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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасному машинобудуванні до зубчастих передач 
пред’являються високі вимоги. Вони повинні забезпечувати передачу великих 
обертаючих моментів, бути точними та швидкохідними, плавними та безшумними. 
Разом з тим зубчасті зачеплення повинні характеризуватися високою працездатністю: 
надійністю, довговічністю, безвідмовністю, ремонтопридатністю. 

Найбільш поширеними механічними передачами, які застосовуються в 
машинобудуванні, є зубчасті передачі з евольвентним профілем бічних поверхонь 
зубів. Передачі, складені з таких коліс, відрізняються рядом переваг: зберігають 
сталість кутових швидкостей і передавального відношення навіть при наявності 
коливання міжосьової відстані; задовольняють умові змінності коліс з різною 
кількістю зубів, але однаковим модулем; зберігають правильність зачеплення при 
переточуваннях; їх виготовлення є високотехнологічним. Однак вони мають при 
цьому і цілий ряд недоліків: великий коефіцієнт тиску між зубами, погані умови 
передачі сил; малий коефіцієнт перекриття коліс і звідси недостатня плавність 
зачеплення, неможливість використовувати малу кількість зубів. 

Тому актуальною задачею є дослідження зубчастих передач зі складним 
неевольвентним профілем бічних поверхонь зубів, які в ряді областей застосування 
мають переваги перед евольвентними зубчастими передачами.  

Але якщо одним з вирішальних переваг евольвентних передач є технологічність 
їх виготовлення, то інструмент для виготовлення неевольвентних передач менш 
універсальний і має більш складний спеціальний профіль. Крім цього, виникають 
технологічні труднощі, пов’язані з необхідністю відновлення ріжучих властивостей 
інструменту. 

У зв’язку з цим актуальною стає задача розробки інструментів, після 
переточувань яких неевольвентний профіль бічних поверхонь зубів оброблюваного 
зубчастого колеса геометрично не змінюється.  

Дослідження даної дисертаційної роботи спрямовані на комплексне вирішення 
цих актуальних задач. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, 
виконані в дисертаційній роботі, було пов’язано з держбюджетними науковими 
темами кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: 
«Створення теорії і методики моделювання процесів різання в тривимірному (3D) 
просторі на основі багатопараметричних афінних відображень» (ДР №0102U000976), 
«Узагальнення 3D моделювання інструментів і формоутворення вдосконалених 
зубчастих зачеплень з використанням інтегрованої технології RPTM» 
(ДР №0105U000575) та «Створення теорії уніфікованої багатопараметричної 
інформаційної бази для САD/САМ систем зубчастих зачеплень, інструментів і 
процесів зубообробки» (ДР №0108U001445), в яких здобувач була виконавцем 
окремих розділів. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є профілювання зуборізних 
інструментів та визначення кінематики їх руху, шо забезпечують задані параметри 
коефіцієнтів тиску і перекриття неевольвентної зубчастої передачі. 

У дисертації вирішуються такі задачі: 
1. Аналіз предметної області та прийняття обмежень на область дослідження. 
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2. Розробка геометричної моделі кінематичної кривої як потенційного профілю 
бічної поверхні зуба зуборізного інструменту; математичної моделі розрахунку 
профілю зуба зуборізного інструменту для обробки неевольвентних зубчастих коліс. 

3. Розробка математичної моделі розрахунку профілю огинаючої поверхні зуба 
зубчастого колеса, оброблюваного за методом обкатки; математичної моделі 
розрахунку коефіцієнтів тиску між зубами та перекриття зубчастої передачі з метою 
спрямованого формування заданих параметрів її якісних показників. 

4. Розробка методики геометричного аналізу процесу формоутворення 
поверхонь обкатними зуборізними інструментами; методики отримання профілів 
сполучених поверхонь зубів неевольвентних зубчастих коліс як огинаючих 
поверхонь зубів інструментів. 

5. Розробка методик профілювання ріжучої частини обкатних зуборізних 
інструментів для обробки неевольвентних зубчастих коліс: монолітного фасонного 
довбяка, збірних довбяків з призматичними та круглими фасонними різцями, а також 
фасонної черв’ячної фрези. 

6. Розробка практичних рекомендацій щодо впровадження результатів 
дослідження на підприємствах України. 

Об’єкт дослідження – процес формоутворення обкатними зуборізними 
інструментами неевольвентних циліндричних зубчастих передач із заданими 
якісними показниками. 

Предмет дослідження – закономірності профілювання зуборізних інструментів 
для виготовлення циліндричних неевольвентних зубчастих коліс. 

Методи дослідження. Дисертація базується на наукових положеннях теорії 
зубчастих зачеплень, теорії різання, теорії проектування зуборізних інструментів, 
теорії формоутворення різанням, теорії відображення афінного простору. Вирішення 
задач дисертації забезпечується використанням системного підходу та раціональним 
поєднанням теоретичних і експериментальних досліджень, узагальненням та 
аналізом отриманих результатів. При створенні математичних моделей використано 
математичний апарат багатопараметричних відображень простору та програмне 
забезпечення, розроблене здобувачем. Результати чисельних експериментів 
оброблено із застосуванням математичного пакету MATLAB. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
Запропоновано і теоретично обгрунтовано узагальнену математичну модель 

формування профілів ріжучої частини інструментів для формоутворення 
неевольвентних зубчастих передач в умовах серійного виробництва на основі 
кінематичного аналізу їх руху методами теорії відображень простору, що базується на: 

1) вперше запропонованій математичній моделі розрахунку на основі 
геометричного моделювання кінематичних кривих потенційно можливих профілів 
зубів зуборізних інструментів для обробки зубчастої передачі, що дозволяє 
забезпечити її задані коефіцієнти контактного тиску і перекриття; 

2) вперше запропонованій математичній моделі розрахунку множини профілів 
огинаючих поверхонь зубів інструментів як профілів зубів зубчастих коліс, 
оброблюваних за методом обкатки, що дозволяє здійснювати їх найбільш 
раціональний вибір за критеріями якості зубчастих передач; 

3) вперше запропонованій математичній моделі розрахунку коефіцієнтів тиску 
між зубами і перекриття зубчастої передачі, що дозволяє здійснювати цілеспрямоване 
формування профілів зубів зуборізних інструментів. 
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Практичне значення одержаних результатів. 
1. На основі узагальненої математичної моделі формування профілів ріжучої 

частини інструментів для формоутворення неевольвентних зубчастих передач 
розроблено узагальнену методику проектування інструментів для обробки 
неевольвентних зубчастих коліс в умовах серійного виробництва, що включає в себе: 

– методику геометричного аналізу процесу формоутворення поверхонь 
обкатними зуборізними інструментами, що базується на математичній моделі 
розрахунку профілів огинаючих поверхонь зубів зубчастих коліс, оброблюваних за 
методом обкатки, і дозволяє виявляти появу підрізів, а також визначати діапазон 
зубчастих коліс, який може бути отриманий при використанні конкретного обкатного 
інструменту; 

– методику отримання профілів сполучених поверхонь зубів неевольвентних 
зубчастих коліс як огинаючих поверхонь зубів інструментів, що базується на 
математичній моделі розрахунку профілів огинаючих поверхонь зубів зубчастих 
коліс, оброблюваних за методом обкатки, і дозволяє визначати можливі поєднання 
пар зубчастих коліс, з яких може бути складено зубчасте зачеплення, і послідовність 
їх формоутворення; 

– методики профілювання ріжучої частини обкатних зуборізних інструментів 
для обробки неевольвентних зубчастих коліс: 

– монолітного фасонного довбяка для обробки зубчастих коліс нормальної 
точності; 

– збірних довбяків з призматичними та круглими фасонними різцями для 
обробки зубчастих коліс при підвищених вимогах до профілю зуба колеса та 
міжосьовій відстані в передачі; 

– фасонної черв’ячної фрези для обробки зубчастих коліс нормальної точності, 
шо дозволяють визначити параметри інструменту за заданими параметрами 
оброблюваного зубчастого колеса. 

