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Подход за анализ и оптимизация на 
инерционно натоварена греда от тип X-y
Б. Врабевски, ТУ София, МТФ

Увод
В редица отрасли на индустрията в последните годи-
ни се наблюдава тенденцията за търсене на ефективни 
конструкции по отношение на маса, стабилност[5],[6], 
надеждност, прогнозируемо поведение при критични 
натоварвания, прогнозируеми зони на деформация при 
удари и т.н. Това налага да се оптимизира конструкция-
та по зададени критерии[8]. Причините за това в голяма 
степен са чисто конструктивни, но също така съществува 
икономическата необходимост от понижаване на разхо-
дите за материали и суровини. 
Настоящото изследване се концентрира върху оптимиза-
цията на структури с преобладаващо влияние на дина-
мичното натоварване под въздействието на собственото 
тегло и инерционните сили[7]. В тези случаи намирането 
на оптималния дизайн не е интуитивно, тъй като нато-
варванията и коравината на системата са пряка функ-
ция на масовото разпределение в обема на структурата, 
комбинирано с ускорителното движение. Характерът на 
динамичните натоварвания, промяната на тяхната голе-
мина, посока и приложна точка във времето са изклю-
чително важни в процеса на анализ и оптимизация на 
структурата.
При решаване на оптимизационната задача трябва да 
се вземе под внимание обстоятелството, че промяна-
та на структурата на отделните компоненти в хода 
на оптимизацията води до непосредствена промяна на 
якостта (коравината), инерционния момент и собст-
вените честоти, т.е. на характеристиките както на 
конкретния детайл, така и на цялата система. Взаи-
мовръзката детайл-система (Фиг.1) поставя необходи-
мостта от постоянно наблюдение на отговорите на 

системата в процеса на оптимизация на структурата 
и на отделни нейни компоненти [1]. 
При машини и съоръжения, в които са налице изпълни-
телни звена, задвижвани и/или спирани с високи ускоре-
ния като например линейни механични системи от типа 
X-Y структури (Фиг.2), основна задача на конструктора 
е намаляването на теглото на тези елементи на система-
та с цел намаляване на инерционните сили, достигане 
на необходимата точност на машината, както и пости-
гане на по-висока енергийна ефективност на системата 
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като цяло чрез намаляване на консумираната енергия. 
Намаляването на теглото не бива да е за сметка на други 
характеристики на структурата като коравина, влошено 
динамично поведение, нарушена технологичност на кон-
струкцията и др.
 
Методика на провеждане на анализ и оптимизация

Използването на числени оптимизационни методи може 
да бъде успешно прилагано за получаване на “система-
тични и приложими” варианти на решения. Резултатите, 
генерирани автоматично дават на конструктора нови, до-
сега непознати или трудно предвидими и оценими пред-
ложения за решения, като успоредно с това се достига до 
“оптималната конструкция”. По същество това е възмож-
но най-ефективният дизайн. Задача на структурната оп-
тимизация е намиране на такава структура на детайла, 
която при предварително зададено натоварване да га-
рантира оптимално разпределение на силовите потоци в 
нея, респективно натоварванията при минимално тегло. 
Различават се три основни структурни оптимизационни 
задачи:
• параметрична оптимизация (sizing);
• оптимизация на формата;
• топологична оптимизация.
Подробно тези оптимизационни задачи са разгледани в 
[2] и [3].
Чрез съчетаване на една или повече от основните видове 
структурни оптимизационни задачи с избор на техноло-
гия на производство и материал, както и комбинации от 
материали се въвежда понятието интегрална оптимиза-
ция.
В общия случай всяка оптимизационна задача съдържа 
три компонента:
• целева функция – функцията, която трябва да се ми-

нимизира;
• ограничителни условия – ограничават  зоната на ре-

шение с долна и горна граница;
• критерии за оценка – величини, така подбрани, че 

