CATIA Knowledge Advisor:
Utilizarea Regulilor, Formulelor ºi Reacþiilor pentru
parametrizarea completã a unui motor hidraulic liniar
Ing. Ionuþ Ghionea

Aplicaþia prezintã metodologia de creare a
unui ansamblu denumit Motor hidraulic liniar,
cu o mare rãspândire în sistemele de acþionare a
unor maºini, instalaþii, utilaje etc.
Acest motor este constituit din cilindru,
piston cu tijã simplã ºi capace, câte unul la
fiecare capãt al cilindrului. Ansamblul este
complet parametrizat astfel încât toate
elementele sale se modificã în urma unei
acþiuni a utilizatorului.
Parametrii consideraþi în aceastã aplicaþie
sunt:
- diametrele interior ºi exterior al
cilindrului;
- diametrul pistonului;
- diametrele suprafeþelor de limitare a
cursei pistonului;
- diametrul tijei pistonului;
- diametrele celor douã capace;
- diametrele suprafeþelor de centrare cu
cilindrul ale celor douã capace;
- diametrul alezajului executat în primul
capac pentru a trece tija pistonului;
- diametrul cercului centrelor gãurilor
executate la fiecare din capetele
cilindrului pentru montarea capacelor;
- diametrul cercului centrelor gãurilor de
prindere ale capacelor la cilindru;
- grosimea peretelui cilindrului;
- numãrul gãurilor filetate de prindere de
la ambele capete ale cilindrului;
- numãrul gãurilor de prindere de pe
fiecare capac.
Aplicaþia este astfel conceputã încât sã se
realizeze modificarea automatã a parametrilor
dimensionali enumeraþi mai sus odatã cu
modificarea unuia dintre ei, în acest caz, raza
interioarã a cilindrului.
Modalitatea de lucru este urmãtoarea: se
deseneazã în fiºiere separate, fiecare corp ce
compune ansamblul motor (cilindrul, pistonul,
tija ºi cele douã capace), salvându-se cu nume
sugestive, pentru a fi mai uºor de asamblat
ulterior. Dimensiunile fiecãrui corp sunt mai
puþin importante în aceastã etapã, urmând a fi
modificate, dupã asamblare, prin formule ºi
reguli.
Primul corp desenat este cilindrul, în care se
executã douã gãuri, de alimentare ºi evacuare a
mediului hidraulic. La fiecare capãt al cilindrului
se executã ºi gãurile de prindere pentru capace.
Aceste gãuri de prindere sunt realizate, pentru a
putea fi parametrizate, dintr-o singurã gaurã,
copiatã apoi, circular, la distanþe unghiulare
egale, pe toatã circumferinþa cercului centrelor
stabilit anterior. Gãurile prevãzute la capetele

46 | Tehnicã ºi Tehnologie (3/2003)

cilindrului vor fi filetate (spre exemplu, M10),
aºa cum rezultã din Figurile 1 ºi 2:

Fig. 4. Pistonul reprezentat în secþiune ºi în
vedere
Fig. 1. Cilindrul reprezentat în vedere
tridimensionalã

cerc purtãtor, date stabilite anterior. Modul de
creare al gãurilor capacului trebuie sã fie
asemãnãtor cu cel al gãurilor cilindrului (o
singurã gaurã, copiatã circular), pentru a putea
fi parametrizate. De asemenea, capacul este
prevãzut ºi cu o suprafaþã de ghidare în cilindru.
Suprafaþa frontalã a capacului este prevazutã
pentru a limita cursa pistonului. Gãurile de
trecere executate în capace au diametrul mai
mare decât cele executate în cilindru (Figurile 5
ºi 6):

Fig. 2. Cilindrul reprezentat în secþiune

Al doilea corp desenat este pistonul ºi tija sa.
Pe piston se executã douã canale circulare în
care se monteazã garniturile de etanºare. De
asemenea, pe feþele pistonului se prevãd douã
suprafeþe cilindrice de limitare a cursei acestuia
ºi de creare a camerelor în care la începutul
fiecãrei curse pãtrunde mediu hidraulic
(Figurile 3 ºi 4). Legarea camerelor respective la
pompã sau la rezervor se realizeazã prin
intermediul unui distribuitor (nereprezentat).

