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Дисертацію присвячено проектуванню зуборізних інструментів, що 

забезпечують задані параметри тиску та перекриття неевольвентної зубчастої 

передачі. 

У роботі проведено огляд літератури, аналіз існуючих зубчастих 

зачеплень з неевольвентним профілем зубів, їх переваг і недоліків, існуючих 

способів формоутворення та інструментів для обробки неевольвентних 

зубчастих коліс. Обґрунтовано актуальність дослідження зубчастих передач зі 

складним неевольвентним профілем бічних поверхонь зубів і розробки 

інструментів для їх обробки, після переточувань яких профіль бічних 

поверхонь зубів оброблюваного зубчастого колеса геометрично не змінюється. 

Для вирішення задач дисертації використано єдину математичну базу - 

апарат багатопараметричних відображень простору – уніфіковану структуру 

відображення для зубчастих зачеплень і компактний набір уніфікованих 

операторів, параметрів і функціональних зв’язків. 

Розроблено геометричну модель кінематичної кривої як потенційного 

профілю бічної поверхні зуба зуборізного інструменту. Розроблено алгоритм 

геометричного моделювання кінематичної кривої та аналізу її геометричних 

властивостей, що визначають зачеплення профілів бічних поверхонь зубів – 

векторів дотичних, бінормалей і нормалей, радіусів кривини в точках кривої, а 

також лінії центрів кривизни. За допомогою обчислювальних експериментів 
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отримано поле кривих. Запропоновано класифікацію плоских кінематичних 

кривих та визначено їх область існування. 

Розроблено математичну модель розрахунку профілю зуба зуборізного 

інструменту для обробки неевольвентних зубчастих коліс. Як нелінійний 

профіль бічної поверхні зуба інструментальної рейки розглянуто деяку ділянку 

однієї з модельованих плоских кінематичних кривих. 

Також розроблено математичну модель розрахунку профілю огинаючої 

поверхні зуба зубчастого колеса, оброблюваного за методом обкатки. 

Запропоновано новий структурний підхід до знаходження формоутворюваної 

та інструментальної поверхонь як огинаючих, що не вимагає виведення 

конкретних аналітичних рівнянь. Розроблено алгоритм розрахунку профілю 

огинаючих поверхонь для обкатних інструментів і оброблюваних зубчастих 

коліс. 

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. Досліджено послідовне 

формоутворення западини між зубами зубчастого колеса з модулем m=5 мм і 

кількістю зубів z=8, 20 і 100 в результаті врізання в тіло заготовки зуба 

інструментальної рейки з увігнутим, опуклим, увігнуто-опуклим і 

прямолінійним профілем бічних поверхонь зубів. 

Описано методику отримання профілів сполучених поверхонь зубів 

неевольвентних зубчастих коліс як огинаючих заданих поверхонь зубів 

інструментів. Запропоновано схему формоутворення пар неевольвентних 

зубчастих коліс, з яких може бути складено зубчасте зачеплення. Показано, що 

для отримання сполучених поверхонь зубів двох неевольвентних зубчастих 

коліс можуть бути використані дві інструментальні рейки з профілями бічних 

поверхонь зубів, зворотними по відношенню один до одного.  
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Розроблено математичну модель розрахунку коефіцієнтів тиску між 

зубами та перекриття зубчастої передачі. Таким чином, створені передумови 

для вибору з отриманого в результаті геометричного моделювання поля кривих 

таких профілів зубів інструментів, які б забезпечували найбільш раціональне 

поєднання профілів зубів оброблених ними зубчастих коліс і необхідні якісні 

показники зубчастого зачеплення. 

Проведено серії чисельних експериментів для аналізу якісних показників 

зубчастих зачеплень, утворених рейками з різним профілем бічних поверхонь 

зубів. Досліджено зачеплення профілів бічних поверхонь зубів зубчастих коліс 

з модулем m=5 мм і кількостями зубів z1=20 та z2=30, утворених 

інструментальною рейкою з прямолінійним профілем, інструментальними 

рейками 1 і 2 з увігнутим і опуклим профілями, а також інструментальними 

рейками 1 і 2 з увігнуто-опуклими профілями зубів. Визначено лінії зачеплення 

та активні ділянки профілів бічних поверхонь зубів. Знайдені чисельні значення 

довжин активних ділянок профілів і коефіцієнтів перекриття зубчастих 

зачеплень, а також чисельні значення коефіцієнтів тиску в точках торкання 

профілів зубів зубчастих коліс. Розраховані середні значення коефіцієнта тиску 

для точок профілів зубів. 

