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Розроблено  алгоритм  визначення  оптимальних  технологічних  параметрів

лезової  обробки  металів  з  нано-  та  субмікрокристалічною  структурою,  що

дозволяє  зберегти  початкові  властивості  металу  заготовки,  з  урахуванням

впливу  параметрів  лезової  обробки  на  показники  оброблюваності,  якості

поверхневого  шару  і  максимально  високої  продуктивності  обробки.  Вибір

оптимальних умов обробки залежить від заданих значень параметрів К1 і К2.

Ваговий  коефіцієнт  К1,  визначає  значимість  критерію  оптимізації

продуктивності,  К2  -  ваговий  коефіцієнт,  що  визначає  значимість  критерію

оптимізації розміру зерна.
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