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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Однією з основних задач сучасного 
машинобудування є забезпечення максимально можливої точності оброблення 
на металорізальних верстатах при заданому рівні продуктивності.  

Точність оброблення на верстатах визначається миттєвим 
взаємоположенням інструмента та заготовки і значною мірою залежить від 
процесу різання, що спричиняє виникнення коливань у пружній технологічній 
обробній системі (ТОС). Вважається, що основною причиною інтенсивних 
вібрацій і виникнення «брижі» (значного зростання шорсткості) на поверхні 
деталі є так звана обробка «за слідом», що викликає виникнення 
регенеративних коливань, які супроводжуються «деренчанням» (сhatter) і 
призводять до виникнення «брижі» (surface ripple) на оброблюваній поверхні. 
Наявність таких автоколивань істотно впливає на ефективність процесу, знижує 
якість поверхні оброблюваної деталі і точність виконуваних розмірів . Крім 
того, вібрації можуть привести до пошкодження різального інструменту і навіть 
верстата, що, як наслідок, збільшує вартість виробництва. 

Традиційно гасіння регенеративних коливань проводилося двома 
способами: підвищенням жорсткості і збільшенням демпфірування пружної 
системи ТОС,  або зниженням режиму різання.  Але ці способи не відрізнялись 
особливою ефективністю. Перший з них вимагав використання спеціальних 
механізмів і досить трудомісткої процедури їх регулювання, другий - призводив 
до зниження продуктивності обробки. Нові можливості у вирішенні цього 
питання з'явилися тільки в сучасних верстатах з числовим програмним 
керуванням (ЧПК), оснащених приводами з безступінчастим регулюванням 
частоти обертання шпинделя. Наявність такого регулювання дозволило додати 
до методів гасіння регенеративних коливань обробку із змінною швидкістю 
різання, що програмується опцією «Spindle Speed Variation» (SSV). Але 
ефективне використання цієї опції потребує знання залежності зміни рівня 
відносних коливань інструмента і заготовки в робочому діапазоні частот  
обертання шпинделя від режимів різання. 

Отримання такої залежності потребує використання методів моделювання 
та аналізу, спрямованих на прогнозування і вибір найкращих умов виконання 
процесу різання на верстаті. Тому підвищення ефективності моделювання 
шляхом забезпечення адекватності динамічних моделей взаємодії ТОС з 
процесом різання на прикладі токарної обробки є актуальною науково-
практичною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана на кафедрі технології машинобудування відповідно до наукових 
планів Національного технічного університету України «Київський 
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політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) та 
виконання держбюджетної НДР «Інноваційні технології та верстатно-
інструментальне оснащення високопродуктивної обробки різанням сучасних 
конструкційних матеріалів» (ДР №0117U000492). 

Мета і задачі дослідження. Метою є підвищення якості токарного 
оброблення шляхом удосконалення технології прогнозування і гасіння 
регенеративних коливань за рахунок підвищення адекватності результатів 
моделювання динамічної взаємодії ТОС з процесом різання. 

Задачі дослідження: 
1. Аналіз існуючого стану моделювання, прогнозування і гасіння 
регенеративних коливань при обробленні на металорізальних верстатах. 
2. Розроблення динамічних моделей регенеративних коливань і 
прогнозування стійкості ТОС при токарному обробленні. 
3. Моделювання процесу токарного оброблення і стійкості ТОС з 
урахуванням обробки за слідом та особливостей взаємодії ПС верстата з 
процесом різання. 
4. Експериментальна перевірка теоретичних результатів і розроблення 
практичних рекомендації для гасіння регенеративних коливань з використанням 
функції SSV у виробничих умовах. 

Об’єкт дослідження –  технологічні процеси виготовлення деталей на 
токарних верстатах з ЧПК. 

Предмет дослідження – закономірності динамічної взаємодії ТОС з 
процесом різання та розробка методу управління точністю й якістю обробки 
точінням з використанням технології прогнозування і гасіння регенеративних 
коливань. 