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. У 

зубчастих 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 менше в середньому в 1,6 і в 1,9 

рази, ніж у зачепленні, утвореному рейкою з прямолінійним профілем зубів. 

При цьому коефіцієнти перекриття зубчатого зачеплення для них становлять 

1,072 і 1,268, тоді як для евольвентного зачеплення він дорівнює 1,573. 
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Проведено обчислення та аналіз якісних показників зубчастих зачеплень, 

утворених рейками з різним профілем зубів та складених із коліс з різними 

поєднаннями z1=8…100 і z2=8…100. 

Варіантами обкатних зуборізних інструментів можуть бути монолітний 

фасонний довбяк або фасонна черв’ячна фреза. Запропоновано також нові 

різновиди збірних зуборізних довбяків із призматичними та круглими 

фасонними різцями, які забезпечують незмінність профілю ріжучих кромок при 

переточуваннях. 

Розроблено методики профілювання ріжучої частини обкатних 

зуборізних інструментів для обробки неевольвентних зубчастих коліс:  

– монолітного фасонного довбяка для обробки зубчастих коліс 

нормальної точності; 

– збірних довбяков з призматичними та круглими фасонними різцями для 

обробки зубчастих коліс при підвищених вимогах до профілю зуба колеса та 

міжцентровій відстані в передачі; 

– фасонної черв’ячної фрези для обробки зубчастих коліс нормальної 

точності. 

Новизна роботи полягає в наступному. 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 з 

заданими коефіцієнтами 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, з метою їх найбільш раціонального 

вибору за критеріями якості зубчастих передач; 
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3) вперше запропонованій математичній моделі розрахунку коефіцієнтів 

тиску між зубами і перекриття зубчастої передачі, що дозволяє здійснювати 

цілеспрямоване формування профілів зубів зуборізних інструментів. 

Розроблені методики, а також спроектовані різальні інструменти 

апробовано та впроваджено в проектних організаціях і на провідних 

підприємствах м. Харкова. Розроблено практичні рекомендації щодо їх 

використання. 

Ключові слова: неевольвентне зубчасте зачеплення, формоутворення 

зубчастих коліс, поверхні, що сполучаються, зуборізний інструмент, профіль 

зуба, плоска кінематична крива, якісні показники зубчастого зачеплення. 
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ABSTRACT 

 

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

preassigned coefficients of contact pressure and overlap. – Qualification scientific 

work with the manuscript copyright. 

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 «Kharkov Polytechnic Institute», Kharkov, 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. 

The paper presents a review of the literature, the analysis of existing gears with 

non-involute tooth profile, their advantages and disadvantages, existing methods of 

shaping and tools for machining non-involute gears. The relevance of the study of 

gears with a complex non-involute profile of the teeth flanks and the development of 

tools for their machining, after which the profile of the teeth flanks of the processed 

gear does not change geometrically, is substantiated. 

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

apparatus of multiparameter mappings of space (the unified structure of mappings for 

gears and a compact set of unified operators, parameters and functional connections) 

is used. 

The geometric model of the kinematic curve as a potential profile of the tooth 

flank of a gear cutting tool is developed. The algorithm of geometric modeling of the 

kinematic curve and the analysis of its geometric properties that define the 

engagement of the teeth flanks profiles – vectors of tangents, binormals and normals, 

curvature radii at the points of the curve and the curvature centers line. The field of 

curves is obtained by means of computational experiments. A classification of plane 

kinematic curves is proposed and their area of existence is determined. 

The mathematical model for calculating the tooth profile of a gear cutting tool 

for machining of non-involute gear wheels is developed. Some part of one of the 
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simulated plane kinematic curves is considered as a nonlinear profile of the tooth 

flank of the tool rack. 

The mathematical model for calculating the profile of the envelope surface of 

the tooth of a gear wheel processed by the running method is also developed. A new 

structural approach to finding the shaping and instrumental surfaces as envelopes, 

which does not require the derivation of specific analytical equations, is proposed. 

The algorithm for calculating the profile of the envelope surfaces for spinning tools 

and machined gear wheels is developed. 

