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СЕКЦІЯ 4

МОДЕЛЮВАННЯ, СИНТЕЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ МАШИНОБУДІВНИХ
КОНСТРУКЦІЙ

УДК 621.833.1.001.2

БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ 
ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕДУКТОРІВ

MULTIPARAMETER SYNTHESIS OF KEY ELEMENTS OF STRUCTURES GEARS HELICAL
GEARBOXES

mathematical model.

Важливою задачею сучасного машинобудування є забезпечення обґрунтованого вибору 
оптимальних параметрів запроектованої конструкції. Особливо де відноситься до конструкцій, які 
працюють в умовах можливих значних перевантажень. Стосовно зубчастих передач редукторів 
питаннями оптимізації конструктивних елементів займалися К.І. Заблонський, А.Ф. Кіріченко, В.П. 
Шишов та інші. Але розроблені ними методи стосуються лише окремих елементів зубчастих коліс і 
валів передачі без використання інформаційних технологій. Тому була поставлена задача розробити 
таку методологію, яка б дозволила синтезувати основні оптимальні елементи конструкцій зубчастих 
коліс циліндричних редукторів згідно їх службового призначення з використанням інформаційних 
технологій.

Для визначення оптимальних розмірів конструктивних елементів зубчастих коліс у залежності 
від їх напружено-деформованого стану необхідно отримати залежності, які б дозволяли вико рис- 
товувати відповідні методи інформаційних технологій. У цьому випадку необхідно було визначити 
вхідні дані, з допомогою яких можливо отримати розрахункові залежності.

Математичну оптимізаційну модель можна записати так:
функція мети

Олена Васильєва

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007, Україна

The method o f synthesis o f multi structural elements gears with the development o f optimization

QB, => min ; (1)
за критерієм

(2)
при обмеженнях

(3)

(4)

64 28 — 29 травня 2015 p., м. Львів



12-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові

де <зь а2, ■■■, а5 -  мінімальні значення експлуатаційних і конструктивних чинників, які визначають на 
стадії розроблення технічного завдання на проектування; Ьи Ь2, ..., Ь5 -  максимальні значення 
чинників; р  -  імовірність попадання точки дослідження в область допустимих розв’язків, яка оточена 
и-мірним паралелепіпедом, що визначається обмеженнями (3) та критерієм (2); [р] -  допустиме 
значення імовірності попадання точки дослідження в область допустимих розв’язків.

Для розв’язання представленої оптимізаційної задачі використовуємо метод Монте-Карло та 
розробляємо алгоритм, який включає всі необхідні розрахунки для зубчастої передачі з одночасним 
визначенням критеріїв оптимізації. На підставі алгоритму був розроблений пакет прикладних 
програм, який дозволив з використанням комп’ютера виконати розв’язування поставленої задачі. 
Розроблений метод синтезу конструктивних елементів циліндричної зубчастої передачі дозволяє 
скоротити цикл конструкторської підготовки виробництва.

УДК 621.822.57

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛШ НА
КОНІЧНИХ ГАЗОВИХ ПІДВІСАХ

SPINDLE ASSEMBLY DESIGN DATA OPTIMIZATION ON CONICAL GAS BEARINGS

Інна Віштак

Вінницький національний технічний університет, 
вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, 21021, Україна

Spindle assembly design data optimization on gas bearings was spent on rigidity maximum and a 
carrying power for a bearing with a boost gas charging crack, and for bearing with longitudinal slots on a 
maximum of spindle assembly rigidity to gas expenses.

Шпиндельні вузли на конічних підвісах прості за конструкцією (рис. 1) і перспективні для 
використання в прецизійних верстатах.

Більшість проблем, що постають перед розробниками конічних підвісок, полягають у 
визначенні статичних характеристик (вантажопідйомності, жорсткості, витрат стиснутого газу) та у 
раціональному виборі конструктивних параметрів.

Рис. 1. Конічна газостатична опора з поздовжніми глухими канавками змінної глибини

Враховуючи технологічні допуски, умови працездатності підвісу (відсутність контакту між 
валом та втулкою), визначаємо максимальну піднімальну силу Р  та відновлювальний момент М 
шпиндельного вузла отримаємо:

ґ  = - к-„)в + аЖ „) .  (і)
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