2. Використання даних методик дозволило спроектувати збірні довбяки з 
призматичними та круглими фасонними різцями для обробки зубчастих коліс з 
модулем m = 2…10 мм і кількістю зубів z = 8…100. 

3. Розроблені методики, а також спроектовані різальні інструменти було 
апробовано та впроваджено в Інституті машин і систем Мінпромполітики та НАН 
України (м. Харків), на Науково-прикладному колективному підприємстві 
«Механіка» (м. Харків), на Державному підприємстві Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД» із загальним річним економічним ефектом 527 тис. грн. у цінах 2021 р. 
Матеріали дисертації також використовуються в навчальному процесі кафедри 
інтегрованих технології машинобудування ім. М.Ф. Семка НТУ «ХПІ» при підготовці 
фахівців за спеціальністю 131 «Прикладна механіка». 

Особистий внесок здобувача. Постановку задач дослідження, формулювання 
основних наукових положень роботи, розробку її структури і змісту виконано 
автором спільно з науковим керівником. Основні результати дисертаційної роботи, 
які виносяться на захист, отримано здобувачем самостійно і відображено в 
опублікованих наукових працях [1-40]. Публікації [2, 7, 8, 25, 30, 31] виконано без 
співавторів. У працях, опублікованіх у співавторстві, автору належать: розробка 
узагальненої математичної моделі формоутворення неевольвентних зубчастих 
передач, в тому числі виведення матричних залежностей для визначення 
геометричних властивостей кінематичних кривих; отримання та класифікація поля 
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різних кривих в результаті обчислювальних експериментів; виведення аналітичних 
залежностей для визначення характеристик профілю зуба зуборізного інструменту; 
апробація структурного опису умови торкання поверхонь інструменту та деталі; 
аналіз процесу формоутворення поверхонь обкатними зуборізними інструментами за 
допомогою комп’ютерної графіки; розробка схеми формоутворення пар 
неевольвентних зубчастих коліс, з яких може бути складено зубчасте зачеплення; 
виведення аналітичних залежностей для розрахунку коефіцієнтів тиску між зубами та 
перекриття зубчастої передачі; проведення серії чисельних експериментів для аналізу 
якісних показників зубчастої передачі за профілями зубів інструментів; розробка 
узагальненої методики проектування інструментів для обробки неевольвентних 
зубчастих коліс із використанням структурного підходу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації 
доповідалися на міжнародних конференціях: «Високі технології в машинобудуванні» 
(м. Харків, 1995-1997 рр.), «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» (м. Харків, 1996-1998, 2012-2014, 2020 рр.), «Нові технології в 
машинобудуванні» (м. Рибаче, 1996 р.), «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- 
та енергозбереженні» (м. Одеса, 2019 р.), «Актуальні питання розвитку, 
вдосконалення та експлуатації озброєння та військової техніки в Національній гвардії 
України» (м. Харків, 2017 р.), «Perspectives of world science and education» (м. Осака, 
Японія, 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 40 наукових праць, в тому 
числі 22 статті у наукових фахових виданнях (з них 6 статей у зарубіжних виданнях, 
13 статей у вітчизняних виданнях, включених у міжнародні науково-метричні бази 
даних), 18 – у матеріалах конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотації двома 
мовами, вступу, шести розділів основної частини, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 209 сторінок, вона включає 
основний текст на 161 сторінці, 17 рисунків по тексту, 29 рисунків на окремих  
19 сторінках, 1 таблицю, список використаних джерел з 220 найменувань на  
25 сторінках і 2 додатки на 23 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано її мету та задачі, 
наведено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ містить огляд літератури, аналіз існуючих зубчастих зачеплень 
із неевольвентним профілем зубів, їх переваг і недоліків, існуючих способів 
формоутворення та інструментів для обробки неевольвентних зубчастих коліс. 

У результаті багаторічної практики проектування, розрахунку та експлуатації 
евольвентних передач їх параметри були значно вдосконалені. Цьому напрямку 
досліджень були присвячені роботи вчених Е.Б. Вулгакова, Ю.М. Сухорукова,  
М.Д. Генкіна, М.О. Рижова, А.І. Корабльова, Д.М. Решетова, А.А. Кулакова та ін. 
Однак, поряд з певними перевагами, евольвентні передачі мають і цілий ряд істотних 
недоліків. Тому однією з сучасних тенденцій є дослідження зубчастих передач зі 
складним неевольвентним профілем бічних поверхонь зубів. 

Серед неевольвентних зубчастих передач особливе місце займають 
циклоїдальні передачі та конічні передачі з зачепленням Новікова, шо мають поряд з 
перевагами і ряд недоліків в порівнянні з евольвентними передачами. Прагнення 



 5 

підвищити якісні показники зубчастих передач, продуктивність нарізування зубів, 
точність передачі призводить до дослідження нових видів зачеплень. 

Так, наприклад, дослідницькі роботи, що проводяться відділом конструктивної 
міцності НДІ механіки та прикладної математики (зав. відділом к. т. н.  
Г.О. Журавльов) Ростовського державного університету (м. Ростов-на-Дону), дали 
можливість удосконалити евольвентні передачі та розробити нове неевольвентне 
змішане зачеплення IP, збільшити навантажувальну здатність, надійність і ресурс 
роботи передачі, знизити її габарити, металоємність, вібро- та шумовипромінювання. 

На кафедрі «Основи конструювання машин» Донського державного технічного 
університету (м. Ростов-на-Дону) було розроблено косозубу циліндричну зубчасту 
передачу з еліптичним профілем зубів (патент провідного інженера кафедри  
Г.П. Гребенюка), яка вирішує проблему несучої здатності силових зубчастих передач 
і має більш високу технологічність виготовлення в порівнянні з зачепленням 
Новікова. У даний час тривають дослідження по знаходженню нових видів зачеплень, 
що забезпечують отримання технологічних і експлуатаційних переваг. 

Основні теоретичні положення та математичний апарат теорії різання 
матеріалів, формоутворення поверхонь, проектування різальних інструментів 
викладено в фундаментальних працях вчених І.І. Семенченка, В.М. Матюшина,  
Г.М. Сахарова, Г.І. Грановського, Я.С. Давидова, Ф.Л. Літвіна, В.Ф. Романова,  
І.А. Болотовського, П.Р. Родіна, В.Ф. Боброва, С.І. Лашнєва, М.І. Юлікова,  
Б.А. Перепелиці, А.В. Кривошиї, Д.Т. Бабічєва, М.Е. Тернюка, Ю.М. Сухорукова, 
В.А. Гречишнікова, Є.В. Мироненка, П.І. Літовченка та ін. 

Розрізняють два способи нарізування зубів циліндричних зубчастих коліс: 
метод копіювання та метод обкатки. Профіль інструменту, що працює за методом 
обкатки, не залежить від кількості зубів колеса, що нарізається. Точність колеса, 
виготовленого за методом обкатки, значно вище точності колеса, виготовленого за 
методом копіювання. Для виготовлення зубчастих коліс з неевольвентним профілем 
зубів використовується широко поширене в промисловості обладнання. Але якщо 
однією з переваг евольвентних передач є технологічність їх виготовлення, то 
інструмент для виготовлення неевольвентних передач менш універсальний (для 
виконання зубчастої пари потрібно два інструменти з неоднаковим профілем) і має 
більш складний спеціальний профіль. Крім цього, виготовлення неевольвентних 
зубчастих коліс викликає технологічні труднощі, пов’язані з необхідністю 
відновлення ріжучих властивостей інструменту. Тому важливою стає задача розробки 
інструментів, після переточувань яких неевольвентний профіль бічних поверхонь 
зубів оброблюваного зубчастого колеса геометрично не змінюється. 

У результаті аналізу літератури визначено мету та основні задачі дослідження. 

