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Прогрес у розвитку будь якого із напрямів інженерної діяльності [1] можливий 

лише за рахунок вияву проблемних моментів в існуючих процесах або розв'язанні 

технічних протиріч при розробці нового обладнання [2-4], дослідженні нових методів 

обробки [5]. Серед перспективних напрямів дослідження варто виділити вивчення 

динамічних характеристик як верстатного обладнання в цілому, так і його окремих 

вузлів, кінематичних ланцюгів для успішного забезпечення продуктивності обробки, 

технологічних вимог до якості оброблених поверхонь, їх відповідності конструктивним 

вимогам. 

При виконанні досліджень ми умовно розділяли верстат, вузол, кінематичний 

ланцюг на функціонально і конструктивно обґрунтовані групи та досліджували їх 

вплив на кінцевий результат, вивчали як зміна параметрів тої чи іншої групи 

впливатиме на досягнення поставленої мети. Ймовірно, що при встановленні нових 

параметрів досліджуваних груп будуть визначені нові приріччя, поставлені нові 

завдання, які сприятимуть подальшому розвитку інженерної думки, появі нових 

технічних рішень. Широке використання сучасних CAD систем 3D моделювання [6] 

дозволяє значно інтенсифікувати процеси дослідження [7, 8], оперативно впливати на 

мас-геометричні параметри об'єктів проектування (рис. 1). 
 

а) 
 

б) 

Рисунок 1. Графічне (а) та аналітичне моделювання (б) технічного обєкта 

 



Для проведення досліджень нами було сформовано математичну модель 

динамічного аналізу на основі інформації про мас-геометричні та інерційні 

характеристики 3D моделі (рис. 1,а) як окремих деталей, так і вузлів в цілому. 

Характерне ущільнення та подвоєння графіка (див. рис 1, б) свідчить про наявність 

коливного процесу у процесі обертання сконцентрованих мас під час усталеного 

процесу різання. Аналогічні дослідження було проведено за змінених вхідних 

параметрів. При зменшенні моменту інерції трикулачкового патрона на 30% величина 

кутів закручування проміжних ланок зменшувалася на 17-21%, а при збільшенні 

кутової жорсткості передньої частини шпиндельного вала на один порядок (до 

9,655·105) діапазон кутових деформацій звужувався на 15-20%. Швидкість зміни 

кутового положення мас продемонструвала зменшення на 10-15% в період від 

перехідних процесів до стану усталеного різання, а також незначні коливання (до 5-7%) 

у процесі усталеного різання.  

Таким чином можна визначити перспективні напрями для подальшого 

вдосконалення конструкції приводу головного руху: зменшити дисбаланс у моментах 

інерції сконцентрованих обертових мас; конструктивно вирівняти параметр крутильної 

жорсткості між обертовими масами.  
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