului de viaţa al produsului, CATIA oferă
suport în multiple stagii în dezvoltarea produsului (CAx). Acestea se extind începând de la faza
de concept, mai departe în faza efectivă de design (CAD) şi producţie (CAM) şi până la
efectuarea de multiple analize (CAE). CATIA oferă o uşor accesibilă arhitectură de dezvoltare,
prin punerea la dispoziţie de interfeţe care pot fi utilizate pentru generarea sau dezvoltarea de
aplicaţii.
CATIA se foloseşte pe scară largă în industrie, în special în domeniul autovehiculelor şi
avioanelor. În cadrul acestor sectoare CATIA V4, CATIA V5, Pro/ENGINEER, NX şi Solid
Works sunt cele mai utilizate sisteme. Dassault Systemes şi-a extins aria de acoperire şi în
domeniul construcţiilor de nave maritime, cu CATIA V5 release 16, care cuprinde funcţii
suplimentare utilizate de către constructorii în domeniu.
5.3. CONCLUZII
Programele Prolog, CLIPS, de tip Shel sunt destinate rezolvării problemelor de sisteme
expert şi se numără printre cele mai performante programe din această categorie.
Pachetul CATIA este un sistem integrat de programe de tip CAD/CAE/CAM/PLM şi este
destinat proiectării, analizelor asupra pieselor sau ansamblurile proiectate, generarea programelor
pentru maşinile cu comandă numerică, mai nou conţinând şi module de PLM şi de sisteme
expert.
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Pornind de la obiectivul tezei de dezvoltare a SE pentru proiectarea transmisiilor cu roţi
dinţate, ceea ce implică utilizarea modulelor CAD/CAE şi în al doilea rând utilizarea unui soft
destinat SE, s-a decis să se utilizeze pachetul CATIA şi pentru rezolvarea problemelor specifice
sistemelor expert. Această decizie implică avantaje majore legate de transferul de date şi
cunoştinţe datorită integrării totale a modulelor de CAD/CAE cu cele de SE.

6. SISTEM EXPERT PENTRU PROIECTAREA TRANSMISIILOR
MECANICE CU ANGRENAJE
6.1. SISTEME EXPERT CAD/CAE
Utilizarea tehnologiei sistemelor expert face posibilă încorporarea raţionamentelor cu
cunoştinţe în mediile CAD/CAE în vederea obţinerii unui Sistem Integrat Inteligent care este
capabil să integreze diversele etape ale procesului de proiectare. Aceasta este posibilă prin
dezvoltarea unui sistem CAD/CAE inteligent bazat pe o Bază de Cunoştinţe (BC) şi un Motor de
Inferenţă (MI) care acţionează ca asistenţi de proiectare. Sistemele expert integrate în sistemele
CAD/CAE conduc la următoarele beneficii: o mai bună proiectare, cu performanţe îmbunătăţite,
prin luarea în considerare a mai multor caracteristici şi baze de date mai largi, scurtarea timpului
de proiectare şi în consecinţă costul acesteia va fi redus, face cunoştinţele accesibile unui grup
lărgit de utilizatori, poate îmbunătăţi siguranţa operatorilor umani, sintetizează cunoştinţele de la
mai mulţi experţi umani, precum şi se autodezvoltă pe măsura utilizării, nivel ridicat de
interactivitate, atât ca recepţie de informaţii cât şi ca recomandări şi constrângeri de acţiune.
În fig. 6.1 se prezintă structura generală a unui Sistem Expert - CAD/CAE care incorporează
două mari pachete software: Procesarea cunoştinţelor şi Procesarea datelor prin proceduri
relaţionale.
INGINER DE CUNOŞTINŢE

U
T
I
L
I
Z
A
T
O
R

SISTEM EXPERT
SHELL

Procesarea
cunoştinţelor

BAZA DE
CUNOŞTINŢE
BAZA DE DATE

SISTEM
CAD / CAE / CAM

BAZA DE
PROCEDURI
Procesare de date
şi proceduri relaţionale

Fig. 6.1 Structura generală a unui Sistemului Expert CAD/CAE
Procesarea cunoştinţelor reprezintă definirea problemei în concordanţă cu terminologia şi
experienţa în domeniu şi fixarea condiţiilor de execuţie a procesării de date prin gruparea
soluţiilor valide şi invalide. Procesarea cunoştinţelor se face sub coordonarea MI din modulul SE
shell având la bază BC ca un model evoluat de cunoştinţe al domeniului explorat, care permite
descrierea şi evoluţia problemei în termenii unui expert.
Inginerul de cunoştinţe are sarcina de a extrage cunoştinţe relevante de la experţii umani
sau din metodologii, algoritmi, modele şi scheme existente în literatura de specialitate şi în final,
de a le sintetiza cunoştinţele ca reguli general valabile domeniului de aplicabilitate.
Procesarea datelor prin proceduri relaţionale presupune evaluarea datelor de intrare stocate
în baza de fapte a SE shell care conţine implicit alternative de explorare sistemică a datelor şi
procedurilor pentru a obţine rezultatele optime.
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Scopul procesării de date este de a optimiza starea finală a problemei şi de a genera baza de
date ca set al datelor de intrare şi auxiliare, pentru a ajuta SE shell de a ajunge la rezultat şi
pachetele sistemului CAD/CAE la soluţia optimă. Algoritmii de alegere, dimensionare şi de
verificare sunt în proceduri specializate, care sunt stocate în baza de proceduri.
Pentru a dezvolta un sistem expert eficient se utilizează programe specializate shell-uri care
lucrează la nivel de cunoştinţe de la aspecte de ordin general (descriere, stocare, modificare,
iniţializare etc.) până la aspecte de raţionare şi verificare a soluţiilor obţinute la nivel de valori
numerice şi/sau alfanumerice.
6.2. SISTEM EXPERT CAD-CAE PENTRU PROIECTAREA TRANSMISIILOR CU
ANGRENAJE
6.2.1. Structura generală
În fig. 6.2 se prezintă schema bloc extinsă de proiectare a transmisiilor mecanice cu
angrenaje, pornind de la schema generală de sistem din fig. 6.1. Pentru luarea în considerare a
informaţiilor cantitative, dar mai ales a celor calitative, s-au generat algoritmi şi module program
care permit reprezentarea computerizată a acestora ca date, cunoştinţe, part-uri şi script-uri. În
prima coloană a schemei din fig. 6.2 sunt prezentate modulele din componenţa unei baze de date
complexe tradiţionale, care sunt accesate de modulele program specifice (coloana 2), care la
rândul lor se constituie etapa în algoritmul principal de proiectare a transmisiilor cu angrenaje.
Modulele program specifice accesează module program generale, memorate în baza de algoritmi
(coloana 3) şi module de program de raţionare (coloana 4), în corelaţie cu informaţii din baza de
cunoştinţe. În plus, programele specifice apelează şi module program de simulare a comportării
pe bază de analize cu elemente finite, precum şi script-uri de reprezentare grafică [Butilă, 2005 a,
Butilă, 2005 b].
Sistemul inteligent de proiectare propus s-a dezvoltat având la bază următoarele medii
software: limbajul specializat pentru SE, PROLOG – FLEX, module pentru baze de date Excel şi
sistemul performant de calcul, desenare şi raţionare CAD/CAE, CATIA.
Structurile integrate inteligente de proiectare au la bază principiile proiectării totale
(concepţie, configurare constructivă, detaliere, prelucrare), în scopul reducerii timpului de
realizare a produsului, reducerii costurilor şi mărirea flexibilităţii privitor la modificarea
modulelor ţinând cont de cerinţele beneficiarilor, precum şi de restricţiile impuse de specificaţiile
altor subansambluri sau componente.
La proiectarea unei transmisii mecanice, în mod obişnuit, este urmat un algoritm de
proiectare care include adoptarea soluţiilor constructive, relaţii de calcul, verificări şi
transpunerea rezultatelor în documentaţia de execuţie a transmisiei. Pentru ca toate aceste etape
să poată fi parcurse în mod automat de către un sistem expert dedicat, este necesară o analiză a
acestui algoritm ţinând cont de cerinţele realizării unui SE, în general, precum şi de mediile de
programare alese pentru realizarea acestuia (în cazul de faţă PROLOG – FLEX şi modulele
CAD/CAE şi de SE ale pachetului CATIA V5).
Sistemul expert pentru proiectarea transmisiilor mecanice cu angrenaje este împărţit în mai
multe module, care vor fi numite, în continuare, subsisteme expert. Aceste subsisteme, realizate
în PROLOG – FLEX şi în mediul CATIA, pot fi utilizate şi independent.
6.2.2. Structura modulelor program
Schema logică generală pentru proiectarea transmisiilor cu angrenaje prezentată în fig. 6.3. se
transpune printr-o succesiune de module program care pot fi parcurse fie independent utilizând
comenzile aferente fiecărui modul sau fie ca sistem folosind fereastra principală personalizată
pentru proiectarea transmisiilor cu angrenaje (fig. 6.4).
Mediul de lucru CATIA, cu barele de comenzi create pentru proiectarea transmisiilor cu
angrenaje prezentat în fig. 6.4 conţine două bare de comenzi specifice. Prima bară conţine două
butoane una pentru proiectarea unei transmisii cu roţi dinţate (1) şi cel de-al doilea pentru setări
(2), iar a doua bară conţine butoanele de comenzi pentru fiecare subsistem expert sau modul de
proiectare în parte. Aceste subsisteme expert vor fi prezentate detaliat în subcapitolul 6.3
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Pentru ca Sistemul Expert destinat proiectării transmisiilor mecanice cu angrenaje să aibă o
interfaţă cu inginerul de cunoştinţe cât mai prietenoasă şi să fie cât mai simplu de folosit de către
utilizatorii care nu au cunoştinţe despre programele PROLOG – FLEX şi CATIA, s-a creat o
interfaţă (fig. 6.5) în limbajul de programare Visual Basic (VB). Astfel, ferestrele de dialog sunt
interfeţe flexibile cu mediile CATIA, PROLOG - FLEX şi Excel. Această facilitate a fost uşor de
implementat având în vedere că limbajul de programare VB este inclus în programul CATIA.
Baza de date