тяхното изпълнение в хода на решаване на оптими-

зационната задача да доведе до оптималния дизайн.
При дефиниране на случаите на натоварване, които се 
използват за анализ и оптимизация на структурата, е не-
обходимо да се отчетат техните особености по отноше-
ние на вид, големина и посока. С помощта на метода на 
крайните елементи и наличен тримерен модел, подго-
товката на симулационния модел и неговото пресмята-
не е задача на изчислителния инженер. От първостепен-
но значение за верността на резултатите е правилното 
дефиниране на граничните условия, както и взимане под 
внимание на всички маси, имащи отношение към дина-
мичното поведение на машината. Всички онези компо-
ненти на динамичната система, които няма да бъдат пряк 
обект на изследването е целесъобразно да бъдат заме-
нени с концентрирана маса, разположена в центъра на 
тежестта на съответния заменен обем. С тази стъпка се 
редуцира големината на изчислителния модел и се нама-
лява изчислителното време.
За оценка на динамичното поведение на машините чес-
то се използват резултатите от проведен модален анализ 
(МА). Резултатите на МА са собствените честоти и форми. 
Определянето на амплитудите на трептене за всяка една 
честота е задача, която може да бъде решена само при 
отчитане на демпфирането в системата, което трябва да 
бъде разделено на:
• материално демпфиране;
• демпфиране в присъединителните повърхнини (кон-

тактно демпфиране);
• външно демпфиране - използване на активни или па-

сивни демпфери.
Не всяка собствена честота, респективно форма е кри-
тична за системата. За да се даде отговор на въпроса, как 
реагира една динамична система на определено външно 
въздействие е необходимо съчетаване на МА с един от 
следните анализи:
• анализ на честотната характеристика (frequency 

response);
• транзиентен анализ;
• транзиентен анализ с метод на модалната суперпози-

ция (mode superposition method);
• спектрален анализ (response spectrum).
Предложена е методика за изграждане на изчислителен 
симулационен модел, основана на особеностите на ме-
тодите за структурни анализи и оптимизаия. Принципна 
схема с основните стъпки е показана на фигурата по-долу 
(Фиг.3). Тя включва осем основни етапа:
• Подготовка на 3D опростен геометричен модел: със-

тои се в съставяне на опростен геометричен модел 
на динамичната система, включващ всички онези 
нейни компоненти, които имат отношение върху ди-
намичното й поведение;

• Генериране на модел от крайни елементи: изгражда 
се пълен 3D модел с отчитане на всички контактни 
връзки и свързващи елементи. Дефиниране свой-
ствата на материалите;

• Работни натоварвания и гранични условия: включват 
натоварванията върху структурата и всички ограни-
чителни условия;

Фиг.2 Принципна схема на X-Y линейна структура
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• Структурни анализи: провежда се МА, след което съ-
образно решаваната задача и поставената цел той се 
комбинира с някой от по-горе изброените анализи с 
цел пълен динамичен анализ;

• Анализ на динамичното поведение: анализ на собст-
вените честоти и форми, и определяне на критични-
те. Анализ на отговора на системата;

• Технологичен анализ: за подобряване на технологич-
ността на структурата, намаляване на разходите за 
производство, увеличаване на енергийната ефектив-
ност на системата; 

• Оптимизация: за подобряване на динамичните ха-
рактеристики на системата при сравняване на раз-
лични стуктурни и технологични варианти;

• Верификация на резултатите: чрез експеримент или 
виртуално, чрез прилагане на допълнителни инже-
нерни анализи.

Така описаната методика е демонстрирана чрез конкре-
тен пример.

Пример: Решаване на инерционно натоварена греда 
от тип X-Y

Примерът се отнася до машина за автоматична оптиче-
ска инспекция (АОИ) на печатни платки на VI Technology 
(Фиг.4).
Фундаментът на разглежданата машина е от полимер-бе-
тон, върху който е разположена X-Y линейна струкрура, 
носеща оптическата система. По същество Y-оста е стома-
нена греда.
Целта на анализа е детайлно изследване на динамичното 
поведение на структурата и оптимизиране на конструк-

цията на съществуващата стоманена греда (Y-ос) по ме-
тод на крайните елементи (МКЕ) за подобряване на дина-
мичните показатели, производителността и точността на 
системата.