У другому розділі розроблено геометричну модель кінематичної кривої як 

потенційного профілю бічної поверхні зуба зуборізного інструменту. Як єдину 

математичну базу для послідовного вирішення різних задач дисертації обрано апарат 

багатопараметричних відображень простору. 

Кінематична крива (образ) розглядається як траєкторія складного руху точки 

(прообразу). Початкове положення реперів, параметри операторів рухів, а також 

центроїди обертань показано на рис. 1. Центроїди з радіусами 321 ,, rrr  розташовано в 

реперах 
1 1 1x y z , 2 2 2x y z  і 333 zyx . Відображаючі оператори рухів 1 , 1l , 2 , 2l , 3 , 3l  

діють одночасно, і їхні параметри пов’язано незалежним параметром t : 
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причому швидкості зміни параметрів також можуть бути пов’язані заданими 

функціями. Діючими координатними операторами є 12c  і 23c . 

Структурний опис кінематичної кривої в матричній формі має вигляд 
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Виведено матричні залежності для визначення 

геометричних властивостей у точках кривих. Розраховано 

проекції і довжину вектора K


 дотичної, направляючі 

косинуси одиничного вектора дотичної k


, проекції і 

довжину вектора B


 бінормалі, направляючі косинуси 

одиничних векторів бінормалі 


 і головної нормалі n


, 

величину та проекції радіуса кривизни   в точках кривої, 

координати точок лінії центрів кривизни. 

Розроблено алгоритм геометричного моделювання 

кінематичної кривої і аналізу її геометричних 

властивостей. Як приклад на рис. 2 приведено криву, 

утворену операторами 1 , 2l  і 3  при внутрішньому 

торканні першої і третьої центроїд, та її геометричні 

характеристики. На рис. 3 зображено криву з іншими 

співвідношеннями швидкостей елементарних рухів. 

Обчислювальними експериментами отримано поле 

кривих. Запропоновано класифікацію та визначено область 

існування плоских кінематичних кривих. 

               

 

Рисунок 1 – Схема 

триланкового зубчастого 

зачеплення 

а     б 
Рисунок 2 – Форма і геометричні характеристики 

кривої, утвореної операторами 1 , 2l  і 3 : 

а - конгруенція векторів дотичних;  

б - конгруенція радіусів кривизни 

Рисунок 3 – Форма кривої  

з іншими співвідношеннями 

швидкостей елементарних 

рухів 
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У третьому розділі розроблено математичну модель розрахунку профілю зуба 
зуборізного інструменту для обробки неевольвентних зубчастих коліс. Як профіль 
бічної поверхні зуба рейки розглядається деяка ділянка однієї із змодельованих 
раніше і описаних в розділі 2 кінематичних кривих. 

Вихідний виробляючий рейковий контур представлено на рис. 4. У 
нормальному перетині 11yx  профіль бічної поверхні зуба рейки задається масивами 

координат jx1 , jy1  ( nj ,1 ), де n  – кількість точок кривої, і геометричними 

властивостями кривої в цих точках.  
На бічній поверхні зуба кут профілю є змінним і збігається з кутом нахилу 

дотичної до профілю 
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Радіуси заокруглення в граничних точках профілю визначаються виразами: 
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Виведено аналітичні залежності для визначення координат точок профіля  

jx1 , jy1  та кута нахилу дотичної до профілю 
j

  для заокруглення на профілі 

додаткового виступу зуба ),1,( nnnj   для прямолінійної ділянки профілю на 

голівці зуба ),21,1( nnnnnj   для заокруглення на профілі галтелі 

)321,21( nnnnnnnj   та для прямолінійної ділянки профілю на ніжці зуба 

)4321,321( nnnnnnnnnj  . 

Розроблено математичну модель розрахунку профілю огинаючої поверхні зуба 
зубчастого колеса, оброблюваного за методом обкатки. 

Розглядається плоска задача торкання формотворної поверхні інструменту та 
формоутворюваної поверхні зубчастого колеса. Як інструмент можуть виступати 
інструментальні рейка або зубчасте колесо. Розглянемо як основу інструменту 
виробляючий рейковий контур, представлений на рис. 5. Виробляючу поверхню 

інструменту та оброблювану поверхню колеса зв’яжемо з реперами 111 zyx  і 222 zyx . 

 

 

Рисунок 4 – Вихідний виробляючий контур рейкового інструменту  

для нарізування неевольвентних зубчастих коліс 
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Інструмент (прообраз) в своєму складному русі 

відносно зубчастого колеса зазнає паралельний перенос 1l , 

перехід 12c  від репера 111 zyx  до реперу 222 zyx  і  

обертання 2 . Параметри відображаючих операторів рухів 

функціонально пов’язані незалежним параметром t  
співвідношеннями: 

1 1 2 2 1 2 2; ; , де .l v t t l i i r            (6) 

Рівняння складного руху інструменту в репері 

222 zyx , пов’язаному з оброблюваним зубчастим колесом, 

в матричної формі має вигляд 

000 11112222 rlclr mmmmm   ,      (7) 

де 
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   (8) 

У точці контакту взаємноогинаючих поверхонь вектор швидкості відносного 

руху V


 перпендикулярний їх спільній нормалі .N  Пропонується новий структурний 
підхід до знаходження формоутворюваної та інструментальної поверхонь як 
огинаючих, що не вимагає виведення конкретних аналітичних рівнянь. При цьому 
вектор швидкості руху точки профілю може бути виражений матрицею першої 
похідної радіус-вектора координат точок в репері 111 zyx  з незалежного параметру t , 

а вектор нормалі до профілю в даній точці є однією з відомих геометричних 
характеристик кривої. Тоді умова торкання профілів має вигляд 

0
1

t

r 0V N = m N = .           (9) 

На основі описаної математичної моделі розроблено методику геометричного 
аналізу процесу формоутворення поверхонь обкатними зуборізними інструментами. 
За допомогою комп’ютерної графіки досліджено формоутворення западини між 
зубами оброблюваного зубчастого колеса. Вирішується плоска геометрична задача. 
Заготовку та формотворний зуб інструменту (наприклад, інструментальної рейки) 
можна розглядати як геометричні фігури, тобто обмежені підмножини точок 
площини. У русі відносно заготовки зуб інструменту як геометрична фігура замітає 
на площині область, що є множиною траєкторій точок. Границями цієї області є або 
траєкторії окремих точок зуба, або огинаючі тих чи інших кривих, що обмежують зуб. 

Як приклад на рис. 6, а, б, в, г показано вихідний профіль рейки з увігнутим 
профілем бічних поверхонь зубів і послідовне формоутворення западини між зубами 
зубчастого колеса з модулем m = 5 мм і кількістю зубів z = 20 в результаті врізання 
зуба рейки в тіло заготовки. На рисунках виділено точки заготовки, в яких в поточний 
момент часу виконалася умова торкання поверхонь. Сукупність цих точок являє 
собою огинаючі тих чи інших кривих, що обмежують зуб інструменту. Їх відзначено 
на рис. 6, д. Рис. 6, е зображує границі шуканої западини між зубами колеса. Методика 
дозволяє аналізувати хід процесу формоутворення поверхні зубчастого колеса, 
виявляти появу підрізів, а також визначати діапазон зубчастих коліс, який може бути 
отриманий при використанні конкретного обкатного інструменту. 

Рисунок 5 – Схема  

зачеплення інструментальної 

рейки та оброблюваного  

зубчастого колеса 
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Рисунок 6 – Формоутворення западини між зубами зубчастого колеса з m = 5 мм  

і z = 20 інструментальною рейкою з увігнутим профілем бічних поверхонь зубів 

 
У четвертому розділі на основі математичної моделі розрахунку профілю 

огинаючої поверхні зуба зубчастого колеса, оброблюваного за методом обкатки, 
розроблено методику отримання профілів сполучених поверхонь зубів 
неевольвентних зубчастих коліс як огинаючих заданих поверхонь зубів інструментів. 