Методи дослідження. Дослідження базуються на використанні основних 
положень технології машинобудування, теорії різання, динаміки верстатів, 
теорії коливань та спектрального аналізу при розробці динамічної моделі  
взаємодії ТОС з процесом різання при токарному обробленні та гармонічного 
аналізу при проведенні експериментального дослідження. Експериментальні 
дослідження виконано в лабораторних умовах з використанням сучасних 
засобів вимірювання та обробки інформації.  

Наукова новизна отриманих результатів . Розроблено технологію і 
відповідне програмне забезпечення для прогнозування і гасіння регенеративних 
коливань при токарному обробленні, для чого вперше: 

1. Розроблено структурну схему процесу різання з двома входами по 
ортогональних осях: глибині різання і поздовжньої подачі, і відповідними 
виходами - деформаціями за цими напрямками, що формують геометричні 
параметри зрізаного шару припуску і дозволяють шляхом моделювання 
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відносного руху різця чисельними методами в часовому і частотному діапазонах 
отримувати характеристики регенеративних коливань як у вигляді осцилограм, так 
і амплітудно-фазово частотних (діаграм Найквіста) характеристик для оцінки 
сталості ТОС. 

2. Теоретично доведено і експериментально підтверджено ефективність 
застосування розробленої технології прогнозування вібраційної сталості при 
токарному обробленні, що ґрунтується на застосуванні пружно-деформаційної 
моделі зміни зрізуваного припуску за глибиною різання і подачею для опису 
відносного руху різця і використанні експериментально отриманих динамічних 
характеристик ТОС для формування вхідних даних пружної механічної системи 
моделі процесу різання. 

3. Теоретично доведено і експериментально підтверджено, що перша 
власна частота пружної ТОС визначається масо-інерційними і пружними 
характеристиками підсистеми шпинделя і незначно змінюється при зміні 
заготовки і місця контактної взаємодії з різцем (виставу різця), що підтверджує 
адекватність математичного опису процесу точіння з представленням пружної 
ТОС у вигляді одномасової системи із експериментально визначеними 
значеннями її зведеної маси, жорсткості і демпфірування. 

4. Для практичної реалізації методу SSV при токарному обробленні 
запропоновано визначати період зміни частоти обертання шпинделя 
моделюванням за критерієм мінімуму часу загасання коливань до встановленої 
величини амплітуди за всіма трьома осями координат за один оберт заготовки 
за результатами моделювання процесу точіння в 3D просторі. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено програмне 
забезпечення прогнозування вібраційного стійкості ТОС при токарному 
обробленні і вибору параметрів зміни частоти обертання шпинделя для 
реалізації SSV-методу гасіння регенеративних коливань. 

Експериментально підтверджена адекватність розробленої математичної 
моделі процесу точіння в 3D просторі і ефективність її використання для вибору 
параметрів методу SSV. 

Розроблені рекомендації з використання методики і програмного 
забезпечення для прогнозування вібраційної сталості ТОС при токарному 
обробленні і вибору параметрів режиму SSV для токарних верстатів з ЧПК 
використовуються в навчально-тренінговому центрі НТУУ «КПІ»-HAAS на 
курсах підвищення кваліфікації операторів металообробних верстатів з ЧПК, в 
навчальному процесі КПІ ім. Ігоря Сікорського, та передані для впровадження 
ДП «Абпланалп Україна» (м. Київ) і ПрАТ «Виробничо-комерційна фірма «АС» 
(м. Київ).  
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Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто розроблено пружно-
деформаційну модель зміни зрізуваного припуску і відповідну математичну 
модель процесу точіння для моделювання регенеративних коливань [5], 
математичну модель механічної коливальної системи шпиндель-заготовка-супорт 
з урахуванням контактної взаємодії заготовки з інструментом для встановлення 
закономірностей формування динамічних характеристик замкненої ТОС [2], 
математичну модель відносних коливань різця в просторі для призначення 
раціональних параметрів режиму SSV при точінні [4], проведено теоретичні та 
експериментальні дослідження впливу контактної взаємодії заготовки з 
інструментом при точінні на формування динамічних характеристик пружної ТОС 
[3] із використанням сучасного обладнання та апаратури. Постановка задач і 
обговорення наукових результатів виконано разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертації доповідались та обговорювались на 9 наукових конференціях, 
зокрема: 

Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка та 
технологія» (м. Київ, 2015, 2016, 2019 рр.); Міжнародна науково-технічна 
конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи  розвитку» 
(м. Краматорськ, 2016, 2019 рр.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 
(м. Чернігів, 2019, 2020 рр.): Всеукраїнська науково-технічна конференція 
молодих вчених та студентів «Інновації молоді - машинобудуванню» (м. Київ, 
2016 р.); Загально-університетська науково-технічна конференція молодих 
вчених та студентів НТУУ«КПІ» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дисертації опубліковані у 16 
наукових працях, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях України (з 
яких 2 статті у фахових виданнях України категорії «А»), 2 патенти України на 
корисну модель, 9 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотацій, вступу, 4 
розділів основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел із 
120 найменувань. Повний обсяг дисертації становить 132 сторінки 
машинописного тексту, включаючи 67 ілюстрацій і 12 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і задачі 

досліджень, відображено наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів, відомості про апробацію, публікації, структуру і обсяг дисертації. 

В першому розділі виконано аналіз існуючого стану моделювання, 
прогнозування і гасіння регенеративних коливань при обробленні на 
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металорізальних верстатах. 
Серед причин виникнення вібрацій при різанні основними вважаються: 

нелінійність характеристик процесу різання, процесу тертя та обробка «за 
слідом», що супроводжується виникненням регенеративних коливань з 
утворенням «брижі» на оброблюваній поверхні. Регенеративний ефект, як 
основну причину «деренчання», ще в 1974 р. виявив і описав Tobias S.A., але 
складність як самого явища, так і пошуку дієвих методів подолання його 
негативних наслідків, дотепер роблять дослідження в цьому напрямку 
актуальними, про що свідчать численні роботи іноземних Altintas Y., Budak E., 
Schmitz T.L., Albertelli P. і вітчизняних Петраков Ю.В., Внуков Ю.М., Залога 
В.О., Ступницький В.В., Логоминов В.А. науковців. 

Основними напрямками цих досліджень є моделювання і аналіз стійкості 
процесу різання в пружній ТОС, вивчення ролі демпфірування, як механізму 
зниження ймовірність виникнення вібрацій, розроблення технологічних методів 
і засобів усунення регенеративних коливань. 

Пропоновані підходи в основному базуються на використанні аналітичних 
методів розв’язку диференціальних рівнянь системи не вище другого порядку, а 
визначення умов стійкості ґрунтується на аналізі коренів характеристичного 
рівняння. Результати представляються у вигляді так званих «пелюсткових 
діаграм» (lobes – diagram), які позначають границю безвібраційного різання. 

Проведений аналіз підтвердив головну умову створення адекватної 
динамічної моделі взаємодії ТОС з процесом різання, а саме необхідність: по-
перше –  адекватної моделі залежності сили різання від режиму обробки,  
матеріалу заготовки і інструменту та інших факторів; по-друге – врахування 
динамічних характеристик пружної ТОС; і по-третє – опис геометричної моделі 
взаємодії інструменту і заготовки у вигляді аналога швидкості зрізання 
припуску – Material Removal Rate (MRR). 

Для практичного гасіння регенеративних коливань традиційно 
застосовували два способи: підвищення жорсткості і збільшення демпфірування 
пружної системи, або зниженням режиму різання. Але ці способи не 
відрізнялись особливою ефективністю. Перший з них вимагав використання 
спеціальних механізмів і досить трудомісткої процедури їх регулювання, 
другий - призводив до зниження продуктивності обробки. Нові можливості у 
вирішенні цього питання з'явилися тільки в сучасних верстатах з числовим 
програмним управлінням (ЧПК), оснащених приводами з безступінчастим 
регулюванням частоти обертання шпинделя. Наявність такого регулювання 
дозволило додати до методів гасіння регенеративних коливань обробку із  
змінною швидкістю різання. Такий режим роботи верстата при токарній 
обробці досягається за рахунок спеціальної зміни частоти обертання двигуна 
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головного руху. В сучасних токарних обробних центрах з ЧПК цей режим 
програмується опцією «Spindle Speed Variation» (SSV). Але, конкретні 
рекомендації щодо вибору параметрів такого управління відсутні . Тому 
завдання забезпечення ефективності застосування опції SSV для гасіння 
регенеративних коливань при токарній обробці потребує окремого дослідження . 