The method of geometric analysis of the process of shaping the surfaces by 

spinning gear cutting tools, allowing to analyze the process of shaping the surface of 

the gear wheel, to identify the appearance of undercuts, as well as to determine the 

range of gears, which can be obtained by using a particular spinning tool, is 

developed. The sequential shaping of the cavity between the teeth of a gear wheel 

with modulus m=5 mm and the number of teeth z=8, 20 and 100 as a result of 

embedding of the tooth of tool rack with concave, convex, concave-convex and 

rectilinear profile of the teeth flanks into the blank body is investigated. 

The method of obtaining of profiles of mating surfaces of teeth of non-involute 

gear wheels as envelopes of the given surfaces of tools teeth is described. A scheme 

of shaping pairs of non-involute gear wheels, from which a gearing can be composed, 

is proposed. It is shown that to obtain the mating surfaces of the teeth of two non-

involute gears, two tool racks with the profiles of the teeth flanks, reversed with 

respect to each other, can be used.  

A mathematical model for calculating the coefficients of the pressure between 

the teeth and the overlap of the gear is developed. Thus, the prerequisites for the 

choice from the obtained as a result of geometrical modeling field of curves of such 

tools teeth profiles, which would provide the most rational combination of teeth 

profiles of the gear wheels processed by them and the required qualitative indicators 

of gearing, are created. 
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A series of numerical experiments were carried out to analyze the qualitative 

indicators of gearing formed by racks with different profiles of the teeth flanks. The 

engagement of the profiles of the teeth flanks of gear wheels with modulus m=5 mm 

and the number of teeth z1=20 and z2=30, formed by a tool rack with a rectilinear 

profile, tool racks 1 and 2 with concave and convex profiles, as well as tool racks 1 

and 2 with concave-convex tooth profiles, are investigated. The lines of action and 

the active sites of the profiles of the teeth flanks are defined. The numerical values of 

the lengths of the active sites of the profiles and the overlap coefficients of the gears, 

as well as the numerical values of the pressure coefficients at the points of contact of 

the tooth profiles of the gears are found. The average values of the pressure 

coefficient for the points of the teeth profiles are calculated. 

It is shown that non-involute gearing can have large reduced radii of curvature 

(and consequently lower pressure coefficients) at the points of contact of the profiles 

in comparison with involute gearing with increase or decrease in the overlap 

coefficient of the gearing. In gearings, formed by racks 1 and 2 with concave and 

convex teeth profiles, as well as racks 1 and 2 with concave-convex teeth profiles, the 

pressure coefficients at the points of contact of the profiles are on average 1,6 and 1,9 

times less than in the gearing, formed by a rack with a rectilinear teeth profile. In this 

case, the overlap coefficients of the gearing for them are 1,072 and 1,268, whereas 

for involute gearing it is 1,573. 

The calculations and analysis of the quality indicators of gearing, formed by 

racks with different profile of teeth and made up of wheels with different 

combinations of z1=8…100 and z2=8…100, have been carried out. 

The variants of spinning gear cutting tools can be monolithic shaped gear cutter 

or shaped hob. 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 also proposed. 

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

machining of non-involute gear wheels have been developed:  
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– monolithic shaped gear cutter for machining of gear wheels with normal 

accuracy; 

– precast gear-shaping cutters with prismatic and round formers for machining 

of gear wheels with increased requirements for the wheel tooth profile and the center 

distance in the gear; 

– shaped hob for machining of gear wheels with normal accuracy. 

The novelty of the work is as follows. The generalized mathematical model of 

the formation of profiles of the cutting part of tools for the shaping of non-involute 

gears in the conditions of serial production on the basis of a kinematic analysis of 

their motion by methods of the theory of space mappings is proposed and 

theoretically substantiated. It is based on: 

1) for the first time proposed mathematical model for calculation based on 

geometric modeling of kinematic curves of potentially possible teeth profiles of gear 

cutting tools for machining a gear with given coefficients of contact pressure and 

overlap; 

2) for the first time proposed mathematical model for calculating the set of 

profiles of the envelope surfaces of the tools teeth as profiles of the teeth of gear 

wheels machined by the rolling method, with the aim of their most rational choice 

according to the quality criteria of gears; 

3) for the first time proposed mathematical model for calculating the 

coefficients of the pressure between the teeth and the overlap of the gear, which 

allows for the purposeful formation of the teeth profiles of gear cutting tools. 

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

and implemented in design organizations and at the leading enterprises of Kharkiv. 

Practical recommendations for their use have been developed. 