Algoritm principal
(module program specifice)

Module program
generale

Baza de cunoştinţe/
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Fig. 6.2 Schema bloc a sistemului expert-CAD/CAE de proiectare a transmisiilor cu
angrenaje
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Fig. 6.3 Schemă logică generală
Fereastra principală din fig. 6.5 gestionează şi monitorizează evoluţia etapelor de proiectare a
transmisiei şi, în plus, permite accesul la diversele module în funcţie de paşii parcurşi şi de datele
introduse sau rezultatele obţinute.
Sistemul conceput, proiectat şi implementat, este configurat pentru transmisii cu angrenaje cu
maxim trei trepte, dar se poate extinde cu uşurinţă pentru mai multe trepte.
Iniţierea proiectării unei transmisii cu angrenaje se face prin apelarea comenzii indicată cu 2
în fig. 6.4 şi fereastra de dialog din fig. 6.5.
Iniţial nu este activă decât o singură comandă (3, v. fig. 6.5), fiecare buton de comandă se
activează după ce a fost parcursă etapa anterioară. După parcurgerea fiecărui modul se va activa
automat un buton de marcare (o bifă), astfel încât utilizatorul ştie tot timpul stadiul derulării
procesului de proiectare. Ordinea lansării comenzilor este prezentată în schema logică din fig.
6.3. Grupul 2 din fig. 6.5 se repetă pentru fiecare treaptă în parte, numărul indicat în grupul 0.
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1

2

Fig. 6.4 Fereastra principală CATIA cu barele de comenzi specifice SE de proiectare a
transmisiei cu roti dinţate
3

2

1

Fig. 6.5 Fereastră principală a sistemului expert de proiectarea a transmisiilor cu angrenaje
6.3. MODULE ŞI SUBSISTEME EXPERT DE PROIECTARE A TRANSMISIILOR
CU ANGRENAJE
Pornind de la schema din fig. 6.3, în acest subcapitol sunt prezentate subsistemele expert şi
modulele program necesare proiectării unei transmisii cu angrenaje. Aceste module pot fi apelate
fie independent cu ajutorul comenzilor din bara de comenzi prezentată în fig. 6.4 sau din
fereastra de dialog prezentată în fig. 6.5.
6.3.1. Module program de introducere a datelor de proiectare
Submodulul Datele de proiectare a transmisiei cu angrenaje are la bază fereastra de dialog
inclusă în algoritmul pentru citirea şi salvarea datelor de proiectare care este prezentată în
fig.6.10. Activând comanda Executa din fereastra de dialog (fig.6.5) se citesc datele iniţiale din
baza de date a SE, din fişierul de tip Excel (Date de proiectare.xls) şi se afişează în fereastra de
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dialog specifică. După ce utilizatorul specifică noile date de proiectare şi activează comanda
Continua sistemul salvează informaţia în aceeaşi bază de date, în fişierul de tip Excel (Date de
proiectare.xls) şi activează butonul de marcare din fereastra de dialog (fig.6.5).
Apelarea acestui modul se realizează din
fereastra de dialog principală prezentată în fig.
6.5, grupul de comenzi 1, sau accesând butonul
cu simbolul din bara de comenzi din fig. 6.4.
Specificarea tipului angrenajului şi a raportului
de angrenare pe fiecare treaptă se realizează
automat în fereastra de dialog specifică integrată
în schema logică de apelare a ferestrei de dialog
din fig. 6.12, citirea datelor, respectiv salvarea
datelor introduse de către utilizator este
prezentată în fig. 6. 12.
Apelarea modulului Alegerea angrenajelor se
realizează din fereastra de dialog principală
prezentată în fig. 6.5, grupul de comenzi 1, prin
activarea butonului Execută sau accesând
din bara de comenzi din
comanda cu simbolul
fig. 6.4.
În urma acţiunii de apelare a acestui modul,
Fig.6.10 Citirea şi scrierea datelor de
sistemul citeşte din fişierul Excel, Date de
intrare pentru proiectare a transmisiilor
proiectare.xls generat anterior, numărul de trepte
cu angrenaje
şi va afişa o fereastră de dialog după cum a fost
prezentat în schema logică din fig. 6.12.
Fereastra de dialog Tipul Angrenajului permite utilizatorului identificarea parametrilor
descriptivi generali care personalizează angrenajul, precum şi echivalarea acestuia cu un
angrenaj cilindric echivalent.
Sistemul determină şi valorile rapoartelor de angrenare ale angrenajelor adaptate prin lansare
automat a subprogramului dedicat şi indică utilizatorului valorile rapoartelor de transmitere
pentru fiecare treaptă conform algoritmilor clasici. Utilizatorul are posibilitatea, în urma unei
analize globale sau când sunt structuri neincluse în subprogramul expert, să modifice valorile
rapoartelor de angrenare. În plus, în cadrul acestui modul sunt calculate valorile turaţiilor şi
momentelor corespunzătoare arborilor angrenajelor. Asupra acestor valori utilizatorul nu poate
interveni decât schimbând datele de proiectare.
Informaţiile şi datele rezultate (tipurile angrenajelor şi rapoartele de angrenare pentru fiecare
treaptă) se salvează în fişierul de tip Excel cu numele Date de proiectare.xls.
6.3.2. Subsistem expert pentru proiectarea angrenajelor cilindrice
Rolul acestui subsistem expert este de a proiecta angrenaje cilindrice echivalente în diverse
restricţii posibile, fapt ce se realizează succesiv pentru fiecare treaptă în parte.
Acest susbsistem expert este compus din patru module: date de proiectare a angrenajului,
restricţii impuse angrenajului, alegerea materialului, calculul angrenajului.
Algoritmul de parcurgere a celor patru module este prezentată în fig. 6.13. Cele patru module
enumerate anterior se pot apela din fereastra de dialog principală pentru proiectarea automată a
transmisiilor cu mai multe angrenaje (v. fig. 6.5), sau cu comenzile prezentate în fig.6.3 la liniile
3, 4, 5 şi 6, conţinute de bara de comenzi prezentată în fig.6.4.
Informaţiile şi datele rezultate sunt salvate în fişierele de tip Excel (Date de proiectare.xls,
material.xls, NU SE IMPUNE.xls şi SE IMPUNE.xls).
În continuare vor fi prezentate cele patru module personalizate pentru un singur angrenaj
echivalent.
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Fig. 6.12 Alegerea angrenajelor şi a parametrilor de intrare
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Fig.6.13 Schema logică de proiectare a angrenajelor echivalente
6.3.2.1. Date de proiectare a angrenajului
Modulul datele de proiectare a angrenajului are rolul pe de-o parte, de a genera automat
datele de intrare de calcul a unui angrenaj sau, pe de altă parte, ca utilizatorul să introducă şi/sau
să modifice datele de proiectare a angrenajului. Schema logică de accesare a ferestrei de dialog,
de citire a datelor şi de salvare a datelor, este prezentată în fig.6.16. Apelarea acestui modul se
poate realiza din fereastra de dialog principală prezentată în fig.6.5 grupul 2 sau accesând
comanda cu simbolul: din bara de comenzi din fig.6.4 şi prezentată şi la linia 3 din fig.6.3.
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Fig.6.16 Algoritmul generării datelor de proiectare a unui angrenaj
6.3.2.2. Restricţii impuse angrenajului
Modulul restricţii impuse angrenajului
are rolul să specifice restricţiile care se
impun angrenajului care va fi proiectat, cu
scopul de a se lua în considerare în cadrul
etapelor ulterioare. Algoritmul de apelare a
acestui modul este prezentat în fig. 6.18.
Restricţiile care pot fi impuse angrenajului şi
evidenţiate cuantificabil în fereastra de
dialog din fig. 6.18, acestea pot fi: restricţii
geometrice, restricţii tehnologice, restricţii
externe.
6.3.2.3. Alegerea materialului şi a
tratamentelor termice
Subsistem expert Alegerea materialului şi a
tratamentelor termice are rolul de a ajuta
utilizatorul să aleagă materialul şi
tratamentele termice potrivite pentru roţile
dinţate ale angrenajului. Interfaţa cu
utilizatorul a acestui subsistem expert este
compusă din două ferestre de dialog. Schema
logică a secvenţelor program pentru alegerea
materialului este prezentată în fig. 6.21
[Butilă, 2006]. Alegerea materialelor roţilor
dinţate ale unui angrenaj, având la bază
informaţiile obţinute şi prin apelarea

Fig.6.18 Algoritmul de apelare a ferestrei de
dialog Restricţii asupra angrenajelor
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butoanelor Recomandari şi Restrictii, presupune luarea în considerare a următoarelor criterii:
tipul solicitării roţilor dinţate, vitezele periferice ale roţilor dinţate, tipul maşinii antrenoare, tipul
sarcinii. Acest subsistem expert este compus din două secvenţe program: prima, alegerea
materialului şi cea de a doua, stabilirea parametrilor caracteristici ai materialului ales [Butilă,
2006].
În cazul în care nu se impune materialul roţilor, atunci se apelează parcurgerea fazelor de
alegere a materialului utilizând ca interfaţă fereastra din specifică prezentată în schema din fig.
6.21. Dacă utilizatorul impune materialul roţilor, atunci se sare prima etapă şi se trece direct la
etapa a doua, cea de specificare a parametrilor materialului.