Відповідно до цього було сформульовано мету роботи і визначено задачі 
дослідження. 

В другому розділі для токарного оброблення розроблені динамічні моделі 
регенеративних коливань (в часовому діапазоні) та прогнозування стійкості (в 
частотному діапазоні) ТОС як одномасової системи, та складної механічної 
коливальної системи шпиндель-заготовка-супорт з урахуванням контактної 
взаємодії заготовки з інструментом і описом складових елементів цієї системи 
розподіленими моделями. 

В основу математичної моделі виникнення регенеративних коливань при 
токарному обробленні покладено пружно-деформаційну модель зміни 
зрізуваного припуску, що об’єднує в єдину систему окремі моделі сили різання, 
пружної замкненої динамічної системи і геометричної взаємодії інструменту із  
заготовкою. 

Схема утворення пружних деформацій δh та δf при точінні, що призводять 
до змін глибини hз і ширини fз різання, і в результаті площі зрізаного шару 
припуску - представлена на рис. 1, а. Структурна схема, що описує цей процес 
представлена на рис. 1,б. 

Пружна ТОС в цій моделі представлена у вигляді одномасової системи із 
зведеною масою m і двома ступенями рухливості за координатами X  і Y.  Маса 
приєднана до основи зв'язками, що мають пружні і демпфірувальні властивості і 
характеризуються жорсткістю CX і CY та в’язким тертям з коефіцієнтами 
пропорційності lX і lY (рис. 1, а). 

Структурна схема процесу точіння (рис. 1, б) описує замкнену динамічну 
систему з двома входами за глибиною h та подачею f і, відповідно, двома 
виходами - деформаціями δh та δf за цими напрямками. Передавальними 
функціями запізнювання e-τs (де τ - час одного оберту шпинделя, s - оператор 
Лапласа) враховується обробка за слідом за напрямком обидвох координат. 

З огляду на відносно малі величини деформацій δh та δf порівняно із 
глибиною h та подачею f різання, залежність складової сили різання FZ від 
глибини h і подачі f може бути лінеаризована: 

( ) kVfhxChFKh ppp nyx
ppZ 00

1
000 / -=¶¶= ;     (1) 

( ) kVfyhCfFKf ppp ny
p

x
pZ 0

1
0000 / -=¶¶= ,       (2) 
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де ,kVfhCF PzPzPz nyx
Pzz =  CPz –  коефіцієнт,  який залежить тільки від матеріалу 

заготовки; k – поправочний коефіцієнт; xPz, yPz, nPz – показники ступеня; ; h,  f,  V – 
складові режиму різання - глибина (мм), подача (мм/об) і швидкість різання (м/хв), 
h0, f0, V0  - значення складових режиму різання в точці лінеаризації. 

 

h3 

f3 

df 

dh 

CY lY 

m 

CX 

lX 
j 

X 
Y 

Fx 

Fy 

 
а) 

0Kf  

0Kh  

 

h 

e-ts 

12
1

22 ++ sTsT
C/
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y
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Fy jcos6,0  
h1 

Fz 

dh 

jsin6,0  
Fx 

12
1

22 ++ sTsT
C/

xx

x

x
 

df 

Fh 

Ff f1 

e-ts 

f 

 
б) 

Рис.1. Вплив пружних деформацій на зрізуваний припуск: а) схема формування 
припуску; б) структурна схема процесу точіння 

Власне процес точіння в часовому діапазоні (рис. 1,б) описується системою 
рівнянь: 

ï
ï
ï
ï
ï

î

ï
ï
ï
ï
ï

í

ì
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hKhF
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fff

x
jd

x
jd

d

d
d

    (3) 

де Tx і Ty  – постійні часу, s - оператор Лапласа. 
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Жорсткість CX і CY за координатними осями визначається експериментально, 
а частота ω власних коливань і коефіцієнт ξ загасання коливань - за головною 
гармонікою спектру реакції системи на імпульсне навантаження, тобто за її 
ваговою характеристикою. 