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

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

 

 

 



5 
 

LIST OF APPLICANT’S PUBLICATIONS ON THE THESIS TOPIC 

 

List of publications in which the main scientific results of the thesis are 

published: 

1. Tretyak T.E. Kinematicheskie shemy formoobrazovaniya sfericheskih 

zubchatyh koles s ekvidistantnymi liniyami zubev / R.V. Kovalyuh, M.A. Podrigalo, 

E.B. Kondusova, A.L. Mironenko, T.E Tretyak // Rezanie i instrument v 

tehnologicheskih sistemah. – Harkov: HGPU, 1995-1996. – Vyp. 50. – S. 105-109. 

2. Tretyak T.E. Metodika raschyota profilya proizvodyashej poverhnosti 

zubchatoj rejki, osnovannaya na ispolzovanii obobshyonnoj struktury otobrazhenij 

dlya stanochnogo zacepleniya / T.E Tretyak // Rezanie i instrument v 

tehnologicheskih sistemah. – Harkov: HGPU, 1997. – Vyp. 51. – S. 264-266. 

3. Tretyak T.E. Chislovaya parametricheskaya informaciya o galtelyah 

obrabatyvaemyh zubchatyh kolyos, poluchennaya pri avtomatizirovannom 

proektirovanii dolbyakov / Lyu Men Chzhou, A.V. Krivosheya, E.B. Kondusova, 

T.E. Tretyak // Informacionnye tehnologii: nauka, tehnika, tehnologiya, obrazovanie, 

zdorove: Sbornik nauchnyh trudov HGPU. – Harkov: HGPU, 1998. – Vyp. 6.  

– Ch. 4. – S. 158-163. 

4. Tretyak T.E. O geometricheskom modelirovanii zubev proizvodyashih 

zubchatyh kolyos na osnove mnogoparametricheskih otobrazhenij / A.V. Krivosheya, 

E.B. Kondusova, T.E. Tretyak, O.N. Fedorova // Informacijni tehnologiyi: nauka, 

tehnika, tehnologiya, osvita, zdorov’ya. – Harkiv: HDPU, 1999. – Vip. 7. – Ch. 2.  

– S. 154-159. 

5. Tretyak T.E. Matrichnye opisaniya usloviya kasaniya i kinematicheskih 

uglov pri obrabotke rezaniem / N.V. Zubkova, E.B. Kondusova, T.E. Tretyak // 

Rezanie i instrument v tehnologicheskih sistemah. – Harkov: HGPU, 2001.  

– Vyp. 59. – S. 106-110. 

6. Tretyak T.E. Strukturnyj podhod k matematicheskomu opisaniyu 

kinematicheskih krivyh / A.V. Krivosheya, T.E. Tretyak, E.B. Kondusova // Rezanie 



6 
 

i instrument v tehnologicheskih sistemah. – Harkov: HGPU, 2001. – Vyp. 59.  

– S. 129-134. 

7. Tretyak T.E. Metodika profilirovaniya sbornogo dolbyaka dlya 

formoobrazovaniya zubchatyh koles s neevolventnym profilem / T.E. Tretyak // 

Rezanie i instrument v tehnologicheskih sistemah. – Harkov: NTU «HPI», 2005.  

– Vyp. 69. – S. 325-328. 

8. Tretyak T.E. Sovershenstvovanie zuboreznogo dolbyaka dlya povysheniya 

tochnosti formoobrazovaniya neevolventnyh zubchatyh koles / T.E. Tretyak // 

Rezanie i instrument v tehnologicheskih sistemah. – Harkov: NTU «HPI», 2006.  

– Vyp. 71. – S. 133-136. 

9. Tretyak T.E. Osnovaniya i metodika ukrupnennogo obobshennogo rascheta 

ekonomicheskoj effektivnosti zuboreznyh obkatochnyh dolbyakov sbornoj 

konstrukcii / Yu.G. Gucalenko, T.E. Tretyak // Rezanie i instrument v 

tehnologicheskih sistemah. – Harkov: NTU «HPI», 2012. – Vyp. 82. – S. 30-39. 

10. Tretyak T. Modeling of running cutters for shaping of improved 

noninvolute tooth gears / T. Tretyak, Yu. Gutsalenko, A. Mironenko // Fiability & 

Durability. – Targu-Jiu: «Constantin Brancusi» University of Targu-Jiu, 2012.  

– № 1(9). – P. 164-169. 