Для отримання сполучених поверхонь зубів двох неевольвентних зубчастих 
коліс потрібні два різних інструменти. Якщо інструментами є дві інструментальні 
рейки, то профіль зуба рейки 1 повинен збігатися з профілем западини рейки 2.  

Також розроблено математичну модель розрахунку коефіцієнтів тиску між 
зубами та перекриття зубчастої передачі, складеної з неевольвентних зубчастих коліс. 

Профіль зуба інструменту, описаний деякою кривою, задається координатами 
точок кривої і її геометричними властивостями в цих точках, в тому числі векторами 

дотичних і значеннями радіусів кривизни 1 . Розглянемо послідовність знаходження 

радіусів кривизни 2  в точках профілю формоутворюваного зубчастого колеса за 

заданими радіусами кривизни 1  в точках профілю інструментальної рейки. 

Розглядається плоска задача торкання поверхонь інструментальної рейки та 
формоутворюваного зубчастого колеса. Інструментальна та оброблювана поверхні 

пов’язані з реперами 111 zyx  і 222 zyx . Початкове положення реперів, параметри рухів 

і центроїди рейки та колеса подано на рис.7. На рисунку показано три послідовних 
моменти торкання профілів зубів в точках L , P  і M , що лежать на лінії зачеплення, 
точка P  – миттєвий полюс зачеплення. Якщо профілі мають неевольвентну форму, 
лінія зачеплення є кривою. Лінія tt   – спільна дотична до центроїд у точці P . Пряма 

nn   є спільною нормаллю, а пряма кк   – спільною дотичною до профілів у точці 
торкання M . Профільна нормаль і дотична до центроїд утворюють кут   . Для всіх 

точок торкання профілів кут    збігається з кутом нахилу дотичної до профілю  : 

        ,       (10) 

а відстань a  між точкою торкання профілів і полюсом зачеплення визначається як 

 2221
2
1  ryxa .     (11) 

Вихідний профіль рейки 
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Рисунок 7 – До розрахунку радіусів кривизни профілю зубчастого колеса,  

оброблюваного інструментальною рейкою 

 

Точки центрів кривизни профілів позначимо як 1B  і 2B . Значення радіусів 

кривизни 2  в точках профілю зуба колеса обчислюються за допомогою залежності: 

a

ar



 












12

2
1

sin

1

1



 .    (12) 

При цьому радіус кривизни увігнутого профілю вважається від’ємним. Знак 
перед змінною a  залежить від розташування точок торкання на профілях. 

Для пари зубчастих коліс, що знаходяться в робочому зачепленні, позначимо 

радіуси кривизни в точках профілю зуба 1 зубчастого колеса як 1 , 2 зубчастого 

колеса – як 2 . Значення приведених радіусів кривизни в точках торкання профілів 

1 2

1 2

пр

 


 





,      (13) 

а значення коефіцієнта тиску між зубами – за допомогою залежності: 

   
пр


m

 .       (14) 

Для визначення значення коефіцієнта перекриття зубчастої передачі 
визначається кут перекриття одного з зубчастих коліс. На рис. 8 показано три 
послідовних моменти торкання профілів зубів у точках L , P  і M . Точка L  
відповідає моменту входу робочих профілів в зачеплення, а точка M – моменту 
виходу їх із зачеплення. Тоді кут перекриття 2 зубчастого колеса 

22Mпер L  ,      (15) 

а значення коефіцієнта перекриття зубчастої передачі визначається виразом: 

2

2

пер пер z 


 


  .     (16) 
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Рисунок 8 – До розрахунку коефіцієнта перекриття зубчастої передачі 

 
Проведено серії чисельних експериментів для розрахунку якісних показників 

зубчастих зачеплень, утворених рейками з різним профілем бічних поверхонь зубів. 
На рис. 9-11 наведено приклади положення профілів зубів зубчастих коліс з модулем 
m = 5 мм і кількостями зубів z1 = 20 і z2 = 30, утворених інструментальною рейкою з 
прямолінійним профілем, рейками 1 і 2 з увігнутим і опуклим профілями, а також 
рейками 1 і 2 з увігнуто-опуклими профілями зубів, у процесі обкатки. На рисунках 
виділено точки, в яких в поточний момент часу виконалася умова торкання 
поверхонь. Сукупність них є лінія зачеплення. Виділено активні ділянки профілів 
бічних поверхонь зубів. Наведено значення їх довжин і коефіцієнтів перекриття 
зубчастих зачеплень. На рис. 12 представлено графіки зі значеннями коефіцієнтів 
тиску в точках торкання профілів зубів зубчастих коліс, утворених рейками з різним 
профілем бічних поверхонь зубів (N – номери точок профілів зубів). Наведено середні 
значення коефіцієнта тиску серед  для точок профілів зубів. У зачепленнях, утворених 

рейками 1 і 2 з увігнутим і опуклим профілями зубів, а також рейками 1 і 2 з увігнуто-
опуклими профілями зубів, коефіцієнти тиску в точках торкання профілів менші в 
середньому в 1,6 і в 1,9 рази, ніж в зачепленні, утвореному рейкою з прямолінійним 
профілем зубів. При цьому коефіцієнти перекриття зубчастого зачеплення для них 
складають 1,072 і 1,268, тоді як для евольвентного зачеплення він дорівнює 1,573. 

Проведено обчислення та аналіз якісних показників зубчастих зачеплень, 
утворених рейками з різним профілем зубів та складених із коліс з різними 
поєднаннями z1 і z2. На рис. 13, 14 представлено 3D-графіки з середніми значеннями 
коефіцієнтів тиску в точках торкання профілів зубів зубчастих коліс з m = 5 мм,  
z1 = 8…100, z2 = 8…100 та значеннями коефіцієнтів перекриття зачеплень. 
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Як показують результати, неевольвентні зубчасті зачеплення можуть мати 
менші коефіцієнти тиску в точках торкання профілів у порівнянні з евольвентними 
зачепленнями при збільшенні або зменшенні коефіцієнта перекриття. 

 

 
Довжина активної ділянки профілю зуба: 

зубчастого колеса 1 – 8,238 мм; зубчастого колеса 2 – 8,592 мм; 

коефіцієнт перекриття зубчастого зачеплення ε = 1,573. 

Рисунок 9 – Положення профілів бічних поверхонь зубів зубчастих  

коліс з m = 5 мм, z1 = 20 і z2 = 30, утворених інструментальною рейкою  

з прямолінійним профілем зубів, у процесі обкатки 

 

 
Довжина активної ділянки профілю зуба: 

зубчастого колеса 1 – 6,464 мм; зубчастого колеса 2 – 5,243 мм; 

коефіцієнт перекриття зубчастого зачеплення ε = 1,072. 

Рисунок 10 – Положення профілів бічних поверхонь зубів зубчастих 

коліс з m = 5 мм, z1 = 20 і z2 = 30, утворених інструментальними рейками 1 і 2  

з увігнутим і опуклим профілями зубів, у процесі обкатки 

 

 
Довжина активної ділянки профілю зуба: 

зубчастого колеса 1 – 9,392 мм; зубчастого колеса 2 – 9,524 мм; 

коефіцієнт перекриття зубчастого зачеплення ε = 1,268. 

Рисунок 11 – Положення профілів бічних поверхонь зубів зубчастих 

коліс з m = 5 мм, z1 = 20 і z2 = 30, утворених інструментальними рейками 1 і 2  

з увігнуто-опуклими профілями зубів, у процесі обкатки 

Вихідний профіль рейки 

Вихідні профілі рейок 

Вихідні профілі рейок 
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Середні значення коефіцієнта тиску для точок профілів зубів: 

1 – 
серед = 0,553; 2 –

серед = 0,292; 3 –
серед = 0,269. 