Моделювання коливань в часовому діапазоні здійснюється чисельним 
методом з використанням стандартної процедури чисельного інтегрування Рунге-
Кутта 4-го порядку. 

Для моделювання в частотному діапазоні система (3) представляється у 
вигляді передавальної функції )(sW , що пов'язує вхід (переміщення f) і вихід 
(деформацію δf) моделі процесу точіння (рис. 1, б): 

( )
( ) 00

0

cos6,0sin6,0
sin6,0

)(
KhCWCWKfCWCW

CWKf
sf
sfsW

xxyyyyxx

yy

jj
jd

+-
== ,   (4) 

де 1222 ++= sTsTW xxx x , 1222 ++= sTsTW yyy x , Tx(y) – постійні часу, s - оператор 

Лапласа. 
Для дослідження особливостей взаємодії ТОС з процесом різання при 

поздовжньому точінні була розроблена динамічна модель токарного верстата як 
складної механічної коливальної системи шпиндель-заготовка-супорт з 
урахуванням контактної взаємодії заготовки з інструментом і описом складових 
елементів розподіленими моделями. Розрахункова схема моделі подана на рис. 
2. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Динамічна модель пружної системи токарного верстата: а) розрахункова 
схема замкненої системи; б) схема розмикання (декомпозиції) підсистем заготовки 
1 (індекс 1=s ), шпинделя з патроном 2 (індекс 2=s ) і супорта з інструментом 3 

(індекс 3=s ). 
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При розмиканні системи умови сумісності деформацій підсистем подаються у 
вигляді умов рівності амплітуд лінійних переміщень в точках відокремлення 
підсистем. 

Загальна система рівнянь сумісності деформацій в точках відокремлення 
підсистем має вигляд: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ï
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ï
ï
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ïï
ï
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PXXXPX
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XXX
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XXXX
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wp

wp

aaaaa

aaaaa

aaaaa

  (5) 

або 
( )[ ] [ ] 0=× XD w .        (6) 

де jX  - амплітуди реакцій відкинутих зв’язків, 2,1,0=j ; 0P  - амплітуда 

гармонічної складової сили різання; )(s
ija  - гармонічні коефіцієнти впливу 

підсистем s , а власне амплітуди переміщень в i-ій точці від одиничної гармонічної 
сили, прикладеної в j-ій точці; ( )3

сa  - локальна динамічна податливість підсистеми 

інструменту, ( )
2

3 1
w

a
×-

=
сс

с mk
. 

Власні частоти ТОС визначаються з умови ( )[ ] 0det =wD . 
З системи рівнянь (5) визначаються реакцій відкинутих зв’язків,  а потім 

амплітуди ( )s
iq  ( ui ¸= 0 ) поперечних (радіальних) переміщень характерних точок 

підсистем ( 31¸=s ): 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )ï
ï
î

ïï
í

ì

+×-=

×-×-=

×+×++×=

).(
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;)(

00
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1
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1
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1
1

1

PXq

XXq
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iiii

a
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aaa

,      (7) 

Частотні характеристики отримуються за відносним зміщенням заготовки ( )1
1q  

і інструменту ( )3
сq , що визначається за залежністю: 

0
)(

P
q

G y=w  де ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

1
131

1
1200

31
11

31
1 )()( XXPXqqq ссy ×+×++×+=-= aaaa . (8) 

Третій розділ присвячено експериментальному підтвердженню 
адекватності розроблених динамічних моделей регенеративних коливань та 
прогнозування стійкості ТОС при токарному обробленні. 
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Перевірка адекватності розробленої моделі процесу точіння (3) 
виконувалась порівнянням обчислених частотних характеристик з результатами 
частотного аналізу профілограми реально обробленої поверхні деталі . 