Fig. 5. Reprezentare tridimensionalã a primului
capac

Fig. 6. Primul capac reprezentat în secþiune ºi în
vedere
Fig. 3. Pistonul ºi tija în reprezentare
tridimensionalã

Al treilea corp reprezentat este capacul, care
este prevãzut cu alezaj central prin care trece
ghidatã tija pistonului. De asemenea, în capac
se executã ºi un numãr de gãuri, dispuse pe un

Al patrulea corp modelat este cel de-al doilea
capac, asemãnãtor cu primul, dar în care nu se
executã alezajul central (Figura 7).
Având toate corpurile desenate ºi salvate în
fiºiere separate, se recomandã redenumirea
dimensiunilor enumerate la începutul acestei
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Fig. 7. Al doilea capac reprezentat în vedere
tridimensionalã

aplicaþii, ce vor interveni în parametrizarea
asamblajului.
Din cele patru corpuri se va crea un
ansamblu, care este motorul hidraulic liniar.
Pentru asamblare se utilizeazã modulul
Assembly Design (Figura 8).

Fig. 8. Lansarea în execuþie a modulului
Assembly Design

Se recomandã ca primul corp înserat în
ansamblu sã fie cilindrul, apoi se monteazã
pistonul ºi cele douã capace.
Se deplaseazã toate aceste corpuri astfel
încât sã se afle în poziþiile de funcþionare, se
adaugã constrângeri de coaxialitate între piston
ºi cilindru, apoi între fiecare capac ºi cilindru. Se
pot adãuga ºi constrângerile de contact de
suprafaþã între fiecare capac ºi capetele
cilindrului. În final, se obþine ansamblul din
Figurile 9 ºi 10.

Fig. 9. Ansamblul motor hidraulic liniar
reprezentat tridimensional (secþiune)

Fig. 10. Secþiune prin ansamblul motor hidraulic
liniar

Ansamblul se reprezintã în secþiune, pentru a
se observa modul de amplasare a pistonului.
Dupã ce a fost realizatã asamblarea
motorului hidraulic liniar, se trece la
parametrizarea sa. Astfel, pentru a putea
funcþiona, ansamblul trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii foarte importante:

1. Raza pistonului trebuie sã fie egalã cu raza
interioarã a cilindrului.
2. Numãrul gãurilor filetate executate la
fiecare capãt al cilindrului trebuie sã fie egal cu
numãrul gãurilor de prindere prevãzute pe
fiecare capac.
3. Axele gãurilor de la fiecare capãt al
cilindrului trebuie sã coincidã cu axele gãurilor
de pe fiecare capac pentru a se putea realiza
asamblarea cu ºuruburi (nereprezentate).
4. Diametrele capacelor sã fie (de preferinþã)
egale cu diametrul exterior al cilindrului.
5. Diametrul tijei pistonului sã fie într-un
anumit raport cu diametrul pistonului.
6. Diametrul alezajului central executat în
primul capac se stabileºte astfel încât sã permitã
trecerea ºi ghidarea tijei pistonului.
7. Grosimea peretelui pistonului este
stabilitã în funcþie de diametrul gãurilor filetate
care se executã la capetele sale ºi de diametrul
interior al cilindrului. Astfel, pe masurã ce
creºte diametrul interior al pistonului, creºte ºi
grosimea peretelui cilindrului.
Astfel, pe mãsurã ce se modificã diametrul
interior al cilindrului, se modificã ºi grosimea
peretelui sãu.
Aceste condiþii se materializeazã în formule ºi
reguli, astfel încât, la modificarea razei
interioare a cilindrului sã se modifice automat
toþi parametrii geometrici definiþi iniþial.

Fig. 11. Lansarea în execuþie a modulului
Knowledge Advisor

Pentru parametrizare (adãugare de reguli,
formule ºi reacþii) se utilizeazã modulul
Knowledge Advisor (Figura 11):

A. Parametrizarea Pistonului
În arborele de specificaþii se selecteazã
pistonul, apoi i se adaugã trei reguli.
Prima regulã stabileºte cã raza tijei sã fie
într-un anumit raport cu raza pistonului (spre
exemplu, 1/6) Figura 12.
A doua regulã aplicatã pistonului stabileºte cã
raza acestuia sã fie egalã cu raza interioarã a
cilindrului (Figura 13).
A treia regulã stabileºte dimensiunile
suprafeþelor de limitare a cursei pistonului,
astfel, razele acestora sunt jumãtate din raza
pistonului (Figura 14).