11. Tretyak T.E. Unifikaciya oboznachenij parametrov i operatorov pri 

razrabotke obobshennyh strukturnyh matematicheskih modelej formoobrazovaniya 

zubchatyh zvenev / A.V. Krivosheya, V.E. Melnik, A.A. Mikishenko,  

A.L. Mironenko, Yu.G. Gucalenko, T.E. Tretyak // Visoki tehnologiyi v 

mashinobuduvanni. – Harkiv: NTU «HPI», 2013. – Vip. 1(23). – S. 90-103. 

12. Tretyak T.E. K voprosu klassifikacii kinematicheskih shem i 

matematicheskih modelej formoobrazovaniya zubchatyh peredach / A.V. Krivosheya, 

Yu.M. Danilchenko, M.G. Storchak, D.T. Babichev, V.E. Melnik, V.I. Francuzov, 

Yu.G. Gucalenko, T.E. Tretyak // Vestnik NTU «HPI». Temat. vyp.: Problemy 

mehanicheskogo privoda. – Harkov: NTU «HPI», 2014. – № 31 (1074). – S. 75-84. 

13. Tretyak T.E. Sovershenstvovanie matematicheskih modelej zadaniya i 

teoreticheskogo formoobrazovaniya zubchatyh peredach s ispolzovaniem globalnoj 



7 
 

splajn-interpolyacii / B.S. Voroncov, A.V. Krivosheya, V.E. Melnik, T.E. Tretyak // 

Visnik NTU «HPI». – Harkiv: NTU «HPI», 2017. – № 25 (1247). – S. 19-24. 

14. Tretyak Tatyana. Structural approach to the mathematical description and 

computer visualization of plane kinematic curves for the display of gears / Tatyana 

Tretyak, Alexander Mironenko, Yury Gutsalenko, Natalia Krukova, Sergey 

Mironenko // Fiabilitate si Durabilitate – Fiability & Durability. Targu Jiu: Editura 

«Academica Brancusi», 2018. – № 1. – P. 7-11. 

15. Tretyak T.E. Imitacionnoe modelirovanie obkatochnyh rezhushih 

instrumentov dlya formoobrazovaniya neevolventnyh zubchatyh koles s 

uluchshennymi funkcionalnymi svojstvami / G.Yu. Martynenko, S.A. Mironenko, 

T.E. Tretyak // Visnik NTU «HPI». Seriya: Dinamika i micnist mashin. – Harkiv: 

NTU «HPI», 2018. – № 38. – S. 32-36. 

16. Tretyak T.E. Vvedenie v opyt obshej metodologii prilozheniya 

matematicheskogo apparata otobrazhenij affinnogo prostranstva k 

formoobrazovaniyu zubchatyh koles / T.E. Tretyak, A.N. Shelkovoj,  

Yu.G. Gucalenko, S.A. Mironenko // Aktualnye nauchnye issledovaniya v 

sovremennom mire. – Pereyaslav-Hmelnickij, 2018. – Vyp. 12 (44). – Ch. 1.  

– S. 52-57. 

17. Tretyak Tatyana. Some generalizations and representations of the 

possibilities of multi–parametric mapping of affin space in an appendix to the 

curvilinear forming and transmission movement / Yury Gutsalenko, Alexander 

Mironenko, Alexander Shelkovoi, Tatyana Tretyak, Sergey Mironenko // Fiabilitate 

si Durabilitate – Fiability & Durability. Targu Jiu: Editura «Academica Brancusi», 

2018. № 2. – P. 5-12. 

18. Tretyak Tatyana. Structural approach to development of gearing with 

cutting of gears-links by rolling cutters of indirect linear side profile of teeth / 

Tatyana Tretyak, Alexander Shelkovoy, Yury Gutsalenko, Alexander Mironenko, 

Nina Zubkova, Sergey Mironenko // Polish Science Journal. – Warsaw: Sp. z o. o. 

«iScience», 2019. ISSUE 5(14). – Part 2. – P. 135-147. 



8 
 

19. Tretyak T.E. Analiz kachestvennyh pokazatelej neevolventnyh zubchatyh 

peredach / T.E. Tretyak, A.N. Shelkovoj, Yu.G. Gucalenko, S.A. Mironenko // 

Rezanie i instrumentу v tehnologicheskih sistemah. – Harkov: NTU «HPI», 2019.  

– Vyp. 90. – S. 72-84. 

20. Tretyak Tatyana. Mathematical modeling of the profile of a gear cutting 

rolling tool for machining of non-involute gear wheels / Tatyana Tretyak, Yury 

Gutsalenko, Alexander Shelkovoi, Alexander Mironenko, Sergey Mironenko // 

Fiabilitate si Durabilitate – Fiability & Durability. Targu Jiu: Editura «Academica 

Brancusi», 2019. № 2. – P. 5-11. 