Для визначення вхідних параметрів моделі (3)  (жорсткість ТОС,  частота 
власних коливань і коефіцієнт загасання коливань) попередньо проводились 
натурні експерименти для налагодження (рис. 3) з вимірюваннями в місцях і за 
напрямами, зазначеними стрілками. 

 

А B C 

D 

350 mm 

Æ30 mm 

 
Рис. 3. Схема вимірювань 

Жорсткість вимірювалася при навантажені в зазначених напрямках силою 
через тензометричний динамометр УДМ600 до 1200 Н, а переміщення 
визначалося індикатором з ціною поділки 0,01 мм. Динамічні характеристики 
системи в цих же точках визначалися за ваговими (імпульсними перехідними) 
характеристиками (рис. 4, а) та їх спектрами (рис. 4, б). 
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а)        б) 

Рис.4. Вагова характеристика (а) та її спектр (б) при імпульсному збуренні 
системи в точці C 

Оброблення заготовки зі сталі 20 виконувалося прохідним різцем з кутом в 
плані 45°, режим різання: глибина 2,5 мм, подача 0,2 мм/об, частота обертання 
шпинделя 1600 об/хв. В перетинах А, В, С (рис. 3) обробленої деталі проводилось 
вимірювання шорсткості. 
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На рис. 5, а представлено профілограму поверхні в перетині С, а на рис. 5, б 
– результати її спектрального аналізу з врахуванням, що фактичне формування 
профілю відбувалось за час одного оберту заготовки, тобто за 0,0375 с. 

Результати моделювання процесу різання з експериментально 
отриманими динамічними параметрами (рис. 4), для перетину С представлені у 
вигляді інтерфейсу прикладної програми (рис. 6) і амплітудо-фазової частотної 
характеристики (АФЧХ) ТОС (рис. 7). 

 
а) 

 

50 Hz 

367 Hz 
17 Hz 

734 Hz 

 
б) 

Рис.5. Результати вимірювань профілю поверхні деталі в перетині С: 
а) - профілограма, б) - спектр 

 
Рис.6. Інтерфейс програми моделювання 
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Максимум амплітуди коливань 
ТОС (рис. 7) спостерігається при частоті 
~ 360 Гц, що добре корелюється зі 
спектром профілограми профілю 
обробленої поверхні (рис. 5, б) - 367 Гц. 

Аналогічне обчислення для 
перетину А (рис. 8, а) засвідчує 
максимум амплітуди коливань на 
частоті 2260 Гц, що цілком відповідає 
рельєфу конусної поверхні, залишеного 
на деталі при відведенні різця (рис. 8, б). 
Так на цій поверхні видно сліди 
коливань ТОС в кількості 82  хвилі,  що 
при частоті обертання 1600 об/хв 
відповідає частоті 2200 Гц. 
 

Рис. 7. АФЧХ ТОС при різанні 
(перетин С) 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Результати моделювання та 
експеримент: а) - АФЧХ ТОС при 
різанні (перетин А); б) - сліди коливань 
на конусній поверхні деталі 

Адекватність динамічної моделі токарного верстата як складної 
механічної коливальної системи шпиндель-заготовка-супорт, створеної для 
дослідження особливостей взаємодії ТОС з процесом різання при 
поздовжньому точінні, перевірено шляхом порівняння результатів моделювання 
і експериментального визначення частот власних коливань шпинделя із 
закріпленою в патроні заготовкою без її підтисканням різцем і при п’яти 
варіантах підтискання на різних вигонах L на токарно-гвинторізному верстаті 
мод. 16Б05П. 
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Результати моделювання динамічних податливостей пружної системи 
верстата при зміні вигону розміщення різця L (рис. 2) подано на рис. 9. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9. Динамічні податливості пружної системи верстата при зміні вигону 
розміщення різця L:1 – експеримент; 2 - моделювання 

В четвертому розділі розроблена математична модель та прикладна 
програма для моделювання виникнення регенеративних коливань при точінні у 
3D просторі. Програма призначена для цілеспрямованого пошуку найкращих 
параметрів гармонічного закону зміни частоти обертання шпинделя (опція SSV) 
при програмуванні на токарному верстаті з числовим програмним управлінням. 