Рисунок 12 – Коефіцієнти тиску в точках торкання профілів зубів  

зубчастих коліс з m = 5 мм, z1 = 20 і z2 = 30, утворених: 

1 – рейкою з прямолінійним профілем зубів; 2 – рейками з увігнутим і опуклим  

профілями зубів; 3 – рейками з увігнуто-опуклими профілями зубів 

 

     

a                                                б                                                в 
Рисунок 13 – Середні значення коефіцієнтів тиску в точках торкання  

профілів зубів зубчастих коліс з m = 5 мм, z1 = 8…100, z2 = 8…100, утворених: 

а – рейкою з прямолінійним профілем зубів; б – рейками з увігнутим і опуклим  

профілями зубів; в – рейками з увігнуто-опуклими профілями зубів 

 

     

a                                                б                                                в 
Рисунок 14 – Значення коефіцієнтів перекриття зачеплень  

зубчастих коліс з m = 5 мм, z1 = 8…100, z2 = 8…100, утворених: 

а – рейкою з прямолінійним профілем зубів; б – рейками з увігнутим і опуклим  

профілями зубів; в – рейками з увігнуто-опуклими профілями зубів 
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У п’ятому розділі розроблено методики профілювання ріжучої частини 
обкатних зуборізних інструментів для обробки неевольвентних зубчастих коліс. 
Варіантами обкатних зуборізних інструментів можуть бути монолітний фасонний 
довбяк або фасонна черв’ячна фреза. Запропоновано також нові різновиди збірних 
зуборізних довбяків з призматичними та круглими фасонними різцями, які 
забезпечують незмінність профілю ріжучих кромок при переточуваннях. 

Перший етап профілювання збірних довбяків полягає в знаходженні 
інструментальної поверхні як огинаючої. Бічні поверхні зубів оброблюваного колеса 
та інструментальна поверхня різального інструменту є фасонними циліндричними, 

вони розташовані в реперах 111 zyx  і 222 zyx  (рис. 15, 16). Вихідною інформацією є 

координати точок профілю оброблюваного колеса к1x , 1кy  в репері колеса 111 zyx  і 

найбільший радіус інструментального колеса 2R . Шуканими є координати точок 

профілю інструментальної поверхні 2іx , 2іy  в репері довбяка 222 zyx . Для 

знаходження профілю інструментальної поверхні, сполученого з заданим профілем 
оброблюваного колеса, може використовуватися описана в третьому розділі 
математична модель розрахунку профілю огинаючої поверхні зуба зубчастого колеса, 
оброблюваного за методом обкатки. 

Другий етап профілювання полягає в знаходженні фасонної ріжучої кромки. 
Вихідна інформація являє собою координати точок профілю циліндричної 

інструментальної поверхні в репері довбяка 222 zyx  і передній кут різця  . 

Шуканими є координати фасонної ріжучої кромки в репері різця 333 zyx . 

Рівняння циліндричної інструментальної поверхні, утвореної дією оператора 

паралельного переносу іl  на її профіль, в репері довбяка 222 zyx  має запис: 

іі22 lrr mmm  ,       (17) 

де 


















2

2

2

2

z

y

x

mr ;  


















0

і2

і2

2і
y

x

mr ; 




















і

0

0

і

l

ml .            (18) 

Матричне рівняння передньої поверхні (площини), утвореної дією операторів 

паралельного переносу 1пl  і 2пl  на базову точку ріжучої кромки з координатами 

б2б22б ,, zyx , в репері довбяка 222 zyx  має вигляд: 

п2п122 llrr mmmm 
б

,      (19) 

де 
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б2

б2

z

y

x

mr ; 


















0

0

1п1п
lml ; 



























sin

0

cos

п2

п2

2п

l

l

ml .          (20) 

Координати базової точки ріжучої кромки для довбяка з призматичними 
фасонними різцями визначаються наступними співвідношеннями: 

223б2 Rcx  ; 0б2 y ; 0б2 z ,     (21) 

де 23c  – міжцентрова відстань реперів 222 zyx  і 333 zyx , 

а для довбяка з круглими фасонними різцями – співвідношеннями: 

2 23 2 2 2cos ; 0; sin ,б б бx c R R y z R          (22) 

де ;cos223 RRc   R  – найбільший радіус круглого фасонного різця. 
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Рисунок 15 – До розрахунку профілю збірного довбяка  

з призматичними фасонними різцями 

 
Умова перетинання інструментальної та передньої поверхонь має вигляд: 

2п1пб2іі2 llrlr mmmmm  .     (23) 

Ця умова включає три рівняння з параметрами інструментальної і передньої 

поверхонь. Їх рішення дає можливість обчислити невідомі параметри п1і , ll  і п2l , а 

після цього за допомогою рівняння (17) визначити координати точок ріжучої кромки

2X , 2Y  і 2Z  в репері довбяка 222 zyx . Матричне рівняння переходу від репера 

довбяка 222 zyx  до реперу різця 333 zyx  записується в такий спосіб: 

23рк2рк3 cmmm rr  ,     (24) 

де 


















3

3

3

рк3

Z

Y

X

mr ; 
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Y

X
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0

0

23

c23

c

m .           (25) 

Третій етап профілювання передбачає опис задньої поверхні фасонного різця в 
репері різця та знаходження її профілю в нормальному перетині. Вихідною 
інформацією є координати точок фасонної ріжучої кромки і задній кут різця  . 

Рівняння циліндричної задньої поверхні призматичного фасонного різця, 

утвореної дією оператора паралельного переносу зl  на фасонну ріжучу кромку, має 

наступний матричний запис: 
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Рисунок 16 – До розрахунку профілю збірного довбяка  

з круглими фасонними різцями 

 

3 3рк зr r lm m m  ,      (26) 

де  
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ml ,             (27) 

а рівняння задньої поверхні обертання круглого фасонного різця, утвореної дією 

оператора обертання з  на фасонну ріжучу кромку – запис: 

3ркз3 rr mmm   ,      (28) 

де 
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Матричне рівняння площини нормального перетину NN   з параметрами  

2нx , 2нy  і 2нz  в репері різця 333 zyx  має вигляд: 

3 3нr rm m ,       (30) 

де 
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y

x

mr .                 (31) 



 17 

Умова перетинання задньої поверхні призматичного фасонного різця та 
площини нормального перетину має наступний матричний запис: 

3рк 3нзr l rm m m  ,      (32) 

а умова перетинання задньої поверхні круглого фасонного різця та площини 
нормального перетину – запис: 


3ркз rmm 3нrm .      (33) 

Ці умови включають три рівняння з параметрами задньої поверхні та площини 
нормального перетину. Рішення рівняння (32) дозволяє визначити невідомі 

параметри зl , 3нx  і пов’язаний з 3нx  параметр 3нz , рішення рівняння (33) дозволяє 

визначити невідомі параметри з , 3нx  і 3нy  і таким чином знайти координати точок 

профілю задньої поверхні різця в нормальному перетині. 
При переточуваннях збірних довбяків з призматичними та круглими 

фасонними різцями форма ріжучих кромок не спотворюється. Викликане 
переточуваннями по передній поверхні призматичних фасонних різців зменшення 
зовнішнього діаметра довбяка (і внаслідок цього зміна положення фасонних ріжучих 
кромок відносно осі довбяка) компенсується переміщенням різців на відповідну 
відстань. Викликана переточуваннями по передній поверхні круглих фасонних різців 
зміна форми ріжучих кромок компенсується поворотом різців на відповідний кут. 
Крім того, пропоновані збірні довбяки допускають в кілька разів більшу кількість 
переточувань в порівнянні з монолітним, тобто мають збільшений термін служби. 

У шостому розділі описано практичне використання результатів дослідження, 
пов’язаних з держбюджетною науковою тематикою кафедри «Інтегровані технології 
машинобудування» ім. М.Ф. Семка НТУ «ХПІ», в Інституті машин і систем 
Мінпромполітики та НАН України (м. Харків), на Науково-прикладному 
колективному підприємстві «Механіка» (м. Харків), на Державному підприємстві 
Харківський машинобудівний завод «ФЕД» із загальним річним економічним 
ефектом 527 тис. грн. у цінах 2021 р. Розроблено практичні рекомендації щодо 
впровадження результатів дослідження в проектних організаціях і на підприємствах 
України. 