21. Tretyak T.E. Issledovanie kachestvennyh pokazatelej zubchatyh peredach 

so slozhnym neevolventnym profilem bokovyh poverhnostej zubev / T.E. Tretyak, 

A.L. Mironenko, S.A. Mironenko // Visnik NTU «HPI». Seriya: Dinamika i micnist 

mashin. – Harkiv: NTU «HPI», 2020. – № 2. – S. 79-84. 

22. Tretyak T. Research of qualitaty indicators of non-evolvent gears /  

T. Tretyak, Y. Gutsalenko, A. Mironenko, S. Mironenko // Magyar Tudomanyos 

Journal. – Budapest, Hungary, 2020. № 48. – P. 47-51. 

List of publications certifying the approbation of the thesis materials: 

23. Tretyak T.E. Ispolzovanie metodiki strukturnogo modelirovaniya v zadache 

opredeleniya oblasti sushestvovaniya instrumentov dlya reechnyh i cilindricheskih 

zubchatyh zaceplenij / T.E. Tretyak, A.V. Krivosheya, Lyu Men Cu // Vysokie 

tehnologii v mashinostroenii: modelirovanie, optimizaciya, diagnostika: Tezisy dokl. 

– Harkov: HGPU, 1995. – S. 128-130. 

24. Tretyak T.E. Parametrizaciya geometricheskoj modeli stanochnogo 

zubchatogo zacepleniya / A.V. Krivosheya, M.A. Podrigalo, E.B. Kondusova,  

T.E. Tretyak // Informacionnye tehnologii: nauka, tehnika, tehnologiya, obrazovanie, 

zdorove: Materialy mezhdunar. nauch.-tehn. konferencii. – Harkov, Mishkolc, 

Magdeburg: HGPU, MU, MTU, 1996. – S. 161. 

25. Tretyak T.E. Kompyuternaya realizaciya modelirovaniya ploskih 

kinematicheskih krivyh / T.E. Tretyak // Informacionnye tehnologii: nauka, tehnika, 



9 
 

tehnologiya, obrazovanie, zdorove: Materialy mezhdunar. nauch.-tehn. konferencii.  

– Harkov, Mishkolc, Magdeburg: HGPU, MU, MTU, 1996. – S. 189. 

26. Tretyak T.E. Algoritm rascheta profilya ogibayushih poverhnostej dlya 

obkatochnyh instrumentov i detalej / E.B. Kondusova, T.E. Tretyak, A.V. Krivosheya 

// Trudy pyatoj mezhdunar. konferencii «Novye tehnologii v mashinostroenii». 

Proceeding Fifth International Conference «New Leading-Edge Technologies in 

Machinebuilding». – Rybachie, 1996. – S. 140-141. 

27. Tretyak T.E. Informacionnoe predstavlenie trehzvennogo zubchatogo 

zacepleniya v vide chastnoj struktury mnogoparametricheskih otobrazhenij /  

T.E. Tretyak, E.B. Kondusova, A.V. Krivosheya, A.P. Kolinskij // Trudy pyatoj 

mezhdunar. konferencii «Novye tehnologii v mashinostroenii». Proceeding Fifth 

International Conference «New Leading-Edge Technologies in Machinebuilding».  

– Rybachie, 1996. – S. 145-146. 

28. Tretyak T.E. Metodika geometricheskogo analiza razvivayushegosya vo 

vremeni processa formoobrazovaniya poverhnostej obkatochnymi zuboreznymi 

instrumentami / E.B. Kondusova, T.E. Tretyak // Vysokie tehnologii v 

mashinostroenii: diagnostika processov i obespechenie kachestva: materialy  

VI mezhdunar. nauch.–tehnich. seminara. – Harkov: HGPU, 1996. – S. 70. 

29. Tretyak T.E. Analiz profilej zuboobrabatyvayushih instrumentov pri 

avtomatizirovannom proektirovanii / Lyu Men Chzhou, A.V. Krivosheya,  

T.E. Tretyak, A.P. Kolinskij // Informacionnye tehnologii: nauka, tehnika, 

tehnologiya, obrazovanie, zdorove: Tr. mezhdunar. nauch.-tehn. konferencii.  

– Harkov, Mishkolc, Magdeburg: HGPU, Mishkolc. un-t, Magdeburg. un-t, 1997.  