B.Parametrizarea
capacelor

În
arborele
de
specificaþii se selecteazã,
pe rând, fiecare capac,
apoi li se adaugã câte o
formulã ºi o regulã.
Formula
calculeazã
distanþa de la axa centralã a
capacului pânã la cercul
Fig. 12. Stabilirea razei tijei
purtãtor al gãurilor de
asamblare al acestuia cu
cilindrul. Astfel, distanþa
respectivã va fi egalã cu
raza interioarã a cilindrului
la care se adaugã diametrul
de filetare al gãurilor de
prindere de pe cilindru
(Figura 15).
Regula stabileºte cã raza
Fig. 13. Stabilirea razei pistonului
suprafeþei de ghidare de
pe capac sã fie egalã cu
raza interioarã a cilindrului
ºi cã numãrul gãurilor
dispuse axial radial pe
capac sã se modifice în
funcþie de intervalele în
care raza interioarã a
cilindrului ia valori. În
plus, pentru capacul prin
care trece tija pistonului se
mai adaugã o regulã, astfel
Fig. 14. Stabilirea razelor suprafeþelor frontale prevãzute pentru limitarea ca diametrul alezajului
cursei pistonului
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CAD/CAM
executat în capac va fi egal cu diametrul tijei pistonului, la care se
adaugã o valoare de 0,08...0,5 mm (Figura 16).
Valorile razei interioare a cilindrului vor fi schimbate în funcþie de
opþiunea utilizatorului, ceea ce conduce imediat, în acest caz, la
modificarea numãrului de gãuri. Astfel, pentru o valoare a razei
interioare a cilindrului cuprinsã între 30 ºi 50 mm, numãrul de gãuri va
fi egal cu 4. Analog, intervalului [50, 7] îi corespund 8 gãuri, iar
intervalului [70, 100] îi corespund 14 gãuri.
Fig. 15. Stabilirea formulei de calcul a razei poziþiei cercului purtãtor al
gãurilor de pe capace

C. Parametrizarea cilindrului
Cilindrul reprezintã corpul de bazã al ansamblului motor hidraulic
liniar proiectat. La acesta se asambleazã pistonul ºi cele douã capace.
Cilindrului i se vor aplica 5 formule ºi o reacþie.
Prima formulã stabileºte poziþia planului pe care se aflã gãurile de
alimentare ºi evacuare a mediului hidraulic. Astfel, distanþa de la planul
ce conþine axa cilindrului pâna la planul ce conþine cele douã gãuri va fi
egalã cu diametrul exterior al cilindrului (Figura 17).
A doua formulã stabileºte raza exterioarã a cilindrului ºi, implicit,
grosimea peretelui acestuia, în funcþie de raza sa interioarã ºi de
diametrul de filetare al gãurilor (Figura 18).
A treia formulã calculeazã adâncimea pe care trebuie executate
gãurile de alimentare ºi evacuare a mediului hidraulic. Aceastã
adâncime este egalã chiar cu grosimea peretelui cilindrului (Figura 19)

Fig. 16. Stabilirea regulilor pentru capace

Fig. 17. Stabilirea formulei de calcul a poziþiei planului ce conþine
gãurile de admisie ºi evacuare a mediului hidraulic

Fig. 18. Stabilirea grosimii peretelui cilindrului

Fig. 21. Fereastra de dialog a Reacþiei

Fig. 19. Stabilirea adâncimii pe care se executã gãurile de alimentare
ºi evacuare a mediului hidraulic