У додатках наведено акти впровадження результатів дослідження та список 
публікацій здобувача. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі проведено комплекс досліджень, спрямованих на 
вирішення науково-практичної задачі проектування зуборізних інструментів, що 
забезпечують задані параметри тиску та перекриття неевольвентної зубчастої 
передачі. При виконанні роботи отримано такі результати: 

1. Проведено аналіз предметної області та прийнято обмеження на область 
дослідження. Показано, що неевольвентні зубчасті передачі в ряді областей 
застосування при раціональному поєднанні профілів зубів мають переваги перед 
евольвентними за функціональними показниками. Виявлено, що виготовлення 
неевольвентних зубчастих передач менш технологічно в порівнянні з евольвентними 
передачами, крім цього, воно викликає технологічні труднощі, пов’язані з 
необхідністю відновлення ріжучих властивостей інструменту. Доведено актуальність 
розробки інструментів, після переточувань яких неевольвентний профіль бічних 
поверхонь зубів оброблюваного зубчастого колеса геометрично не змінюється. 
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2. Розроблено геометричну модель кінематичної кривої як потенційного 
профілю бічної поверхні зуба зуборізного інструменту. Для вирішення задач 
дисертації використано єдину математичну базу – апарат багатопараметричних 
відображень простору. Обчислювальними експериментами отримано поле кривих. 
Запропоновано класифікацію та визначено область існування плоских кінематичних 
кривих. Розроблено математичну модель розрахунку профілю зуба зуборізного 
інструменту для обробки неевольвентних зубчастих коліс. Як профіль бічної поверхні 
зуба рейки розглядається ділянка однієї із змодельованих кінематичних кривих. 

3. Розроблено математичну модель розрахунку профілю огинаючої поверхні 
зуба зубчастого колеса, оброблюваного за методом обкатки. Запропоновано новий 
структурний підхід до опису умови торкання поверхонь, що не вимагає виведення 
конкретних аналітичних рівнянь. Розроблено математичну модель розрахунку 
коефіцієнтів тиску між зубами та перекриття зубчастої передачі з метою 
спрямованого формування заданих параметрів її якісних показників. 

4. Розроблено методику геометричного аналізу процесу формоутворення 
поверхонь обкатними зуборізними інструментами, що дозволяє аналізувати хід 
процесу формоутворення поверхні зубчастого колеса, виявляти появу підрізів, а 
також визначати діапазон зубчастих коліс, який може бути отриманий при 
використанні конкретного обкатного інструменту. Розроблено методику отримання 
профілів сполучених поверхонь зубів неевольвентних зубчастих коліс як огинаючих 
поверхонь зубів інструментів. Запропоновано схему формоутворення пар 
неевольвентних зубчастих коліс, з яких може бути складено зубчасте зачеплення. 

Зазначені розробки дозволили виконати аналіз якісних показників зубчастої 
передачі та вибір форми профілів зубів інструментів, що забезпечують найбільш 
раціональне поєднання профілів зубів оброблених ними зубчастих коліс. Результати 
численних експериментів показують, що неевольвентні зубчасті зачеплення можуть 
мати менші коефіцієнти тиску в точках торкання профілів у порівнянні з 
евольвентними зачепленнями при збільшенні або зменшенні коефіцієнта перекриття 
зубчастого зачеплення. 

5. Розроблено методики профілювання ріжучої частини обкатних зуборізних 
інструментів для обробки неевольвентних зубчастих коліс. Варіантами таких 
інструментів можуть бути монолітний фасонний довбяк або фасонна черв’ячна фреза. 
Запропоновано також нові різновиди збірних зуборізних довбяків з призматичними 
та круглими фасонними різцями, які забезпечують незмінність профілю ріжучих 
кромок при переточуваннях. 

6. Результати дослідження апробовано та впроваджено в Інституті машин і 
систем Мінпромполітики та НАН України (м. Харків), на Науково-прикладному 
колективному підприємстві «Механіка» (м. Харків), на Державному підприємстві 
Харківський машинобудівний завод «ФЕД» із загальним річним економічним 
ефектом 527 тис. грн. у цінах 2021 р. Розроблено практичні рекомендації щодо їх 
використання. Матеріали дисертації також використовуються в навчальному процесі 
кафедри інтегрованих технології машинобудування ім. М.Ф. Семка НТУ «ХПІ» при 
підготовці фахівців за спеціальністю 131 «Прикладна механіка». 
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системах. – Харьков: ХГПУ, 1997. – Вып. 51. – С. 264-266. 
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параметрів зубчастих коліс у верстатному зачепленні. 
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и инструмент в технологических системах. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – Вып. 71. 
– С. 133-136. 

9. Третяк Т.Е. Основания и методика укрупненного обобщенного расчета 
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обчислювальні експерименти з використанням комп’ютерної графіки для 
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елементів інструменту. 
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Y. Gutsalenko, A. Mironenko, S. Mironenko // Magyar Tudományos Journal. – Budapest, 
Hungary, 2020. № 48. – P. 47-51. 

Здобувачем розроблено математичну модель розрахунку якісних показників 
зубчастих зачеплень, проведено чисельні експерименти для аналізу коефіцієнта 
тиску між зубами зубчастої передачі і коефіцієнта перекриття зубчастого 
зачеплення при виборі форми профілів зубів. 

Список публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

23. Третяк Т.Е. Использование методики структурного моделирования в задаче 
определения области существования инструментов для реечных и цилиндрических 
зубчатых зацеплений / Т.Е. Третяк, А.В. Кривошея, Лю Мень Цу // Высокие 
технологии в машиностроении: моделирование, оптимизация, диагностика: Тезисы 
докл. – Харьков: ХГПУ, 1995. – С. 128-130. 

Здобувачем виконано комп’ютерну реалізацію та апробацію структурного 
моделювання на приватних задачах визначення області існування інструментів для 
рейкових і циліндричних зубчастих зачеплень. 

24. Третяк Т.Е. Параметризация геометрической модели станочного зубчатого 
зацепления / А.В. Кривошея, М.А. Подригало, Е.Б. Кондусова, Т.Е. Третяк // 
Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: 
Материалы междунар. науч.-техн. конференции. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: 
ХГПУ, МУ, МТУ, 1996. – С. 161. 

Здобувач приймав участь у розробці уніфікованої параметризації 
геометричної моделі верстатного зубчастого зачеплення. 

25. Третяк Т.Е. Компьютерная реализация моделирования плоских 
кинематических кривых / Т.Е. Третяк // Информационные технологии: наука, 
техника, технология, образование, здоровье: Материалы междунар. науч.-техн. 
конференции. – Харьков, Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, МУ, МТУ, 1996. – С. 189. 

26. Третяк Т.Е. Алгоритм расчета профиля огибающих поверхностей для 
обкаточных инструментов и деталей / Е.Б. Кондусова, Т.Е. Третяк, А.В. Кривошея // 
Труды пятой междунар. конференции «Новые технологии в машиностроении». 
Proceeding Fifth International Conference «New Leading-Edge Technologies in 
Machinebuilding». – Rybachie, 1996. – С. 140-141. 

Здобувачем розроблено алгоритм розрахунку профілю огинаючих поверхонь для 
обкатних інструментів і деталей. 

27. Третяк Т.Е. Информационное представление трехзвенного зубчатого 
зацепления в виде частной структуры многопараметрических отображений /  
Т.Е. Третяк, Е.Б. Кондусова, А.В. Кривошея, А.П. Колинский // Труды пятой 
междунар. конференции «Новые технологии в машиностроении». Proceeding Fifth 
International Conference «New Leading-Edge Technologies in Machinebuilding».  
– Rybachie, 1996. – С. 145-146. 