Подготовка на 3D опростен геометричен модел
Наличният геометричен 3D-модел на машината е опро-
стен във вид за изграждане на модел от крайни елемен-
ти, при което от модела са отстранени малки отвори, 
фаски, закръгления и др. подобни геометрични обекти, 
които нямат практическо влияние върху статичното и 
динамично поведение на системата. Чрез тази модифи-
кация се осигурява от една страна една значително хо-
могенна мрежа от крайни елементи, а от друга страна на-
маляване на времето за пресмятане, чрез редуциране на 
големината на изчислителния модел. 
Важно опростяване е заместването на оптическия мо-
дул чрез заместващо тяло, чиито масови характеристики 
(обща маса от 5кг.) и център на тежестта са напълно ед-
накви с тези на оригиналната структура.

Генериране на модел от крайни елементи 
Модел от крайни елементи е изграден в ANSYS на ос-
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инерционно динамично натоварване в машината. 
Ускорението, действащо върху структурата при 
максимално пиково натоварване в мотора се определя 
от: 

азадвижващо(P) = Fpeak/mMoved = 1199/73 = 16.42, m/s2  
Стойността на максималната сила (Fpeak) за Etel 

ironcore линеен мотор, модел LMS15-050 е негова 
техническа характеристика. Определянето на 
подвижната маса е направено въз основа на наличния 
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Фиг.3 Принципна схема на подход за провеждане на анализа

Фиг.4 Изходен дизайн на Vi3k

Фиг.4 Опростен геометричен модел
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новата на представения по-горе опростен геометричен 
модел (Фиг.5). Използваните обемни елементи са от тип 
SOLID168 - 10 възлов елемент от втора степен [4].

Работни натоварвания и гранични условия 
Моделът на напречната греда ще бъде изследван при 
максимално пиково натоварване по ос Х, съответстващо 
на ускорителното задвижване на структурата от линей-
ния мотор по направление на тази ос. Масата на подвиж-
ните звена на системата под действие на това ускорение 
ще предизвика инерционно динамично натоварване в 
машината. Ускорението, действащо върху структурата 
при максимално пиково натоварване в мотора се опре-
деля от:
азадвижващо(P) = Fpeak/mMoved = 1199/73 = 16.42, m/s2 
Стойността на максималната сила (Fpeak) за Etel ironcore 
линеен мотор, модел LMS15-050 е негова техническа ха-
рактеристика. Определянето на подвижната маса е на-
правено въз основа на наличния 3D CAD модел. Харак-
терът на приложеното натоварване е показано също на 
Фиг.6.

Наложените ограничителни условия са показани на фиг.7.

Резултатите са анализирани в три точки: във фокуса на 
камерата - P, в точка от тялото в близост до линейния мо-
тор - G1 и в края на напречната греда - G2 (Фиг.7).

Структурни анализи
Модалният анализ дава общи сведения за динамичното 
поведение и влиянието на отделните компоненти на сис-
темата върху това поведение. Той характеризира отноше-
нието коравина/маса, важно за структури под динамично 
натоварване.

Модалният анализ е проведен с представения по-горе из-
числителен модел при наложени ограничителни условия 
според схемата от Фиг. 7 с отчитане на коравините в на-
правляващите.

Следваща стъпка в динамичния анализ на съществува-
щата структура е провеждане на транзиентен анализ 
за прилагане на импулсно натоварване с цел анализ на 
отговора на системата в характерни точки. Моделът на 
напречната греда ще бъде изследван при максимално 
пиково натоварване по ос Х, съответстващо на ускори-
телното задвижване на структурата от линейния мотор 
по направление на тази ос. Масата на подвижните звена 
на системата под действие на това ускорение ще предиз-
вика инерционно динамично натоварване в машината. 
Работните натоварвания и ограничителните условия са 
според Фиг.6 и Фиг.7.

