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Численное моделирование обнаруживает разные нестационарные явле-
ния в системе, а также подтверждает полученный аналитически результат о
качестве устойчивости движения.
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Проблема знаходження оптимального рішення є однією з самих актуаль-
них у прикладній математиці, особливо при проектуванні конструкцій, і зв'я-
зана з підвищенням качества, надійності, економічності и.т.ін. При цьому про-
грамні засоби оптимального проектування в сучасних умовах стали невід'єм-
ною складовою систем автоматизованного проектування (САПР), тобто скла-
дають розрахункове супроводження конструкторських робіт.

Серед класу задач оптимального проектування важливу роль займають
задачі з обмеженнями на параметри проектування, частково з обмеженнями
типа нерівностей. Апарат R – функцій дозволяє записати рівняння області до-
пустимих параметрів проектування у вигляді єдиного аналитичного виразу. У
зв`язку з цим виникає проблема наявності ефективного алгоритму та програм-
ного способу рішения задачі безумовного екстремуму функціоналу із значною
кількістю змінних.

В ході зробленої роботи були досліджені можливості R – функцій врахо-
вувати обмеження різного роду у задачах статики і динаміки різної розмірнос-
ті.

Основними об'єктами оптимального проектування є деталі машинобудів-
них конструкцій (ДВЗ, турбоаґреґати, а також їх складові частини).
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У якості основних критеріїв проектування використовуються зниження
ваги, визначення оптимальных параметрів проектування, зменьшення наван-
таження конструкції, раціоналізація форм елементів машин.

Проведені дослідження та розрахунки за допомогою існуючих  доступних
пакетів, показали недостатність, неефективність методів, закладених у цих па-
кетах, при рішенні задач реальных конструкцій, у зв'язку з чим було розробле-
но алгоритм та програму у середі BORLAND DELPHI, яка дозволяє вирішува-
ти задачі оптимізації, у том числі і великої розмірності. У якості основного,
орієнтувального методу, використовується метод нульового порядку (метод
покоординатного спуску). Значення градиенту і матриці Гесе моделюється по
значенням самих функцій. Обмеження, що накладуються на параметри проек-
тування – обмеження типу рівностей та нерівностей, які враховуються за до-
помогою невизначених множників Лагранжу та R-функцій, відповідно.

Програма апробована на ряді функцій, які є тестовими для задач оптимі-
зації, і наступних модельних задачах, що дозволять робити висновок о якості
та ефективності методики:

- задача оптимізації ваги стрижневої системи закріпленої суставно, що
знаходиться під дією розподіленого навантаження. Змінними проектування є
поперечні перерізи стрижнів, обмеження наложені на частоти, деформації, на-
пруження, які виникають у стрижнях;

- задача оптимізації ваги десятистрижневої статично-невизначаної сис-
теми, яка знаходиться під дією розтяжного навантаження. Параметрами прое-
ктування є поперечні перерізи стрижнів. Обмеження наложені на мінімальний
переріз кожного стрижня, на напруження, яке виникає у стрижнях, и на пере-
міщення стрижнів у горизонтальному та вертикальному напрямках.

Зв`язок алгоритму, програми оптимального проектування і рішення задач
аналізу повинен здійснюватися у різноманітних пакетах, які ґрунтуються на
можливостях сучасних com – технологій.

Також проведене оцінювання оптимизаційнних можливостей програмних
комплексів MATLAB та ANSYS. Проведено тестування даних процедур на те-
стових прикладах и модельних задачах.
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