Здобувачем розроблено методику подання трьохланкового зубчастого 
зачеплення у вигляді приватної структури багатопараметричних відображень. 
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28. Третяк Т.Е. Методика геометрического анализа развивающегося во времени 
процесса формообразования поверхностей обкаточными зуборезными 
инструментами / Е.Б. Кондусова, Т.Е. Третяк // Высокие технологии в 
машиностроении: диагностика процессов и обеспечение качества: материалы  
VI междунар. науч.–технич. семинара. – Харьков: ХГПУ, 1996. – С. 70. 

Здобувачем розроблено методику геометричного аналізу процесу 
формоутворення поверхонь обкатними зуборізними інструментами на основі 
узагальненої уніфікованої структури відображень для зубчастих зачеплень, 
створено програму, що дозволяє аналізувати хід процесу формоутворення западин 
між зубами зубчастого колеса. 

29. Третяк Т.Е. Анализ профилей зубообрабатывающих инструментов при 
автоматизированном проектировании / Лю Мень Чжоу, А.В. Кривошея, Т.Е. Третяк, 
А.П. Колинский // Информационные технологии: наука, техника, технология, 
образование, здоровье: Тр. междунар. науч.-техн. конференции. – Харьков, 
Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, Мишкольц. ун-т, Магдебург. ун-т, 1997. – Ч. 2.  
– С. 322-326. 

Здобувачем досліджено послідовне формоутворення западин між зубами 
зубчастого колеса за допомогою комп’ютерної графіки. 

30. Третяк Т.Е. Методика геометрического описания и анализа процесса 
формообразования поверхностей обкаточными зуборезными инструментами /  
Т.Е. Третяк // Информационные технологии: наука, техника, технология, 
образование, здоровье: Тр. междунар. науч.-техн. конференции. – Харьков, 
Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, Мишкольц. ун-т, Магдебург. ун-т, 1997. – Ч. 2.  
– С. 400-402. 

31. Третяк Т.Е. Методика расчёта кинематических параметров 
формообразования зубчатой рейки обкаточным производящим колесом с 
прямолинейным профилем / Т.Е. Третяк // Высокие технологии в машиностроении: 
тенденции развития, менеджмент, маркетинг: материалы VII междунар. научн.-техн. 
семинара. – Харьков: ХГПУ, 1997. – С. 243-245. 

32. Третяк Т.Є. Уніфіковані на основі багатопараметричних відображень 
розрахункові схеми профілю збірних довбачів / Т.Є. Третяк, Ю.Г. Гуцаленко,  
О.Л. Мироненко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров’я: Тези доп. ХX міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – Ч. 1. 
– С. 142. 

Здобувачем запропоновано уніфіковані на основі багатопараметричних 
відображень розрахункові схеми профілів збірних довбяків. 

33. Третяк Т.Є. Геометричне моделювання збірного зубообробного інструменту 
для формоутворення неевольвентних зубчастих коліс / Т.Є. Третяк, Ю.Г. Гуцаленко, 
О.Л. Мироненко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров’я: Тези доп. ХXI міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013.  
– Ч. 1. – С 165. 

Здобувачем розроблено геометричну модель збірного зубообробного 
інструменту для формоутворення неевольвентних зубчастих коліс. 

34. Третяк Т.Е. Элементная идентификация в математических моделях 
формообразования зубчатых звеньев / А.В. Кривошея, В.Е. Мельник,  
А.А. Микищенко, А.Л. Мироненко, Ю.Г. Гуцаленко, Т.Е. Третяк // Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доп. ХXII міжнар. наук.-
практ. конф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – Ч. 1. – С. 131. 
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Здобувач приймав участь у системному уніфікуванні позначень параметрів і 
операторів при розробці узагальнених структурних математичних моделей 
формоутворення зубчастих ланок. 

35. Третяк Т.Е. Компьютерное моделирование прямозубых колес с 
произвольным профилем боковых поверхностей / А.Л. Мироненко, Т.Е. Третяк // 
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доп. ХXII 
міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: НТУ «ХПІ». 2014. – Ч. 1. – С. 139. 

Здобувачем виконано комп’ютерне моделювання прямозубих коліс з довільним 
профілем бічних поверхонь зубів. 

36. Третяк Т.Є. Шляхи вдосконалення параметричних моделей складних 
поверхонь спеціальних зубчастих колес за рахунок спільного використання 
фундаментальних розробок, об’єктно-орієнтованого програмування і CAD–систем / 
Т.Є. Третяк, С.О. Мироненко // Наук.-практ. конференція: «Актуальні питання 
розвитку, удосконалення та експлуатації озброєння та військової техніки в 
Національній гвардії України». – Харків: НА НГУ, 2017. – С. 69-70. 

Здобувачем виконано удосконалення параметричних моделей складних 
поверхонь спеціальних зубчастих коліс за рахунок спільного використання теорії 
афінного перетворення простору, об’єктно-орієнтованого програмування та CAD-
систем. 

37. Третяк Т.Е. Методика получения сопрягаемых поверхностей зубьев 
неэвольвентных зубчатых колес / А.Л. Мироненко, Т.Е. Третяк, С.А. Мироненко // 
Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: Материалы 
междунар. науч.–техн. конференции. – Одесса: ОНПУ, 2019. – С. 107-108. 

Здобувачем розроблено методику отримання сполучених поверхонь зубів 
неевольвентних зубчастих коліс як огинаючих заданих поверхонь зубів інструменту. 

38. Третяк Т.Е. Исследование качественных показателей неэвольвентных 
зубчатых передач / Т.Е. Третяк, А.Н. Шелковой, Ю.Г. Гуцаленко, А.Л. Мироненко, 
С.А. Мироненко // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и 
энергосбережении: Материалы междунар. научн.-техн. конференции. – Одесса: 
ОНПУ, 2019. – С. 177-179. 

Здобувачем запропоновано схеми формоутворення пар неевольвентнех 
зубчастих коліс, розроблено математичну модель розрахунку коефіцієнтів тиску 
між зубами і перекриття зубчастої передачі, проведено чисельні експерименти для 
аналізу якісних показників зубчастих зачеплень, утворених рейками з різним профілем 
бічних поверхонь зубів. 

39. Tretyak T.E. Mathematical modeling of cutting tool profile for machining of non-
involute gears / T.E. Tretyak, Yu.G. Gutsalenko, A.N. Shelkovoi, A.L. Mironenko, S.A. 
Mironenko // The 4th International scientific and practical conference «Perspectives of 
world science and education». – Osaka, Japan: CPN Publishing Group, 2019. – P. 217-226. 

Здобувачем виконано комп’ютерне моделювання прямозубих коліс з довільним 
профілем бічних поверхонь зубів. 

40. Третяк Т.Є. Елементи CAD-системи циліндричних прямозубих коліс із 
довільним профілем бічних поверхонь зубів / Т.Є. Третяк, О.М. Шелковий, Ю.Г. 
Гуцаленко, С.О. Мироненко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXVІI міжнар. наук.-практ. конференції MicroCAD-
2020. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – Ч. 1. – С. 160. 

Здобувачем розроблено із застосуванням ООП бібліотеки складних поверхонь 
на базі фундаментальних методів диференціальної геометрії. 
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АНОТАЦІЇ 

Третяк Т.Є. Проектування інструменту для обробки неевольвентних 

зубчастих передач із заданими коефіцієнтами контактного тиску і перекриття. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти  

(13 – механічна інженерія). – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Харків, 2021. 

Дисертацію присвячено проектуванню зуборізних інструментів, що 

забезпечують задані параметри тиску та перекриття неевольвентної зубчастої 

передачі. 