Анализ на динамичното поведение
Внимателният анализ на получените резултати предоста-
вя възможност за оценка на динамичното поведение на 
конструкцията. При това е направен извода, че големина-
та на грешката в позициониране на камерата се определя 
основно от:

• недостатъчната коравина на напречната греда- голе-
ми премествания на върха на пинолата;

• лошо динамично поведение - висока маса, респек-
тивно ниска първа собствена честота.

Фиг.5 Моделът от крайни елементи на напречната греда Фиг.7 Ограничителни условия и характерни точки

Фиг.6 Характер на приложеното натоварване
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Технологичен анализ
Съществува пряка зависимост между връзката материал-
технология-структура на отделните компоненти и глобал-
ните характеристики на машината. Промяната на един от 
тези компоненти често има пряко влияние върху другите 
два и индиректно върху функционалните показатели на 
машината.
Тръбният профил на гредата (изходна конструкция) се 
характеризира с високо тегло и е от тип заварена кон-
струкция. Използването на заварена конструкция налага 
специална екипировка за фиксиране в процеса на произ-
водство и монтаж, както и наличие на болтови съедине-
ния. Това увеличава крайната цена на изделието и нама-
лява (контактната) коравината на структурата

Оптимизация
На базата на проведените анализи на съществуващата 
структура се очертават три основни направления за оп-
тимизация на конструкцията:
• Снижаване на центъра на тежестта спрямо направля-

ващите - напречната греда се характеризира с отно-
сително висок център на тежестта. Предпоставка за 
това е нейният дизайн от тип затворен (тръбен) про-
фил. Резултатът е въртящ момент относно Y - oс при 
ускорително задвижване/спиране по ос X;

• Намаляване на теглото на напречната греда - високо-
то тегло на подвижните звена резултира във високо 
натоварване в задвижването и направляващите, от-
деляне на голямо количество топлина в мотора и ни-
ска динамика;

• Увеличаване на коравината на страничната опора 
(термичен компенсатор) –съществуващата конструк-
ция е прекалено еластична и оказва преобладаващо 
влияние върху динамичното поведение на система-
та.

На база на резултатите на структурните анализи и про-
ведена технологична оптимизация с цел подобряване 
на технологичността на структурата са предложени две 
нови конструктивни решения за замяна на тръбния, за-
творен профил на напречната греда (Фиг.8)
Двата варианта на плоска плоча са свободни от за-
варки. «Плоската» плоча комбинира в едно три детай-
ла и по този начин улеснява монтажа тъй като отпада 
необходимостта от напасване.  
Проведеният модален анализ има за задача да направи 
анализ на новите варианти от гледна точка на тяхната ко-
равина и динамично поведение. Основният параметър 
маса/коравина рефлектира директно върху поведението 
на структурата. Аналогично са проведени отново тран-
зиентни анализи за пълен динамичен анализ. На Фиг. 9 и 
Фиг. 10 са представени сравнения на резултатите от мо-
далните и транзиентните анализи на изходния дизайн и 
оптмизираните варианти. 

Заключение:
Следните заключения могат да бъдат направени на база 
на всички направени анализи:

• Предложен е  подход за анализ и технологично-струк-
турна (интегрална) оптимизация на динамично нато-
варени структури в етапа на проектиране чрез оцен-
ка на различни структурни и технологични варианти;

• Постигнато е интегрално подобряване на изходната 
структура чрез приблизително два пъти намалено те-
гло, липса на заваръчни съединения както и отпада-
не на  необходимостта от термообработки. Предло-
жените варианти са по-технологични в сравнение с 
изходната конструкция.