Fig.6.21 Schema logică asociată algoritmului de alegere a materialelor
După precizarea criteriilor de alegere a materialului, conform subprogramului expert
Restricţii asupra angrenajului, se adoptă grupa de materiale.
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În cazul în care selectarea parametrilor asociaţi este incompletă sau specificaţiile sunt
neraţionale, sistemul indică o listă de materiale sau indică inexistenţa a niciunui material adecvat.
În aceste situaţii utilizatorul va alege, având la bază informaţiile ajutătoare rezultate prin
activarea butoanelor Restricţii şi Recomandări, materialul considerat adecvat.
Alegerea grupelor de materiale conform cunoştinţelor şi algoritmului de raţionare asociat se
face şi este evidenţiată în specificaţia arborescentă. Structura secvenţei de raţionare creată pentru
grupa materialelor dure (15Cr9, 18MnCr11, 17MnCr10) este prezentată în fig. 6.23. [Butilă,
2006].

Fig.6.23 Secvenţă program de raţionare
În funcţie de marca materialului adoptat, sistemul alege tratamentul termic şi indică duritatea,
rezistenţa de rupere, limita de curgere şi tensiunile limită. Dacă utilizatorul consideră că nici o
marcă de material din cele rezultate nu este corespunzătoare, atunci poate să se întoarcă la
specificarea criteriilor şi prin comanda criterii să modifice datele introducând valorile
corespunzătoare.
După ce au fost specificate tratamentul termic, duritatea obţinută, rezistenţa de rupere, limita
de curgere, tensiunile limită la solicitarea de contact şi la solicitarea de încovoiere, atât pentru
pinion cât şi pentru roată (fig.6.21), prin activarea butonului Continuă, se salvează automat
datele asociate în baza de date prin intermediul fişierului material.xls.
În cazul în care utilizatorul nu poate specifica valoarea criteriului, are posibilitatea să
selecteze opţiunea „nespecificat”. Dacă utilizatorul a ales la toate criteriile opţiunea
„nespecificat”, va putea să selecteze singur tipul materialului din fereastra de dialog prezentată în
fig. 6.21.
6.3.2.4. Calculul angrenajului
Subsistemul expert calculul angrenajului are rolul de a realiza calculul unui angrenaj
generalizat care se poate personaliza pentru fiecare treaptă a transmisiei mecanice cu angrenaje.
Schema logică operativă a acestui modul este prezentată în fig. 6.24.
Calculul unui angrenaj presupune parcurgerea etapelor de Predimensionare, Dimensionare/
Verificare. Algoritmul de calcul al unui angrenaj conţine două bucle (fig. 6.24) asociate cazurilor
când distanţa dintre axe este neimpusă (fişierul de comenzi Calculul angrenajelor, când NU se
impune distanta dintre axe.CATProduct şi distanţa dintre axe impusă (fişierul de comenzi
Calculul angrenajelor, când SE impune distanta dintre axe.CATProduct) [Butilă, 2004 a].
Rezultatele elementelelor geometrice ale roţilor dinţate, sunt afişate în fereastra de dialog
prezentată în fig. 6.37. Această fereastră conţine patru pagini: Elementele profilului, Elementele
geometrice, Roţile echivalente şi Verificare.
Pentru verificarea angrenajului s-au calculat tensiunile σHP1, σHP2, σF1, σF2 şi s-au comparat
cu valorile admisibile la dimensionare σHP1, σHP2, σFP1, σFP2. Verificarea conform condiţiilor
impuse se marchează prin bifarea automat în locaşul asociat (fig. 6.38). Dacă toate verificările
sunt îndeplinite, utilizatorul poate accesa comanda Rezultate şi poate vizualiza rezultatele
dimensionării angrenajului. În cazul în care una din aceste verificări nu este îndeplinită se revine
automat la dimensionarea angrenajului.
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După definitivarea calculului de dimensionare se calculează automat lăţimile coroanelor
roţilor şi valorile forţelor de angrenare. Principalele rezultate ale calculului angrenajului pot fi
vizualizate de către utilizator în fereastra de dialog din fig. 6.40.
START
START

9.1 Calculul angrenajului cand
NU se impune distanta dintre
axe.CATProduct

NU

Se impune
distanţa dintre
axe?

Date de
proiectare.xls

DA
STOP

9.2 Calculul angrenajului cand
SE IMPUNE distanta dintre
axe.CATProduct

START

Rezistenţa admisibilă
- solicitarea la contact
- solicitarea la încovoiere

Date de proiectare a
angrenajului

Factori
- Calcul de contact
- Calcul de încovoiere
- Corecţia sarcinii

Distanţa dintre axe

Factori
- Calcul de contact
- Calcul de încovoiere
- Corecţia sarcinii

Date iniţiale

Elemente geometrice
ale roţilor dinţate

Rezistenţa admisibilă
- solicitarea la contact
- solicitarea la încovoiere

Alegerea lubrifiantului

Verificarea angrenajului

Elemente tehnologice

Dimensionarea
angrenajului

NU SE
IMPUNE.xls

SE IMPUNE.xls

DA

Se impune
distanţa dintre
axe?

NU

Fig.6.24 Schema logică pentru calculul unui angrenaj
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Fig.6.38 Fereastra cu rezultatele verificării
angrenajului

Fig.6.37 Fereastra de dialog
rezultatele elementelor geometrice
angrenajelor

cu
ale

Fig.6.40 Fereastra cu rezultatele calculului
angrenajului

6.3.2.5. Configurarea roţiilor
Rolul acestui modul este de a determina formele şi dimensiunile corpurilor roţilor dinţate.
Schema logică pentru apelarea acestui modul şi salvarea datelor obţinute pentru configurarea
roţilor dinţate este prezentată în fig. 6.41.
Subsistemul expert sugerează utilizatorului unul din cele 4 tipuri posibile în funcţie de
dimensiunile roţii, dar, pe de altă parte, utilizatorul are posibilitatea de a modifica şi de a alege
tipul de roată. Configurarea corpurilor roţilor dinţate se face având la bază subprograme de
raţionare bazate pe relaţii de producţie.
6.3.3. Subsistem expert de proiectare a arborilor
Rolul acestui modul este de a determina dimensiunile de predimensionare ale arborilor, de a
stabili configuraţia în detaliu şi de a efectua verificări.
6.3.3.1. Predimensionarea arborilor
Schema logică pentru utilizarea acestui modul este prezentată în fig. 6.45.
În fig. 6.45 se evidenţiează buclele de calcul de predimensionare pentru trei cazuri posibile:
transmisie cu o treaptă, cu două trepte şi cu trei trepte. De exemplu, pentru o transmisie într-o
treaptă nu va exista arbore intermediar, pentru o transmisie în doua trepte va fi un arbore
intermediar, iar pentru o transmisie în trei trepte vor fi 2 arbori intermediari. Diametrul arborelui
la predimensionare depinde de valoarea momentului de torsiune, preluată din fişierul Date de
proiectare.xls şi este scrisă în fişierul arbori.xls. Utilizatorul trebuie să precizeze şi valoarea lui
τat în funcţie de recomandările din literatură, fiind asociată o valoare medie din intervalul
sugerat. În plus, utilizatorul are posibilitatea modificării diametrului dacă consideră că acesta
este prea mic sau are o valoare nepotrivită.
6.3.3.2. Configurarea arborilor
Modulul de configurare a arborilor are rolul de a preciza diametrele şi lungimile tronsoanelor
arborilor, precum şi alte detalii tehnologice. În afară de diametre şi lungimi configurarea depinde
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de componente date, cum ar fi rulmenţi şi roţi dinţate, restul parametrilor se adoptă constructiv,
ţinând cont de recomandările din literatură, care pot fi modelate ca şi cunoştinţe.
Modulul de configurare a arborilor este compus din modelul geometric al arborilor (fişiere de
tip CATPart pentru arbori finali (fig. 6.46) şi intermediari (fig. 6.47)), fereastra de dialog de
configurare a arborilor şi fişierul de tip Excel, arbori.xls. Schema logică pentru configurarea
arborilor este prezentată în fig. 6.49.

