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                                                            РЕФЕРАТ

     Магістерська атестаційна робота на одержання ступеня магістра зі
спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою
«Технології машинобудування» виконана на тему «Розробка та дослідження
імітаційної моделі процесу автоколивань при токарній обробці» на кафедрі
«Технологія машинобудування» Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
    Робота складається з вступної частини, чотирьох основних розділів,
загальних висновків, переліку літературних джерел. Робота містить 61 сторінку
машинописного тексту, 13 рисунків, 39 літературних джерел.
Мета роботи – розробка та дослідження імітаційної моделі процесу
автоколивань при токарній обробці заготовок.
    У роботі описані дослідження причин регенеративного ефекту, 
координатного виникнення зв'язку, коливань нелінійності – системи.
Автоколивання описуються системою диференціальних рівнянь, чисельне
вирішення якої вимагає значних витрат часу, для здобуття сталих коливань. 
Тому в результаті досліджень розроблені ефективні наближені способи 
прогнозування сталих коливань, одним з яких є метод гармонійної лінеаризації .
Використання цього методу дозволяє значно скоротити час для прогнозування 
автоколивань і розробити інженерні методики і програмне забезпечення для 
проектування операцій механічної обробки з управлінням коливальними 
явищами        і забезпеченням заданих вимог до хвилястості оброблених 
поверхонь заготовок.

АВТОКОЛИВАННЯ, МЕТОД ГАРМОНІЧНОЇ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ,
МЕХАНІЧНА ОБРОБКА, ЗАГОТОВКА, ХВИЛЯСТІСТЬ ПОВЕРХНІ

                                                          ABSTRACT

Master's degree attestation work on the receipt of master's degree from speciality
131 is «Applied mechanics», executed «Technology of engineer» on a theme
«Development and research of the simulation model of the self-oscillation process
during turning work» on a department «Technology of machine-building» of the
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, year 2018.
The work consists of an introductory part, the three main parts, conclusions, list of
references. The work contains 61 pages of typewritten text, 13 figures, 39 references.
A purpose of work – development and research of simulation model of process of
self-excited oscillations at lathe treatment of purveyances
In-process the described researches of reasons of origin of vibrations -
regenerative effect, co-ordinate connection, non-linearity of the system. Self-excited
oscillations are described the system of differential equalizations, the numeral 



decision of which requires the considerable charges of time, for the receipt of 
permanent vibrations. Therefore as a result of researches the effective close methods 
of prognostication of permanent vibrations are developed, one of which there is a 
method of the harmonious linearizing. The use of this method allows considerably to 
shorten time for prognostication of self-excited oscillations and develop engineerings 
methods and software for planning of operations of tooling with a management the 
swaying phenomena and providing of the set requirements to the waviness of the 
treated surfaces of purveyances.

SELF-OSCILLATION, METHOD OF HARMONIC TOOLING, PURVEYANCE, 
WAVINESS of SURFACE LINEARIZING,