•  Новите варианти се характеризират с по-ниски раз-
ходи за производство и монтаж;

• Отпадането на болтовите съединения води до отпа-
дане на необходимостта от напасване на отделните 
компоненти на гредата един към друг и до увелича-
ване на коравината на структурата;

• Еластичната връзка към единичната направляваща 
е преработена с цел увеличаване на стабилността й, 
при запазена възможността за термично компенси-
ране;

• Двете нови структури се характеризират с по-висока 
първа собствена честота (~22%) отколкото изходния 
дизайн и по-висока коравина;

• Промяната на характера на първата собствена често-
та - коравината по ос Х е чувствително по-висока;

При избора на новата конструкция трябва да се вземе 
под внимание и технологичността на структурата на но-
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А/ Вариант V1 – плоска, стоманена плоча 
 

B/ Вариант V2 – плоска, стоманена плоча от тип 
черупка 

 
Фиг.8 Варианти за оптимизация на тръбния 

профил на напречната греда 
 
Двата варианта на плоска плоча са свободни от 

заварки. "Плоската" плоча комбинира в едно три 
детайла и по този начин улеснява монтажа тъй 
като отпада необходимостта от напасване.   

Проведеният модален анализ има за задача да 
направи анализ на новите варианти от гледна точка на 
тяхната коравина и динамично поведение. Основният 
параметър маса/коравина рефлектира директно върху 
поведението на структурата. Аналогично са 
проведени отново транзиентни анализи за пълен 
динамичен анализ. На Фиг. 9 и Фиг. 10 са представени 
сравнения на резултатите от модалните и 
транзиентните анализи на изходния дизайн и 
оптмизираните варианти. 
 

 
Фиг. 9 Сравнение на вариантите по собствени 

честоти 
 

Фиг.10 Сравнение на вариантите по премествания 
по Х 

 

Заключение: 
 

Следните заключения могат да бъдат направени на 
база на всички направени анализи: 

 Предложен е  подход за анализ и 
технологично-структурна (интегрална) 
оптимизация на динамично натоварени 
структури в етапа на проектиране чрез 
оценка на различни структурни и 
технологични варианти; 

 Постигнато е интегрално подобряване на 
изходната структура чрез приблизително два 
пъти намалено тегло, липса на заваръчни 
съединения както и отпадане на  
необходимостта от термообработки. 
Предложените варианти са по-технологични 
в сравнение с изходната конструкция. 

  Новите варианти се характеризират с по-
ниски разходи за производство и монтаж; 

 Отпадането на болтовите съединения води до 
отпадане на необходимостта от напасване на 
отделните компоненти на гредата един към 
друг и до увеличаване на коравината на 
структурата; 

 Еластичната връзка към единичната 
направляваща е преработена с цел 
увеличаване на стабилността ѝ, при запазена 
възможността за термично компенсиране; 

 Двете нови структури се характеризират с по-
висока първа собствена честота (~22%) 
отколкото изходния дизайн и по-висока 
коравина; 

 Промяната на характера на първата собствена 
честота - коравината по ос Х е чувствително 
по-висока; 

При избора на новата конструкция трябва да се 
вземе под внимание и технологичността на 
структурата на новите варианти: 

 Вариант V1 - чрез лазерно рязане от 
стоманена плоча, с паралелно фино 
фрезоване - отсъствие на заваръчни 
съединения, темпериране и напасване на 
компоненти един към друг. 

 Вариант V2 - отливка и последващо 
фрезоване. Небходимостта от темпериране 
след отливане и грубо фрезоване. 

На базата на направените заключения и при 
отчитане на технологичността на структурата 
първия вариант е по-ефективен. 

Фиг.8 Варианти за оптимизация на тръбния профил на на-
пречната греда
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вите варианти:
• Вариант V1 - чрез лазерно рязане от стоманена пло-

ча, с паралелно фино фрезоване - отсъствие на зава-
ръчни съединения, темпериране и напасване на ком-
поненти един към друг.

• Вариант V2 - отливка и последващо фрезоване. Не-
бходимостта от темпериране след отливане и грубо 
фрезоване.

На базата на направените заключения и при отчитане на 
технологичността на структурата първия вариант е по-
ефективен.
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