– Ch. 2. – S. 322-326. 

30. Tretyak T.E. Metodika geometricheskogo opisaniya i analiza processa 

formoobrazovaniya poverhnostej obkatochnymi zuboreznymi instrumentami /  

T.E. Tretyak // Informacionnye tehnologii: nauka, tehnika, tehnologiya, obrazovanie, 

zdorove: Tr. mezhdunar. nauch.-tehn. konferencii. – Harkov, Mishkolc, Magdeburg: 

HGPU, Mishkolc. un-t, Magdeburg. un-t, 1997. – Ch. 2. – S. 400-402. 



10 
 

31. Tretyak T.E. Metodika raschyota kinematicheskih parametrov 

formoobrazovaniya zubchatoj rejki obkatochnym proizvodyashim kolesom s 

pryamolinejnym profilem / T.E. Tretyak // Vysokie tehnologii v mashinostroenii: 

tendencii razvitiya, menedzhment, marketing: materialy VII mezhdunar. nauchn.-

tehn. seminara. – Harkov: HGPU, 1997. – S. 243-245. 

32. Tretyak T.Ye. Unifikovani na osnovi bagatoparametrichnih vidobrazhen 

rozrahunkovi shemi profilyu zbirnih dovbachiv / T.Ye. Tretyak, Yu.G. Gucalenko, 

O.L. Mironenko // Informacijni tehnologiyi: nauka, tehnika, tehnologiya, osvita, 

zdorov’ya: Tezi dop. HX mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Harkiv: NTU «HPI», 2012.  

– Ch. 1. – S. 142. 

33. Tretyak T.Ye. Geometrichne modelyuvannya zbirnogo zuboobrobnogo 

instrumentu dlya formoutvorennya neevolventnih zubchastih kolis / T.Ye. Tretyak, 

Yu.G. Gucalenko, O.L. Mironenko // Informacijni tehnologiyi: nauka, tehnika, 

tehnologiya, osvita, zdorov’ya: Tezi dop. HXI mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Harkiv: 

NTU «HPI», 2013. – Ch. 1. – S 165. 

34. Tretyak T.E. Elementnaya identifikaciya v matematicheskih modelyah 

formoobrazovaniya zubchatyh zvenev / A.V. Krivosheya, V.E. Melnik,  

A.A. Mikishenko, A.L. Mironenko, Yu.G. Gucalenko, T.E. Tretyak // Informacijni 

tehnologiyi: nauka, tehnika, tehnologiya, osvita, zdorov’ya: Tezi dop. HXII mizhnar. 

nauk.-prakt. konf. – Harkiv: NTU «HPI», 2014. – Ch. 1. – S. 131. 

35. Tretyak T.E. Kompyuternoe modelirovanie pryamozubyh koles s 

proizvolnym profilem bokovyh poverhnostej / A.L. Mironenko, T.E. Tretyak // 

Informacijni tehnologiyi: nauka, tehnika, tehnologiya, osvita, zdorov’ya: Tezi dop. 

HXII mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Harkiv: NTU «HPI». 2014. – Ch. 1. – S. 139. 

36. Tretyak T.Ye. Shlyahi vdoskonalennya parametrichnih modelej skladnih 

poverhon specialnih zubchastih koles za rahunok spilnogo vikoristannya 

fundamentalnih rozrobok, ob’yektno-oriyentovanogo programuvannya i CAD–sistem 

/ T.Ye. Tretyak, S.O. Mironenko // Nauk.-prakt. konferenciya: «Aktualni pitannya 

rozvitku, udoskonalennya ta ekspluataciyi ozbroyennya ta vijskovoyi tehniki v 

Nacionalnij gvardiyi Ukrayini». – Harkiv: NA NGU, 2017. – S. 69-70. 



11 
 

37. Tretyak T.E. Metodika polucheniya sopryagaemyh poverhnostej zubev 

neevolventnyh zubchatyh koles / A.L. Mironenko, T.E. Tretyak, S.A. Mironenko // 

Novye i netradicionnye tehnologii v resurso- i energosberezhenii: Materialy 

mezhdunar. nauch.–tehn. konferencii. – Odessa: ONPU, 2019. – S. 107-108. 

38. Tretyak T.E. Issledovanie kachestvennyh pokazatelej neevolventnyh 

zubchatyh peredach / T.E. Tretyak, A.N. Shelkovoj, Yu.G. Gucalenko,  

A.L. Mironenko, S.A. Mironenko // Novye i netradicionnye tehnologii v resurso- i 

energosberezhenii: Materialy mezhdunar. nauchn.-tehn. konferencii. – Odessa: 

ONPU, 2019. – S. 177-179. 