Fig.6.41 Schema logică pentru configurarea roţilor dinţate
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Fig.6.45 Fereastra de predimensionare a arbori
Configurarea arborilor se face în funcţie de mărimile rulmenţilor, pinioanelor şi roţilor.
Capetele arborilor de intrare şi de ieşire se standardizează, iar umerii de fixare axială a roţilor sau
rulmenţilor se adoptă constructiv. În cazul în care pinionul este mic, se adoptă corp comun cu
arborele.
În fereastra de dialog specifică se evidenţiază, în funcţie de numărul de trepte, mărimile
principale asociate arborilor transmisiei adoptate (de exemplu, pentru o transmisie cu trei trepte:
Arbore de intrare, Arbore intermediar 1, Arbore intermediar 2 şi Arbore de ieşire).
Pentru o uşoară distingere s-au colorat diferit zonele de afişare şi cea de editare pentru
tronsoanele pe care se montează rulmenţii; la fel s-a procedat şi pentru tronsoanele pe care sunt
montate roţile dinţate.
În funcţie de diametrul de sub rulment, sistemul sugerează o valoare conform standardelor
pentru capetele arborelui de intrare, respectiv cel de ieşire. În cazul în care utilizatorul consideră
că dimensiunea propusă este inadecvată, poate modifica această valoare, specificând categoria
din care face parte (capăt de arbore lung sau scurt).
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Datele de intrare (dimensiunile rulmenţilor, roţilor, pinioanelor, distanţele dintre axe,
numărul de trepte şi dimensiunile capetelor de arbore) sunt stocate în baza de date a sistemului
expert, în fişierul de tip Excel (arbori.xls, STAS capăt arbore.xls). Datele rezultate (lungimile şi
diametrele arborilor) sunt salvate în baza de date a sistemului expert, de asemenea în fişierul de
tip Excel (arbori.xls).

Fig.6.46 Configuraţia generală a arborilor finali (de intrare şi de ieşire)

Fig.6.47 Configuraţia generală a arborilor intermediari
6.3.3.3. Calculul arborilor
Rolul acestui modul este de a realiza analiza statică cu elemente finite a arborilor
transmisiilor cu roţi dinţate. Identificarea câmpurilor de tensiuni şi deformaţii utilizând metoda
elementelor finite conduce la desprinderea unor concluzii utile referitoare la valorile şi
distribuţiile acestor câmpuri, în cazul angrenării unipare.
În vederea întocmirii modelului de analiză cu elemente finite se urmăreşte identificarea
formei şi dimensiunilor geometrice, a restricţiilor induse de legăturile cu elementele adiacente, a
încărcărilor interioare şi exterioare, precum şi a caracteristicilor materialului.
Activând comanda de analiză cu elemente finite a arborelui, sistemul deschide fişierul
„analiza arbore intrare.CATAnalysis”, având la bază modelul solid al arborelui de intrare,
configurat anterior. Acest fişier conţine date pregătitoare pentru analiza cu elemente finite.
Pentru generarea modelului cu elemente finite se lansează pachetul CATIA Analysis &
Simulation, modulul Generative Structural Analysis, opţiunea Static Analysis, care presupune
analiza statică a structurii în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor încărcări independente
de timp.
Vizualizarea câmpului de deplasări suprapus peste structura deformată şi a câmpului de
tensiuni echivalente (Von Mises), suprapus peste structura nedeformată, asociind legendele
culorilor, sunt prezentate în fig. 6.53 şi, respectiv, în fig. 6.54.
Din analiza câmpurilor de deplasări şi tensiuni se evidenţiază faptul că elementul analizat
este o structură rigidă (deplasările maxime sunt reduse – max. 0.0157 mm), cu tensiunile maxime
134 MPa în zona canalului de pană. Datorită acestei caracteristici, influenţa deformaţiilor
arborelui asupra funcţionării angrenajului este redusă.
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START

Deschide Ansamblu
Transmisie.CATProduct
şi activează arborii

STOP

Continuă

Transmisie.CATProduct
Arbore intrare

Arbore ieşire
Comanda
apelată

Citire date
necesare
pentru arbori

arbori.xls

Arbore
intermediar 1

Modifică
valorile în
CATIA
STAS capat
arbore.xls

Dacă se
schimbă valoarea
schimbă lista
STAS

Arbore
intermediar 2

Deschide fereastra de
configurare arbori

Citeşte dimensiunile
arborilor din fişiere
CATPart ale arborilor

Modifică

Scrie date in
XLS şi in
CATPart

1 treaptă

Nr. trepte

2 trepte

3 trepte

Fig.6.49 Algoritmul de configurare a arborilor
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Fig.6.53 Vizualizarea câmpului de deplasări şi a câmpului de
tensiuni echivalente
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Fig.6.54 Legenda
culorilor

6.3.4. Subsistem expert de proiectare a montajelor cu rulmenţi
Alegerea rulmenţilor
Rolul acestui subsistem expert este să ajute utilizatorul la alegerea rulmenţilor şi montajelor
cu rulmenţi, precum şi la calculul rulmenţilor.
Cunoştinţele despre rulmenţi şi montajele cu rulmenţi se pot sintetiza cu ajutorul următorului
set de atribute [Butilă, 2004 b; Mogan, 2004b]:
1
S at
= {forţa radială în lagărul A [kN], forţa radială în lagărul B [kN], forţa axială A-B [kN],
forţa axială B-A [kN]} – încărcările radiale şi axiale;
S at2 = {turaţia [rpm], turaţia limită [rpm]} – viteze;
6
S at3 = {durata de funcţionare [ore], durabilitatea [10 ]} – durabilitatea;
S at4 = {diametrul arborelui în A [mm], diametrul alezajului carcasei în A [mm], diametrul
arborelui în B [mm], diametrul alezajului carcasei în B [mm]} – spaţiul disponibil;
S at5 = {distanţa dintre rulmenţi [mm], rotirea în A [min], rotirea în B [min]} – lungimea şi
rigiditatea arborelui;
o
o
S at6 = {temperatura de lucru [ C], variaţia de temperatură [ C]} – aspecte privind temperatura
mediului de lucru;
S at7 = {precizia de mişcare, precizia de manufacturare} – precizia;
S at8 = {zgomotul limită [dB]} – nivel de zgomot;
S at9 = {nivelul de umiditate, nivelul de impurităţi} – caracteristicile mediului;
10
S at
= {tipul lubrifiantului, tipul sistemului de ungere, tipul etanşărilor} – ungere şi etanşare.
Pentru a se genera baza de cunoştinţe sunt folosite aprecieri calitative sintetizate în tabelul
6.1. Aceste aprecieri pentru cazuri concrete este necesar să fie selectate într-o fereastră de dialog
[Butilă, 2003 b, Butilă, 2004 b].
Relaţiile dintre atribute cu scopul de a genera reguli sunt sintetizate folosind tabele cu
informaţii corelate cu tipurile rulmenţilor (rulmenţi cu bile, cu role cilindrice, cu role conice).
Folosind relaţiile din tabelul prezentate mai sus este uşor să se scrie regulile de producţie. Un
exemplu de regulă de producţie pentru rulmentul cu bile este prezentată în fig. 6.56 [Butilă, 2003
b, Butilă, 2004 b].
Pentru alegerea tipului rulmentului, în corespondenţă cu schema de montaj şi nivelele
încărcărilor radiale şi axiale, sunt prezentate în tabelul 6.3. Tabele similare sunt generate între
diferitele atribute din setul de caracteristici (ex. viteza, montajul rulmenţilor, fixarea axială,
ungere etc.).
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Tabelul 6.1. Aprecieri calitative ale parametrilor
Nivel calitativ
Tipul atributului
Ridicată
Forţa radială [N]
> 3000
Forţa axială [N]
> 3000
Viteza normală de funcţionare [rpm] > 6000
Viteza limită de funcţionare [rpm]
>20000
Precizia
P6…P4
Temperatura de funcţionare [oC]
>120
Jocul
C5…C3
Deformarea arborelui [min]
>10
Zgomotul [dB]
>60
Momentul de frecare [Nm]
>50
Coeficient de gabarit radial (D/d)
>3
Coeficient de gabarit axial (b/d)
>1
Unsoare
Vâscozitatea lubrifiantului
consistentă

Medie
1000…3000
1000…3000
2000…6000
10000…20000
P2…P4
0…120
C2…C3
4…10
20…60
20…50
2…3
0,5…1
Unsoare
consistentă – ulei

Joasa
0…1000
0…1000
0…2000
0…10000
P1…P0
<0
C1
0…4
0…20
0…20
<1
<1
Ulei

Fig.6.56 Regulă de producţie pentru alegerea rulmenţilor
Sintaxa raţionamentului alegerii montajului este de forma:
If x and y then rulment z
If rulment z and w then montaj n
Tabelul 6.3 Relaţii între atribute
Tipuri de rulmenţi
Radiali cu bile
Radial-axiali cu bile
Radial axiali cu 2 rânduri de bile (montaj în O sau X)
Radiali cu role butoi
Radiali cu role cilindrice
Radial-axiali cu role conice
Cu contact în patru puncte

Schema de montaj
Lagăr conducător
Radial Axial
M
J
R
M
R
M
R
M
R
R
M
M

Lagăr liber
Radial
M
R
R
R
R
-
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Prima
regulă
reprezintă
alegerea
rulmentului în funcţie de criteriile prezentate
în tabelele 6.1, iar cea de-a doua reprezintă
alegerea montajului cu rulmenţi care depinde
de rulmentul ales şi criteriile din tabelul 6.3.
Exemplu unei reguli pentru montajul cu
rulmenţi este prezentat în fig. 6.58.
Schema bloc al acestui subsistem expert,
prezentată în fig. 6.61, evidenţiază fişierele
Alegere rulment.CATPart, Arbori.xls, catalog
rulment.xls şi ferestrele de dialog specifice
(fig.6.61) [***6, 1989].
Funcţionarea acestui subsistem expert
presupune parcurgerea a trei etape, conform
schemei logice din fig. 6.61:
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Fig.6.58 Fereastra cu regulă de producţie
pentru alegerea montajului cu rulmenţi
radiali-axiali cu bile

