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Анотація 

українською:  

Поліщук І.І. Модернізація фризера ОФА – М з дослідженням динаміки механізму приводу 

мішалки. Дипломна робота магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2020.  

Дипломна робота присвячена модернізації фризера ОФА – М, дослідженню динаміки 

механізму приводу мішалки та математичному узагальненню експериментальних даних 

шляхом застосування регресійного і статистичного методів. 

В роботі запропоновано технічні рішення щодо модернізації фризера, наведено 

конструктивні розрахунки. Створено 3D моделі окремих деталей і вузлів, виконано 

моделювання динаміки механізму приводу мішалки. За допомогою регресійного аналізу 

експериментальних результатів проаналізовано залежність продуктивності фризера від 

фізичних характеристик суміші для морозива. Достовірність результатів підтверджено 

результатами статистичного аналізу._______________________________________________ 

 
 

 

англійською:  

Polishchuk I. The modernization freezer ОФА – М from investigated dynamics mechanism 

drive the mixer. The master’s work profession 133 “Sectoral Mechanical Engineering”. Ternopil 

Ivan Puluy National Technical University, Ternopil, 2020. 

This thesis is devoted to the modernization of the OFA - M freezer, the study of the dynamics 

of the mixer drive mechanism and the mathematical generalization of experimental data by 

applying regression and statistical methods. 

 The technical solutions for modernization of the freezer are offered in the work, constructive 

calculations are also stated. 3D models of separate details and joints are created, modeling of 

dynamics of the mechanism of a mixer drive is executed.  The dependence of the freezer 

productivity on the physical characteristics of the ice cream mix was analyzed by regression 

analysis of experimental results. The reliability of the results was confirmed by the results of 

statistical analysis 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