Для вирішення задач дисертації використано єдину математичну базу – апарат 

багатопараметричних відображень простору. Розроблено геометричну модель 

кінематичної кривої як потенційного профілю бічної поверхні зуба зуборізного 

інструменту, математичні моделі розрахунку профілю зуба зуборізного інструменту 

для обробки неевольвентних зубчастих коліс та профілю огинаючої поверхні зуба 

зубчастого колеса, оброблюваного за методом обкатки. Описано методики 

геометричного аналізу процесу формоутворення поверхонь обкатними зуборізними 

інструментами, отримання профілів сполучених поверхонь зубів неевольвентних 

зубчастих коліс як огинаючих заданих поверхонь зубів інструментів. Розроблено 

математичну модель розрахунку коефіцієнтів тиску між зубами та перекриття 

зубчастої передачі. Показано, що неевольвентні зубчасті зачеплення можуть мати 

більші приведені радіуси кривизни (і внаслідок цього менші коефіцієнти тиску) в 

точках торкання профілів порівняно з евольвентними зачепленнями при збільшенні 

або зменшенні коефіцієнта перекриття зубчастого зачеплення. 

Розроблено методики профілювання ріжучої частини обкатних зуборізних 

інструментів для обробки неевольвентних зубчастих коліс. Запропоновано нові 

різновиди збірних зуборізних довбяків із призматичними та круглими фасонними 

різцями, які забезпечують незмінність профілю ріжучих кромок при переточуваннях. 

Розроблені методики, а також спроектовані різальні інструменти апробовано та 

впроваджено в проектних організаціях і на підприємствах м. Харкова. 

Ключові слова: неевольвентне зубчасте зачеплення, формоутворення зубчастих 

коліс, поверхні, що сполучаються, зуборізний інструмент, профіль зуба, плоска 

кінематична крива, якісні показники зубчастого зачеплення. 

Третяк Т.Е. Проектирование инструмента для обработки неэвольвентных 

зубчатых передач с заданными коэффициентами контактного давления и 

перекрытия. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.03.01 – процессы механической обработки, станки и инструменты 

(13 – механическая инженерия). – Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков, 2021. 

Диссертация посвящена проектированию зуборезных инструментов, 

обеспечивающих заданные параметры давления и перекрытия неэвольвентной 

зубчатой передачи. В работе обоснована актуальность исследования зубчатых 



 26 

передач со сложным неэвольвентным профилем боковых поверхностей зубьев и 

разработки инструментов для их обработки, после переточек которых профиль зубьев 

обрабатываемого зубчатого колеса геометрически не изменяется. 

Для решения задач диссертации использована единая математическая база – 

аппарат многопараметрических отображений пространства (унифицированная 

структура отображения для зубчатых зацеплений и компактный набор 

унифицированных операторов, параметров и функциональных связей). 

Разработана геометрическая модель кинематической кривой как 

потенциального профиля боковой поверхности зуба зуборезного инструмента. С 

помощью вычислительных экспериментов получено и классифицировано поле 

кривых. Разработана математическая модель расчета профиля зуба зуборезного 

инструмента для обработки неэвольвентных зубчатых колес. В качестве нелинейного 

профиля боковой поверхности зуба инструментальной рейки рассмотрен некоторый 

участок одной из моделируемых плоских кинематических кривых. 

Также разработана математическая модель расчета профиля огибающей 

поверхности зуба зубчатого колеса, обрабатываемого по методу обкатки. Предложен 

новый структурный подход к нахождению формообразуемой и инструментальной 

поверхностей как огибающих, не требующий вывода конкретных аналитических 

уравнений.  

Разработана методика геометрического анализа процесса формообразования 

поверхностей обкаточными зуборезными инструментами, позволяющая 

анализировать ход процесса формообразования поверхности зубчатого колеса, 

выявлять появление подрезов, а также определять диапазон зубчатых колес, который 

может быть получен при использовании конкретного обкаточного инструмента. 

Описана методика получения профилей сопрягаемых поверхностей зубьев 

неэвольвентных зубчатых колес как огибающих заданных поверхностей зубьев 

инструментов. Предложена схема формообразования пар неэвольвентных зубчатых 

колес, из которых может быть составлено зубчатое зацепление. Показано, что для 

получения сопрягаемых поверхностей зубьев двух неэвольвентных зубчатых колес 

могут быть использованы две инструментальные рейки с профилями боковых 

поверхностей зубьев, обратными по отношению друг к другу.  

Разработана математическая модель расчета коэффициентов давления между 

зубьями и перекрытия зубчатой передачи. Таким образом, созданы предпосылки для 

выбора из полученного в результате геометрического моделирования поля кривых 

таких профилей зубьев инструментов, которые бы обеспечивали наиболее 

рациональное сочетание профилей зубьев обработанных ими зубчатых колес и 

требуемые качественные показатели зубчатого зацепления. 

Проведены серии численных экспериментов для анализа качественных 

показателей зубчатых зацеплений, образованных рейками с различным профилем 

боковых поверхностей зубьев – прямолинейными, выпуклым и вогнутым, а также 

выпукло–вогнутыми. Показано, что неэвольвентные зубчатые зацепления могут 

иметь большие приведенные радиусы кривизны (и вследствие этого меньшие 

коэффициенты давления) в точках касания профилей по сравнению с эвольвентными 

зацеплениями при увеличении или уменьшении коэффициента перекрытия зубчатого 

зацепления. 
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Разработаны методики профилирования режущей части обкаточных 

зуборезных инструментов для обработки неэвольвентных зубчатых колес. 

Вариантами обкаточных зуборезных инструментов могут быть монолитный 

фасонный долбяк или фасонная червячная фреза. Предложены новые разновидности 

сборных зуборезных долбяков с призматическими и круглыми фасонными резцами, 

которые обеспечивают неизменность профиля режущих кромок при переточках. 

Разработанные методики, а также спроектированные режущие инструменты 

апробированы и внедрены в проектных организациях и на предприятиях г. Харькова. 

Ключевые слова: неэвольвентное зубчатое зацепление, формообразование 

зубчатых колес, сопрягаемые поверхности, зуборезный инструмент, профиль зуба, 

плоская кинематическая кривая, качественные показатели зубчатого зацепления. 

Tretyak T.E. Designing of a tool for machining of non-involute gears with 

preassigned coefficients of contact pressure and overlap. – Manuscript. 

The thesis for a candidate of technical sciences degree in specialty 05.03.01 – 

machining processes, machine tools and tools (13 – mechanical engineering). – National 

Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the designing of gear cutting tools that provide the 

specified parameters of pressure and overlap of non-involute gear.  

To solve the problems of the dissertation the unified mathematical base – the 

apparatus of multiparameter mappings of space is used. The geometric model of the 

kinematic curve as a potential profile of the tooth flank of a gear cutting tool, the 

mathematical model for calculating the tooth profile of gear cutting tool for machining of 

non-involute gear wheels and the profile of the envelope surface of the tooth of a gear wheel 

processed by the running method have been developed. The methods of geometrical analysis 

of the process of shaping the surfaces by spinning gear cutting tools, obtaining profiles of 

mating surfaces of teeth of non-involute gear wheels as envelope of given surfaces of teeth 

of tools are described. The mathematical model for calculating the coefficients of the 

pressure between the teeth and the overlap of the gear is developed. It is shown that non-

involute gearings can have larger reduced radii of curvature (and consequently lower 

pressure coefficients) at the profiles contact points in comparison with involute gearing with 

increase or decrease in the overlap coefficient of the gearing. 

The methods of profiling of the cutting part of spinning gear cutting tools for 

machining of non-involute gear wheels have been developed. New varieties of precast gear-

shaping cutters with prismatic and round formers, which ensure the invariance of the profile 

of the cutting edges after regrinding, are proposed. 

The developed methods, as well as the designed cutting tools have been tested and 

implemented in design organizations and at enterprises of Kharkiv. 

Key words: non-involute gearing, shaping of gear wheels, mating surfaces, gear 

cutting tool, tooth profile, flat kinematic curve, qualitative indicators of gearing. 