STOP
START

Alegere rulment.CATPart

Parametrii pentru
alegerea tipului
rulmentului

Reguli de
alegere a tipului
rulmentului

Reguli de
alegere a
montajului cu
rulmenţi

Regulă pentru
afişarea
rezultatelor

catalog
rulmenti.xls

arbori.xls

Salvare
rezultate

Fig.6.61 Schema logică pentru alegerea rulmenţilor şi montajelor cu rulmenţi
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Prima etapă, realizează alegerea tipului rulmentului în care utilizatorul trebuie să specifice
restricţiile ce se impun rulmenţilor. Aceste informaţii sunt transmise parametrilor din fişierul
CATIA.
A doua etapă, pentru alegerea montajului cu rulmenţi, se iniţiază ţinând cont de rezultatul primei
etape, luând în considerare verificările care au fost îndeplinite. Tipurile rulmenţilor care
îndeplinesc condiţiile vor apărea în lista derulată din fereastra de dialog, iar utilizatorul trebuie să
specifice restricţiile generale pentru lagăre. Ţinând cont de acestea, subsistemul expert verifică
dacă îndeplineşte condiţiile impuse. Verificările care îndeplinesc condiţiile impuse sunt marcate
prin culoarea verde, iar celelalte prin culoarea roşie.
Cea de-a treia etapă presupune alegerea rulmentului din catalog, ţinând cont de tipul rulmentului
rezultat din primele două etape.
6.3.5. Subsistem expert de proiectare a asamblărilor arbore-butuc
Subsistemul expert de proiectare a asamblărilor este compus din două module: alegerea
asamblărilor şi calculul asamblărilor.
6.3.5.1. Alegerea asamblărilor
Rolul acestui modul este de asistent al utilizatorului pentru alegerea tipului asamblării ţinând
cont de informaţiile din baza de cunoştinţe, precum şi de cele furnizate de către utilizator.
În schema logică, a acestui modul expert prezentată în fig. 6.62 se evidenţiază fereastra
principală a sistemului de proiectare a transmisiilor cu angrenaje (v. fig. 6.5), componentele
transmisiei (roţi, pinioane, pene, caneluri etc.), fereastra de dialog de alegere a tipului asamblării
şi fereastra de dialog pentru calculul asamblării cu pană.
În fereastra de dialog Alegerea asamblărilor (fig.6.62) paginile pentru arborele intermediar 1
şi arborele intermediar 2 sunt afişate dacă transmisia este cu 3 trepte, dacă este cu două trepte va
fi afişat doar arborele intermediar 1 şi dacă este cu o treaptă atunci nu vor fi afişaţi decât arborele
de intrare şi arborele de ieşire.
La arborele de intrare şi la arborele de ieşire, la capetele de arbore se poate alege una din
variantele de asamblare: montare prin presare, cu pene paralele sau cu caneluri.
Pentru pinioane şi roţi se poate selecta din fereastra de dialog una din variantele de asamblare
şi anume: roata sau pinionul să fie corp comun cu arborele, să fie asamblate cu pene paralele sau,
să fie asamblate cu caneluri.
Dacă s-a ales asamblarea cu pene paralele, în continuare se pot alege tipul acesteia: A – cu
ambele capete rotunjite, B – cu un capăt drept şi cu unul rotunjit sau C – cu ambele capete
drepte.
După adoptarea datelor de intrare (diametrele arborilor, tipul asamblării, parametrii penei
paralele) sistemul indică diametrul tronsonului la care se alege tipul de asamblare (D) şi afişează
înălţimea penei (h), lăţimea penei (b) şi intervalul de lungimi al penei (Lmin, Lmax). Utilizatorul
poate introduce valoarea L a lungimii penei sau poate opta pentru calcularea lungimii minime a
penei activând butonul Calculează din fereastra de dialog (fig.6.62).
6.3.5.2. Calculul asamblării
Rolul acestui modul este de a realiza calculul asamblării, personalizat în acest caz pentru
calculul asamblării cu pene paralele. Schema logică după care funcţionează acest modul este
prezentată în fig. 6.62.
Pentru calculul lungimii penei ca urmare a activării comenzii Calculează Lc din condiţia de
rezistenţă la strivire şi pentru verificarea la forfecare ca urmare a activării butonului Verificare sa creat fereastra de dialog (fig.6.62), în care se introduce momentul de torsiune (Mt), diametrul
arborelui (d), lăţimea, respectiv înălţimea penei (b, h). Utilizatorul va fi informat cu o fereastră
de dialog dacă pana rezistă sau nu rezistă la forfecare .
6.3.6. Subsistem expert de proiectare a carcaselor
Rolul acestui subsistem expert este de a asista utilizatorul pentru alegerea carcasei adecvate,
precum şi configurarea geometrică a acesteia.
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Schema logică, de funcţionare a acestui subsistem expert, prezentă în fig. 6.69 este compusă
din fereastra principală, ferestrele de dialog de alegere şi configurare a carcaselor şi din baza de
date care conţine fişierele de tip Excel (proiectare.xls şi arbori.xls).
Se parcurge o succesiune de selectări de parametri, conform schemei logice din fig. 6.69.

START

Regulă
alegere
pană

STOP

STAS pene
paralele.xls

Modifică
dimensiunile
penelor

arbori.xls

Salvează
dimensiunile
penelor

Fig.6.62 Schema logică pentru alegerea şi calculul asamblărilor
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Astfel, de exemplu, se pot specifica: tipul transmisiei, numărul de trepte, tipul angrenajului,
poziţia planului axelor şi particularităţile transmisiei care se proiectează; rămân doar variantele
care îndeplinesc restricţiile menţionate (fig.6.69).
După alegerea tipului carcasei, urmează configurarea acesteia în fereastra de dialog
Configurarea carcasei. Valorile care sunt preluate de la alte module sunt blocate şi nu pot fi
modificate decât în cadrul modulului de care aparţine.

Fig.6.69 Schema logică pentru alegerea şi configurarea carcasei
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6.4. CONCLUZII
Având la bază structurile generale ale SE existente, (v. cap.2) cunoştinţele de bază legate de
proiectarea transmisiilor cu angrenaje (v. cap. 4) şi programele de SE şi CAD/CAE existente (v.
cap. 5) în acest capitol se concepe şi dezvoltă un SE dedicat proiectării transmisiilor cu
angrenaje. Acest SE are o structură care permite dezvoltarea de subsisteme expert pentru toate
tipurile de angrenaje posibile precum şi pentru toate componentele adiacente (arbori, lagăre,
carcase, asamblări etc.) ale transmisiilor mecanice din componenţa diverselor produse. SE
propus este dezvoltat la nivel de detaliu cu precădere, pentru transmisii care au la bază angrenaje
cilindrice şi elemente conexe acestora. Astfel se demonstrează practic funcţionalitatea
algoritmilor de structurare a informaţiilor şi de raţionare cu acestea şi pe de altă parte se
evidenţiază acurateţea rezultatelor şi eficienţa utilizării SE.
În acest fel extinderea SE dezvoltat şi pentru alte tipuri de angrenaje şi elemente conexe
asociate este doar o activitate de rutină care nu implică dezvoltări conceptuale, algoritmi şi
programe care să necesite alte fundamentări teoretice.

7. APLICAŢII PRACTICE. PROIECTAREA REDUCTORELOR DE
TURAŢIE
Pentru evidenţierea aspectelor pozitive de lucru cu sistemul expert dezvoltat, în acest capitol
se prezintă două cazuri concrete de proiectare a transmisiilor cu angrenaje, unul de tip reductor
de turaţie cilindric orizontal în două trepte şi al doilea de tip reductor de turaţie cilindric vertical
în două trepte.
După deschiderea mediului CAD pentru demararea proiectării acestei transmisii, se activează
butonul de comandă Proiectarea transmisiei, de pe bara de comenzi (v.fig.6.4), în urma căreia se
deschide fereastra de dialog principală (v. fig. 6.5). Această fereastră de dialog evidenţiază
evoluţia proiectării şi indică în orice moment etapa curentă. Iniţial, toate comenzile asociate
etapelor care trebuie parcurse pentru proiectarea transmisiei sunt dezactivate (v. fig.6.5). Aceste
butoane se activează pe parcursul parcurgerii etapelor de proiectare. În continuare, sunt
prezentate etapele de proiectare personalizate pentru transmisia cu angrenaje considerată mai
sus.
7.1. DATE DE PROIECTARE
Se consideră următoarele date de
proiectare a transmisiei:
Puterea motorului electric, P = 3 kW.
Turaţia motorului electric, n = 955
rot/min.
Raportul de transmitere al reductorului, ir
= 16.
Durata de funcţionare impusă, Lh = 8000
ore.
Aceste date de proiectare se introduc
în câmpurile ferestrei de dialog din fig.
6.10, care la rândul ei a fost apelată din
fereastra de dialog din fig.6.5.
După validarea datelor prin comanda
Continua (v. fig. 6.10), aceste date se
salvează în baza de date a sistemului
expert în fişierul de tip Excel (Date de
proiectare.xls). Secvenţa din acest fişier în
care s-au salvat datele de proiectare este
prezentată în fig. 7.1.