Fig. 20. Stabilirea poziþiei gãurilor filetate de la capetele cilindrului
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Fig. 22. Stabilirea reacþiei care activeazã modificarea parametrilor
dimensionali ai cilindrului
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Ultimele douã formule sunt asemãnãtoare ºi
calculeazã distanþele între axa cilindrului ºi
axele gãurilor filetate de la capetele cilindrului,
în funcþie de raza interioarã a cilindrului ºi
diametrul gãurilor filetate (Figura 20).
Reacþia se activeazã, în aceastã aplicaþie, la
modificarea unei valori, cea a razei interioare a
cilindrului. CATIA Knowledge Advisor permite
introducerea unei condiþii care, odatã
îndeplinitã, activeazã reacþia doritã (Figura 21).
Astfel, este suficient ca utilizatorul sã modifice
raza interioarã a cilindrului pentru ca toþi
parametrii vizaþi ai asamblajului sã se modifice
automat.
Fereastra de dialog a Reacþiei permite
alegerea parametrului ce trebuie modificat,
evenimentele disponibile ce vor avea loc ºi
înserarea unei secvenþe de cod, în Visual Basic,
cu ajutorul editorului CATIA (Action), sau
scriind-o direct (Action VB). Indiferent de
modalitatea adoptatã, utilizatorul trebuie sã
posede cunoºtinþe minime de programare.
Secvenþa de cod înseratã de utilizator (Figura
22) în urma apãsãrii butonului 'Editer l'action...'
are urmãtoarea semnificaþie:
1. Dacã raza interioarã a cilindrului este mai
micã de 30 mm, programul va afiºa urmãtorul
mesaj "Le rayon du cylindre est trop petit et la
valeur sera augmentée a 30 mm" ºi va creºte
valoarea razei la 30 mm, modificând ºi ceilalþi
parametri, corespunzãtor acesteia;
2. Dacã raza interioarã a cilindrului este mai
mare sau egala cu 30 mm ºi mai micã de 50 mm,
numãrul de gãuri filetate de la capetele
cilindrului va fi egal cu 4;
3. Dacã raza interioarã a cilindrului este mai
mare sau egalã cu 50 mm ºi mai micã de 70 mm,
numãrul de gãuri filetate de la capetele
cilindrului va fi egal cu 8;
4. Dacã raza interioarã a cilindrului este mai
mare sau egalã cu 70 mm ºi mai micã sau egalã
cu 100 mm, numãrul de gãuri filetate de la
capetele cilindrului va fi egal cu 14;
5. Dacã raza interioarã a cilindrului este mai
mare de 100 mm, programul va afiºa urmãtorul
mesaj "Le rayon du cylindre est trop grand et la
valeur sera baisée a 100mm" ºi va diminua
valoarea razei la 100 mm, modificând ºi
numãrul de gãuri, corespunzãtor acesteia.
În acest moment, parametrizarea
ansamblului motorului hidraulic liniar este

încheiatã. Utilizatorul poate stabili diferite
alte valori ale parametrilor care nu au fost
incluºi în acest exemplu (lungimea
cilindrului, lungimea tijei pistonului,
diametrul gãurilor filetate din cilindru ºi a
celor de trecere din capace etc.)

Concluzii
Aplicaþia demonstreazã posibilitãþile
programului CATIA de a asista inginerul
proiectant în activitatea sa de optimizare a
concepþiei
produselor
industriale,
indiferent de complexitatea acestora.
Astfel, s-a prezentat modul de
parametrizare a unui ansamblu format din
mai multe componente, toþi parametrii
implicaþi fiind, practic, dependenþi de
modificarea razei interioare a cilindrului.
Versiunea 5 a programului CATIA, în
plus de a avea o nouã arhitecturã ce a
evoluat de-a lungul ultimilor ani,
furnizeazã câteva posibilitãþi foarte
interesante ce permit conceptorilor sã-ºi
conducã propriile procese de concepþie
prin caracteristici asociative, apoi sã
integreze aceste caracteristici în
procedeele de dezvoltare a produselor.
Aceastã versiune dã realizatorilor de
produse posibilitatea de a crea
caracteristici ºi reguli pentru a-ºi uºura
munca, a economisi timp ºi a reutiliza
lucrãri anterioare.
CATIA Knowledge Advisor este un
modul CATIA ce permite utilizatorilor
integrarea ºi optimizarea cunoºtinþelor în
concepþie pentru a facilita luarea deciziilor
tehnice, a reduce numãrul ºi gravitatea
erorilor sau pentru a automatiza concepþia
pentru o productivitate maximã.
Prin utilizarea simultanã a trei din
modulele sale (Part Design, Assembly
Design ºi Knowledge Advisor) CATIA
faciliteazã realizarea etapelor de proiectare
ºi asamblare parametrizate, asigurând,
astfel, optimizarea produselor complexe.
Câºtigul pentru conceptor este rapiditatea
ºi uºurinþa cu care poate efectua
modificãri, ce antreneazã la rândul lor, prin
diferite reguli ºi reacþii, alte modificãri,
rezultând, într-un timp foarte scurt, alt
produs sau familii de produse
asemãnãtoare.A
încercuiþi...21

Internetul poate crea comunitãþi din oameni cu preocupãri comune aflaþi
la distanþe impresionante iar cele mai folosite în acest sens sunt forumurile
de discuþii.

încercuiþi...22

Internetul românesc duce o oarecare lipsã de forumuri de discuþii pe teme
tehnice ºi de aici ºi ideea apariþiei acestui forum pentru ingineri mecanici.
Dacã aveþi o problemã pe care nu o puteþi rezolva de ce sã nu întrebaþi pe
forum pentru cã poate cineva de la celãlalt capãt al þãrii s-a confruntat deja cu
ea ºi ºtie rezolvarea. Adresa forumului: www.sheetmetal2000.com/forum
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