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. 

40. Tretyak T.Ye. Elementi CAD-sistemi cilindrichnih pryamozubih kolis iz 

dovilnim profilem bichnih poverhon zubiv / T.Ye. Tretyak, O.M. Shelkovij,  

Yu.G. Gucalenko, S.O. Mironenko // Informacijni tehnologiyi: nauka, tehnika, 

tehnologiya, osvita, zdorov’ya: Tezi dopovidej HXVII mizhnar. nauk.-prakt. 

konferenciyi MicroCAD-2020. – Harkiv: NTU «HPI», 2020. – Ch. 1. – S. 160. 



2 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП .......................................................................................................................... 5 

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ..........................................................................12 

1.1 Існуючі зубчасті зачеплення з неевольвентним профілем зубів,  

їх переваги та недоліки ...........................................................................12 

1.2 Існуючі способи формоутворення та інструменти для обробки 

неевольвентних зубчастих коліс ...........................................................24 

1.3 Мета та задачі дослідження ...................................................................28 

Висновки до розділу 1 ....................................................................................30 

РОЗДІЛ 2 УЗАГАЛЬНЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ПЛОСКИХ КІНЕМАТИЧНИХ КРИВИХ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ 

ПРОФІЛІВ БІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБІВ ЗУБОРІЗНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ ...................................................................................31 

2.1 Компактний структурний опис плоских кінематичних кривих, 

заснований на уніфікованій структурі відображення .........................31 

2.2 Геометричні властивості кривих, що визначають зачеплення 

профілів бічних поверхонь зубів ...........................................................37 

2.3 Класифікація та область існування плоских кінематичних  

кривих .......................................................................................................46 

Висновки до розділу 2 ....................................................................................55 

РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ  

ПРОФІЛЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТА ФОРМОУТВОРЮВАНОЇ 

ПОВЕРХОНЬ .........................................................................................56 

3.1 Побудова вихідного контуру рейкового інструменту для 

нарізування неевольвентних зубчастих коліс ......................................56 

3.2 Аналітичне задання та визначення інструментальної та 

формоутворюваної поверхонь як огинаючих для обкатних 

інструментів і оброблюваних зубчастих коліс ....................................62 



3 
 

3.3 Елементи структурного підходу до конструювання та розрахунку 

інструментальних і формоутворюваних поверхонь ............................76 

3.4 Геометричний аналіз процесу формоутворення поверхонь  

обкатними зуборізними інструментами ...............................................80 

Висновки до розділу 3 ....................................................................................88 

РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НЕЕВОЛЬВЕНТНИХ 

ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ......................................................................89 

4.1 Отримання сполучених поверхонь зубів неевольвентних  

зубчастих коліс як огинаючих заданих поверхонь зубів  

інструментів .............................................................................................89 

4.2 Аналіз коефіцієнта тиску між зубами зубчастої передачі при  

виборі форми профілів зубів ..................................................................92 

4.3 Аналіз коефіцієнта перекриття зубчастого зачеплення при  

виборі форми профілів зубів ................................................................ 105 

Висновки до розділу 4 .................................................................................. 119 

РОЗДІЛ 5 ПРОПОНОВАНІ РІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБРОБКИ 

НЕЕВОЛЬВЕНТНИХ ЗУБЧАТИХ КОЛІС І МЕТОДИКИ ЇХ 

ПРОФІЛЮВАННЯ ............................................................................. 120 

5.1 Методика профілювання монолітного фасонного довбяка .............. 120 

5.2 Методика профілювання збірних довбяків з призматичними та 

круглими фасонними різцями.............................................................. 128 

5.3 Методика профілювання фасонної черв’ячної фрези ....................... 136 

Висновки до розділу 5 .................................................................................. 155 

РОЗДІЛ 6 ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ .................................................................................... 156 

6.1 Практичне використання результатів дослідження, пов’язаних  

з держбюджетною науковою тематикою кафедри інтегрованих 

технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка НТУ «ХПІ» ............. 156 

6.2 Практичні рекомендації щодо впровадження результатів 

дослідження ........................................................................................... 159 



4 
 

ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 160 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 162 

ДОДАТКИ ................................................................................................................ 187 

Додаток А СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ ................................................................................................. 188 

Додаток Б АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................................................................... 198 

 