Fig. 7.1 Date de proiectare
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Următoarea etapă de alegere a angrenajelor pentru cele două trepte şi de împărţire a
raportului de transmitere pe trepte se realizează având la bază fereastra de dialog din fig. 6.12.
Sistemul sugerează valorile rapoartelor de angrenare. După stabilirea valorilor acceptabile se
continuă proiectarea prin activarea comenzii Continua şi sistemul va verifica automat eroarea
raportului de transmitere rezultat în raport cu cea impusă i, precizată în fereastra din fig.6.10. În
cazul în care diferenţa dintre cele două valori este prea mare, utilizatorul va fi informat de
fereastra de dialog de eroare din fig.7.2. Dacă valorile îndeplinesc condiţia impusă, acestea se
salvează în fişierul date de proiectare.xls (fig. 7.1).
După această etapă se trece la proiectarea angrenajelor, care se face pentru fiecare treaptă în
parte, în general, începând cu ultima treaptă.

Fig. 7.2 Fereastră de eroare pentru raportul de transmitere
7.2. PROIECTAREA ANGRENAJELOR TRANSMISIEI
Proiectarea unui angrenaj presupune parcurgerea a patru module: date de proiectare a
angrenajului, restricţii asupra angrenajului, alegerea materialului şi tratamentelor termice şi
calculul angrenajului. Aceste etape sunt parcurse pentru toate treptele transmisiei de proiectat.
În continuare, vor fi prezentate rezultatele acestor etape pentru cele două trepte ale
reductorului de turaţie adoptat.
Datele iniţiale de proiectare ale angrenajelor sunt preluate din baza de date a sistemului
expert, fişierul de tip Excel (date de proiectare.xls) prezentat în fig.7.1 şi sunt afişate
utilizatorului în fereastra de dialog specifică. În această fereastră de dialog utilizatorul nu poate
modifica decât valoarea unghiului de înclinare a danturii, această valoare fiind salvată în fişierul
date de proiectare.xls. În acest sens utilizatorul poate consulta ferestrele de dialog de ajutor
Recomandări şi Restricţii în care sunt precizate recomandări şi restricţii asupra parametrilor
prezenţi în fereastra de dialog.
Pasul următor în proiectarea unui angrenaj presupune introducerea restricţiilor impuse.
Aspecte practice legate de utilizare a restricţiilor asupra angrenajelor cilindrice au fost prezentate
în subcapitolul 6.3.2.2. Informaţiile date de utilizator despre restricţiile impuse asupra
angrenajului sunt scrise în baza de date a sistemului expert şi anume în fişierul de tip Excel (date
de proiectare.xls) prezentat în fig.7.1.
Rezultatele alegerii materialului sunt memorate în baza de date a sistemului expert, fişierul de
tip Excel (material.xls).
În figurile 7.9 sunt prezentate rezultatele obţinute în urma lansării automate a modulelor de
calcul a elementelor geometrice ale roţilor dinţate ale angrenajului. Rândurile îngroşate sunt
valorile care vor fi utilizate pentru realizarea modelului geometric.
Rezultatele verificării angrenajului sunt prezentate în fig. 7.11 rândurile 266-269 şi în fig.7.7
rândurile 89, 90, 99 şi 100, iar rezultatele dimensionării sunt prezentate în fig. 7.11 rândurile
270-275.
7.5. CONFIGURAREA ARBORILOR
Configurarea arborilor se realizează ţinând cont de dimensiunile rulmenţilor care au fost
aleşi. Diametrele de sub rulmenţi la arborele de intrare şi ieşire, tronsoanele sunt 3 şi 8, iar la
arborele intermediar tronsoanele 1 şi 8 (fig. 7.15) Capetele de arbore la arborele de intrare şi la
arborele de ieşire se standardizează (tronsonul 1 din fig. 7.15). Tronsoanele de culoare galbenă
sunt tronsoanele pe care se montează roţile (fig. 7.15). Configurarea arborilor se realizează în
fereastra de dialog din fig. 6.49. În această fereastră de dialog se poate observa că unele câmpuri
pentru text sunt protejate pentru scriere, de ex. cele pentru rulmenţi, deoarece aceste valori sunt
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preluate de la rulmenţi fig. 7.13, diametrul interior al rulmentului (Dir) care este scris pe rândul 7
şi se regăsesc şi pe rândurile 21 şi 31 la d3, respectiv d8, unde au fost copiate valorile cu ajutorul
formulelor din Excel. Valorile finale ale dimensiunilor tronsoanelor arborilor sunt scrise în baza
de date a sistemului expert, în fişierul de tip Excel (arbori.xls) (fig. 7.16) [Butilă, 2007].

Fig. 7.9 Elementele geometrice ale roţilor dinţate (partea a I – a)

Fig. 7.15 Configurarea arborilor cu rulmenţii montaţi
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Fig. 7.16 Valorile diametrelor şi lungimilor tronsoanelor arborilor
7.6. ALEGEREA ŞI CALCULUL ASAMBLĂRILOR
Pentru reductorul de turaţie s-a ales utilizarea asamblărilor prin pene paralele (fig. 7.17).
Pinioanele, din cauza dimensiunilor mici, vor fi corp comun cu arborele.
Pentru fiecare arbore în parte, respectiv pentru fiecare tronson de pe arbore unde există
asamblare trebuie specificată metoda de asamblare şi realizate calculele necesare. Aceste etape
sunt prezentate în paragraful 6.3.5.1.
Sistemul expert alege automat dimensiunile penelor STAS din baza de date, din fişierul de tip
Excel (STAS pene paralele.xls). Utilizatorul are posibilitatea să schimbe pana aleasă prin
intermediul ferestrei de dialog din fig. 6.63. Lungimea penei se calculează prin activarea
comenzii din fereastra de dialog din fig. 6.67.
Valorile parametrilor penei alese, respectiv valoarea calculată a lungimii penei sunt scrise în
baza de date a sistemului expert în fişierul de tip Excel (arbori.xls).
7.7. CONFIGURAREA ROŢILOR DINŢATE
Ştiind valorile de la calculul angrenajelor şi ale penelor se poate trece la etapa de configurare
a roţilor reductorului. Pentru fiecare roată şi pinion trebuie ales tipul roţii din modelele generale
prezentate în fig. 6.44. În cazul de faţă fiind vorba despre pinioane cu dimensiuni mici, acestea
vor fi realizate corp comun cu arborele. Pentru roata de pe arborele intermediar, fiind nevoie de o
pană mai lungă decât lăţimea roţii s-a ales tipul de roată din fig. 6.44c cu butuc prelungit într-o
parte asimetric, iar pentru roata de pe arborele de ieşire s-a ales modelul din fig.6.44c nefiind
necesară o prelungire a butucului. Configurarea roţilor se face într-o fereastră de dialog ca cea
din fig. 6.43. Rezultatele obţinute sunt transpuse automat în modelul geometric prezentat în
fig.7.19, iar valorile numerice sunt înregistrate în baza de date a sistemului expert în fişierul de
tip Excel (arbori.xls) prezentat în fig. 7.20 [Butilă, 2007].
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Fig. 7.17 Configurarea canalelor de pană

Fig. 7.19 Modelul geometric după configurarea roţilor dinţate
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Fig. 7.20 Valorile principalilor parametrii geometrici ai roţilor dinţate
7.8. CONFIGURAREA CARCASEI
Prima etapă de configurare a carcasei presupune specificarea tipului transmisiei, numărul de
trepte, tipul angrenajului, poziţia planului axelor şi particularităţi dacă este cazul, în fereastra de
dialog prezentată în fig. 6.74.
A doua etapă este aceea de configurare a dimensiunilor carcasei ce se realizează în fereastra
de dialog din fig. 6.76. Unele dimensiuni (distanţa dintre axe, diametrele roţii şi diametrele
exterioare ale rulmenţilor) se preiau din fişierele de proiectare, valori care nu se pot modifica.
Alte tipuri de dimensiuni sunt sume de dimensiuni, cum ar fi lungimea corpului care este suma
dintre distanţa dintre cele doua axe aw 1 şi aw 2, distanţa de la perete până la axa primului arbore
LR1, care reprezintă raza pinionului primei trepte plus o mică distanţă care să rămână între roată
şi perete şi distanţa celuilalt perete până la axa ultimului arbore LRx, care reprezintă raza roţii
treptei a doua plus distanţa dintre roată şi peretele carcasei. Valorile setate pentru configurarea
carcasei (fig. 6.76) sunt salvate în baza de date a sistemului expert şi anume în fişierul de tip
Excel (arbori.xls).
În fig. 7.22, a este prezentat modelul solid al reductorului varianta finală compus din arbori,
roţi dinţate, rulmenţi, distanţiere, simering-uri, pene paralele, carcasă, capace carcasă, şuruburi
de prindere carcasă, şuruburi de prindere capace, reprezentate 3D, vedere izometrică, în vedere
laterală (fig. 7.22, b), vedere frontală (fig. 7.22, c) şi secţiune (fig.7.22, d).
Pentru reprezentarea modelului solid în diverse vederi şi secţiuni în funcţie de cerinţele
utilizatorului s-au creat comenzi CAD specifice softului utilizat (CATIA).
7.9. DESENE DE EXECUŢIE
În vederea elaborării documentaţiei de execuţie s-au dezvoltat module specifice pentru
fiecare element nestandardizat. Aceste module conţin funcţii dedicate pentru alegerea ajustajelor,
toleranţelor, rugozităţilor suprafeţelor, precum şi formele geometrice tehnologice şi dimensiunile
asociate. De exemplu în fig. 7.23, a se prezintă desenul de execuţie al roţii z4 iar în fig. 7.23, b al
arborelui de ieşire care s-a generat automat în urma activării comenzii Desen arbore
iesire.CATPart.
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Fig. 7.22, a Carcasă – modelul geometric

Fig. 7.22, b Carcasă – vedere laterală
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Fig. 7.22, d Secţiune axială în plan orizontal

Fig. 7.23, a Desen de execuţie al roţii dinţate de pe arborele de ieşire

Sisteme expert CAD de proiectare a sistemelor mecanice cu angrenaje

47

Fig. 7.23, b Desen de execuţie al arborelui de ieşire
7.10. REDUCTOR DE TURAŢIE CILINDRIC ÎN DOUĂ TREPTE VERTICAL
În continuare, este prezentat cazul de proiectare cu SE dezvoltat a reductorului de turaţie
cilindric în două trepte vertical. Acest exemplu este evidenţiat pe scurt urmând aceiaşi paşi ca la
reductorul orizontal diferenţa fiind cerinţa utilizatorului ca axele transmisiei să fie in plan
vertical.
Se consideră următoarele date de proiectare:
Puterea motorului electric, P = 11 kW.
Turaţia motorului electric, n = 960 rot/min.
Raportul de transmitere al reductorului, ir = 14.
Durata de funcţionare impusă, Lh = 10.000 ore.
Datele de proiectare a transmisiei sunt prezentate în tabelele din fig. 7.24, a, iar în fig. 7.24, b
cele asociate materialelor şi tratamentelor termice rezltate.
Principalele valori rezultate pentru parametrii de proiectare a angrenajelor sunt prezentate în
fig. 7.24, c.
Rezultatele pentru rulmenţi sunt prezentate în fig. 7.24, d iar cele pentru diametrele şi
lungimile arborilor în fig. 7.24, e.
În fig. 7.26 este prezentat modelul geometric al reductorului vertical în vedere izometrică,
vedere laterală şi de sus a reductorului cilindric vertical proiectat.
În fig. 7.27 este prezentată secţiunea reductorului pe planul vertical. Spre exemplificare sunt
prezentate desenele de execuţie a roţilor dinţate din fig. 7.28,a şi b iar şi desenele de execuţie a
arborilor din fig.7.29, a, b.
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Fig. 7.24, c Rezultatele principale ale calculului angrenajelor

Fig. 7.24, d Valorile asociate rulmenţilor
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Fig. 7.24, e Valorile diametrelor şi lungimilor tronsoanelor arborilor

Fig. 7.26, a Carcasă – modelul geometric

Fig. 7.27 Secţiune axială în plan vertical
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Fig. 7.28, a Desen de execuţie al roţii dinţate de pe arborele intermediar

Fig. 7.29, b Desen de execuţie al arborelui de ieşire
7.11. CONCLUZII
În acest capitol s-au verificat pe cazuri concrete toate subsistemele, modulele, funcţiile şi
comenzile sistemului expert conceput, proiectat şi dezvoltat. Totodată s-au verificat corelaţiile la
nivelul datelor numerice, precum şi cunoştinţele specifice. În plus, aceste rulări au permis
evidenţierea detaliată a reprezentărilor grafice de operare, precum şi a celor de ieşire.
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Pe de altă parte, s-au evidenţiat şi secvenţe din bazele de date şi de cunoştinţe personalizate
pentru cazul considerat. Astfel, s-au evidenţiat clar parametrii şi relaţiile de producţie pentru a fi
uşor înţelese de inginerul de cunoştinţe care va administra şi, eventual, va extinde acest SE.

8. CONCLUZII FINALE. CONTRIBUŢII PROPRII. VALORIFICAREA
REZULTATELOR CERCETĂRII
8.1. CONCLUZII FINALE
În contextul actual al informatizării, totale un rol hotărâtor îl au sistemele informatice
inteligente, care, spre deosebire de cele tradiţionale bazate pe date, sunt bazate pe raţionamente
cu informaţii structurate pe cunoştinţe. Această tendinţă se manifestă şi în domeniul concepţiei şi
proiectării de produse mecanice prin dezvoltarea de pachete program performante care să
permită şi accesul cvasispecialiştilor la activităţile de dezvoltare de produs.
Necesitatea şi actualitatea acestei teze de doctorat se evidenţiază prin următoarele argumente:
raritatea SE dedicate în domeniul ingineriei mecanice şi inexistenţa de SE pentru concepţia şi
proiectarea transmisiilor cu angrenaje;
paleta variată, dar în acelaşi timp incompletă, a pachetelor software profesionale utilizate pentru
diverse activităţi de concepţie şi proiectare a sistemelor mecanice;
volumul foarte mare de date şi informaţii specializate care sunt din ce in ce mai greu de acoperit
de specialiştii din domeniile concepţiei şi proiectării de produse mecanice.
Pentru tratarea tematicii şi obiectivelor propuse s-a realizat un studiu bibliografic exhaustiv şi
s-au conceput algoritmi structuraţi care să permită dezvoltarea de programe integrate într-un SE
cu bază de date, bază de cunoştinţe şi module de raţionare.
Proiectarea în ingineria asistată de calculator, actual, se face cu pachetele software integrate
CAD/CAE/CAM/PLM prin care se pot realiza modelări ale solidelor, analize statice şi dinamice,
modelări tehnologice şi simula managementul ciclului de viaţă al produsului. Algoritmii de
proiectare bazaţi pe aceste pachete software implică manipularea unui volum mare de date
(numere şi caractere alfanumerice) precum şi parcurgerea unor algoritmi complecşi de
proiectare, care, deseori, sunt implementaţi de mai mulţi utilizatori cu sarcini strict delimitate.
Frecvent, activitatea de dezvoltare şi implementare a unui sistem de proiectare dezvoltare de
produs, pentru majoritatea utilizatorilor acestor pachete software, implică activităţi de
introducere şi modificare de date; pentru luarea deciziilor, de obicei, nu au la dispoziţie toate
datele necesare, acestea nefiind bazate pe algoritmi dedicaţi. Pornind de la aceste insuficienţe,
pachetele CAD/CAE/CAM/PLM actuale (de ex. CATIA) au şi module de modelare a
cunoştinţelor care permit dezvoltarea de baze de cunoştinţe care pot fi procesate cu algoritmi
adecvaţi de procesare a acestora. Pe de altă parte, pachetele software dedicate pentru SE
(PROLOG şi CLIPS) s-au dezvoltat puternic în direcţiile structurării cunoştinţelor şi efectuării
raţionamentelor şi mai puţin în direcţia comunicării (interfaţării) cu programele
CAD/CAE/CAM/PLM.
SE dezvoltat la nivel de pachete program, cu facilităţi evoluate de utilizare precum şi cu
facilităţi de modificare şi extindere, a fost testat pe o aplicaţie concretă pentru care s-au dezvoltat
şi modulele program specifice (de ex. carcasă).
Odată cu verificarea funcţiilor, comenzilor şi modulelor program elaborate s-au demonstrat
nivelele ridicate de eficienţă, flexibilitate şi capabilităţile de comunicare cu utilizatorul.
Pe de altă parte, implementarea SE pentru aplicaţia considerată demonstrează că proiectarea
având la bază acest SE implică un utilizator cu un nivel de pregătire în domeniu mult mai scăzut
decât în cazul proiectării clasice. Astfel, se prefigurează lărgirea grupului celor care se ocupă cu
proiectarea de astfel de sisteme şi, pe de altă parte, înlăturarea situaţiilor în care producătorii de
produse de tip transmisii cu angrenaje sunt dependenţi de specialişti „cheie” superexperimentaţi.
8.2. CONTRIBUŢII PROPRII
În urma studiilor şi cercetărilor întreprins în cadrul elaborării lucrării, autorul a adus o serie
de contribuţii originale, cele mai importante fiind prezentate în continuare.
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Pentru prima dată, având în vedere bibliografia studiată, s-a elaborat o lucrare de anvergura unei
teze de doctorat care să abordeze procesul de proiectare a transmisiilor cu angrenaje în totalitatea
sa, pornind de la nevoile utilizatorului şi având la bază realizările teoretice şi practice de până
acum. În lucrare se evidenţiază de la început, având la bază o cercetare bibliografică exhaustivă,
clar şi coerent, obiectivele generale şi specifice precum şi strategia de cercetare adaptată. Pe de
altă parte, în lucrare se evidenţiază şi se justifică modelele, algoritmii şi programele conceptuale
dezvoltate şi implementate prin rezultate edificatoare precum şi prin interfeţe utilizator
prietenoase.
S-a realizat analiza critică exhaustivă a SE din diverse domenii evidenţiind, cu precădere,
evoluţia în timp a celor din inginerie. În cadrul acestei analize se compară multicriterial
posibilităţile de modelare a informaţiilor din diverse domenii ca şi cunoştinţe şi structurile SE
dezvoltate având la bază algoritmi de inferenţă (raţionare) diverşi. Astfel, se evidenţiază ca fiind
adecvate pentru proiectarea în domeniul ingineriei mecanice, având în vedere tipul cunoştinţelor,
sistemele expert bazate pe cunoştinţe structurate pe reguli de producţie şi, având în vedere
tipurile algoritmilor proceselor de combinare a informaţiilor din acest domeniu, sistemele expert
cu strategii de inferenţă (raţionare) bazate pe algoritmi (tehnici) forward–chainning (înlănţuire
înainte).
S-a realizat analiză critică exhaustivă a pachetelor software dedicate activităţilor
CAD/CAE/CAM/PLM precum şi a celor de IA în vederea evidenţierii capabilităţilor de folosire
pentru dezvoltarea de SE. Astfel, pentru SE dezvoltat pentru proiectarea transmisiilor cu
angrenaje s-a adoptat mediul CATIA în care s-au dezvoltat subprograme dedicate de modelare a
cunoştinţelor şi de raţionare cu tehnica înlănţuirii înainte.
S-a efectuat analiza şi structurarea datelor informaţiilor şi algoritmilor clasici de proiectare a
transmisiilor cu angrenaje în vederea dezvoltării unui SE dedicat. Această etapă este în sarcina
inginerului de cunoştinţe care concepe structura SE, structura cunoştinţelor şi algoritmul de
raţionare. Pentru cazul proiectării transmisiilor mecanice cu angrenaje s-a conceput un sistem de
descrierea constructivă prin descompunerea structurală în ansambluri, subansambluri şi elemente
distincte. Astfel, s-a introdus noţiunea de schemă structural-constructivă prin intermediul căreia
se pot identifica toate elementele componente şi interacţiunile dintre acestea, şi în plus a
fluxurilor de mişcare şi de forţă. Din analiza schemelor structural-constructive şi schemelor de
subansamblu se evidenţiază denumirea, tipul şi funcţia precum şi parametrii de intrare/ieşire,
date care permit proiectarea pe entităţi distincte cu algoritmi dedicaţi care sunt evidenţiaţi în
lucrare ca structură generală.
S-a conceput un SE pentru proiectarea transmisiilor cu angrenaje cu un algoritm general valabil
pentru toate tipurile de angrenaje şi subansambluri conexe posibile. Acest algoritm presupune
conexiuni multiple cu structuri dintr-o bază de date dedicată precum şi cu structuri dintr-o bază
de cunoştinţe, de asemenea, dedicată. Algoritmul general este divizat în etape distincte
(concepţie, structură constructivă, proiectare angrenaj, proiectare arbori, proiectare lagăre,
proiectare carcase etc.) cărora li se asociază subsisteme expert cu module program asociate.
S-au conceput subsisteme expert originale pentru proiectarea diverselor componente ale
transmisiilor cu angrenaje. Subsistemele expert dezvoltate au structuri independente care pot fi
exploatate individual dar şi prin intermediul SE general. Astfel se permite utilizatorilor să se
realizeze mai multe variante la nivel de subansambluri, prin decizii luate de sistem automat sau
de utilizator în condiţiile informării detaliate de către sistem, astfel conducând la obţinerea de
soluţii optime. Pentru fiecare subsistem elaborat la nivel de detaliu s-au conceput interfeţe
grafice utilizator pentru introducerea datelor, pentru monitorizarea procesării acestora precum şi
pentru postprocesarea rezultatelor (tabelar sau grafic).
S-a dezvoltat o bază de date cu toate variantele (seturile) posibile de valori asociate
caracteristicilor materialelor, factorilor de corecţie, parametrilor constructivi din standarde
precum şi din experienţe de proiectare anterioare. Baza de date a fost elaborată cu pachetul
Excel, putând fi uşor apelată de modulele SE realizat şi, pe de altă parte, putând fi utilizată şi
separat.
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S-a dezvoltat o bază de cunoştinţe bazată pe relaţii de producţie. Generarea acesteia a fost
realizată prin intermediul modulului Knowleadge advisor al pachetului CATIA care a permis o
integrare perfectă cu modulele de calcul, de modelare şi de raţionare dezvoltate, de asemenea, în
acest mediu de programare.
S-a dezvoltat un pachet software structurat ca SE bazat pe mediul CAD adoptat care să integreze
programele expert dedicate activităţilor de proiectare a diverselor componente ale transmisiilor
cu angrenaje. Acest program integrează automat toate subsistemele expert dezvoltate, baza de
cunoştinţe şi baza de date. Acesta are o structură deschisă care permite cu uşurinţă inginerului de
cunoştinţe să dezvolte bazele de date şi de cunoştinţe precum şi dezvoltătorilor de SE să
introducă noi mecanisme de inferenţă (raţionare) şi noi algoritmi de proiectare.
S-au dezvoltat programe dedicate de grafică de operare, precum şi de vizualizare a intrărilor şi
rezultatelor. Acestea, fiind caracterizate de claritate şi de logică evolutivă, permit utilizatorilor
folosirea cu uşurinţă fără instruiri preliminare.
Studii de caz de proiectare a transmisiilor cu angrenaje evidenţiază clar funcţionalitatea SE
dezvoltat prin parcurgerea pas cu pas a două aplicaţii pornind de la introducerea datelor până la
generarea rezultatelor.
Module program de procesare tabelar a datelor de proiectare obţinute şi module, program de
vizualizare grafică la nivel de ansamblu şi detalii de execuţie a structurilor proiectate.
Prezenta teză de doctorat reflectă cercetările doctorandului întreprinse începând din anul
2001. Rezultatele obţinute demonstrează avantajele unui asemenea SE pentru aplicaţii
inginereşti, în particular pentru proiectarea transmisiilor mecanice cu angrenaje.
Lucrarea prezintă în detaliu toate etapele dezvoltării unui SE modern deschizând drumul
generalizării acestei tehnici pentru toate aplicaţiile de proiectare inginerească.
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Rezumat
Teză de doctorat Sisteme expert CAD de proiectare a sistemelor mecanice cu angrenaje este
structurată pe opt capitole prezentate succint în continuare.
În Capitolul 1 este prezentată introducerea şi încadrarea tematicii în preocupările ştiinţifice
actuale. Capitolul 2 include stadiul actual a cercetărilor despre stemele expert, definiţii, istoric şi
evoluţie, domenii de utilizare, structura generala a unui sistem expert, achiziţia şi reprezentarea
cunoştinţelor, strategii de inferenţă, arhitectura şi proiectarea sistemelor expert. Capitolul 3
prezintă stadiul actual privind bazele de cunoştinţe şi sistemele expert în ingineria mecanică,
sisteme CAD inteligente, sisteme expert de proiectare a sistemelor mecanice. În finalul acestui
capitol sunt prezentate concluzii asupra stadiului actual şi obiectivele tezei de doctorat.
Capitolul 4 prezintă conţinutul şi structura bazei de cunoştinţe dedicată transmisiilor cu
angrenaje: structuri constructive, informaţii şi algoritmi de proiectare. Sunt prezentate sintetic
modelarea structurii constructive, proiectarea constructivă a transmisiilor mecanice cu angrenaje,
precum şi cunoştinţe privind: calculul angrenajelor, calculul şi proiectarea arborilor drepţi,
calculul şi proiectarea lagărelor cu rulmenţi, calculul şi proiectarea asamblărilor, proiectarea
sistemului de ungere, proiectarea etanşărilor şi proiectarea carcaselor. Capitolul 5 prezintă
programele dedicate pentru realizarea de sisteme expert aplicabile la proiectarea sistemelor
mecanice. Printre aceste programe sunt prezentate limbajele Prolog-Fles, CLIPS şi pachete
CAD/CAE/CAM/PLM de proiectare în inginerie. În capitolul 6 se prezintă sistemul expert
dezvoltat pentru proiectarea transmisiilor mecanice cu angrenaje precum şi subsistemele expert
componente pentru proiectarea angrenajelor cilindrice, arborilor, montajelor cu rulmenţi,
asamblărilor arbore-butuc şi a carcaselor. Capitolul 7 prezintă aplicaţii practice de proiectare, cu
sistemul expert dezvoltat a reductoarelor de turaţie cilindrice orizontale şi verticale în două
trepte. Capitolul 8 prezintă concluziile finale, contribuţiile originale ale autorului şi valorificarea
rezultatelor.
Abstract
The Phd thesis CAD Expert Systems for Design of Mechanical Systems with Gears is
structured in eight chapters as described below.
In Chapter 1, are presented the introduction and the thematic frame withim the current
scientific tends. Chapter 2 includes state of the art in research dealing with Expert Systems.
Definitions, history and evolution of expert systems are presented, as well as areas of use,
general structure, knowledge acquisition and representation, interface strategies and architecture
and design of expert systems. Chapter 3 presents state of the art of knowledge data bases in the
field of mechanical engineering, intelligent CAD systems and expert systems developed for the
design of mechanical systems. This chapter concludes the state of the art and presents the main
and specific objectives of the PhD thesis. Chapter 4 presents the content and the structure of the
knowledge data base: embodement structures, information and algorithms for the design of
mechanical transmissions with gears that can be modeled based on knowledge. In this chapter
also the modeling of the structure of the geared transmissions is presented, as well as the
constructive design of mechanical transmissions with gears and knowledge regarding: gear
design, calculus and design of shafts, calculus and design of bearings, assembly design,
lubrication system design, sealing design and hull design. Chapter 5 presents dedicated
programs for developing expert systems for design. Programming languages like Prolog-Fles,
CLIPS, as well as, CAD/CAE/CAM/PLM packages are presented. Chapter 6 includes an expert
system for the design of mechanical transmissions with gears as well as an expert subsystem for
the design of gears, and expert subsystems for the design of shafts, bearing montages, shaft-hub
assemblies and hull design. Chapter 7 presents practical applications and of two stage speed
reducers: horizontal and vertical gears speed reducers. Chapter 8 presents the final conclusions,
the author’s original contributions as, well as the dissemination of the researching results.
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