Динамічна модель процесу точіння, призначена для моделювання 
просторового рух інструмента відносно заготовки, складена за схемою, в якій 
пружна ТОС представлена у вигляді одномасової системи із зведеною масою M і 
трьома ступенями рухливості за координатами X, Y і Z. Маса приєднана до основи 
зв'язками, що мають пружні і демпфірувальні властивості і характеризуються  
жорсткістю CZ, CY і CX, і в’язким тертям з коефіцієнтами пропорційності lZ, lY і lX 
(рис. 10, а). 

Математична модель будується за структурною схемою процесу різання, 
поданою на рис. 10, б. Як вхідні величини прийняті задані параметри процесу 
різання: глибина hз,  подача на оборот (So)з і швидкість Vз різання, а як вихідні 
величини - складові Px, Py і Pz сили різання. 

У структурній схемі враховані найбільш важливі зворотні зв’язки, що 
характеризують взаємодію процесу різання із пружною ТОС. Еквівалентна пружна 
система (ЕПС) представлена блоками, які відображають її реакцію на дію 
складових сили різання Px, Py і Pz за осями координат. Реакція ЕПС представлена 
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відповідними складовими dZ, dY і dX пружної деформації,  які,  в свою чергу,  
впливають на зміну вхідних параметрів процесу різання. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1 EESz 

EESy 

EESx 

 
CUTTING 

 
PROCESS 

Py 

Pz 

Px 

Hd 

Vd 

(So)d 

dyz dz 
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Vf 

(So)f 

dx 

dV s 

e-ts
 

e-ts
 s 

 
а       б 

Рис. 10. Модель процесу точіння: а – динамічна схема; б – структурна схема; s - 
оператор Лапласа; t - час одного оберту шпинделя верстата 

Швидкості зміни складових dX і dZ деформації ЕПС впливають на  фактичну 
подачу(So)ф і на фактичну швидкість різання фV  відповідно, а деформація dY - 

безпосередньо на фактичну глибину hф різання. З урахуванням оброблення за 
слідом, фактичні параметри процесу різання описуються залежностями: 

)1()()( 00
sx

xф e
dt

dSS td --×-= ;      (9) 

 
dt

dVV z
zф

d
-= ;        (10) 

 )1()( 22 s
zyzф eRRhh tdd --×-+--= ,     (11) 

де R=D/2 – радіус детали. 

Процес різання представлено відомими з теорії різання залежностями: 
 kVShCP n

ф
y
ф

x
фPzz

PzPz ××××= )( 0 ;      (12) 

 
)(tan1

)6,0(
2

2

hj ++
×

= z
y

PP ;       (13) 

)tan( hj +×= yx PP ,      (14) 

де СPz, k – емпіричні коефіцієнти; xPz, yPz, n – показники ступеня; j – головний кут 
в плані різця; h – кут сходу стружки ( )5o»h . 

Просторовий рух одномасової системи описується трьома 
диференціальними рівняннями другого порядку: 
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     (15) 

Математична модель (15) є нелінійною, і з урахуванням постійної часу 
стружкоутворення, має сьомий порядок. 

Моделювання виконується чисельним методом з фіксованим кроком 
інтегрування (0,000025 с) в функції номера масиву даних за кутовою координатою 
контуру заготовки і за номером її обороту. Така структура алгоритму дозволяє 
врахувати вплив обробки «за слідом». В цьому випадку похибка від пружних 
деформацій, яка утворилася на першому оберті заготовки, сприймається ТОС як 
зміна заданих параметрів режиму різання на наступному оберті і т.д. Математична 
модель представлена через змінні стану системи (15),  що дозволяє виконувати її 
інтегрування методом Рунге-Кутта четвертого порядку. Інтерфейс прикладної 
програми представлено на рис. 11. 

Як свідчать результати моделювання точіння з постійною швидкістю різання 
(рис. 11), після закінчення перехідного процесу, через час 0,06 с, що відповідає 
одному оберту заготовки при частоті обертання 1000 об/хв, встановилися 
незгасаючі автоколивання за всіма осями, що в результаті спричинило рух 
вершини різця по еліпсу (лінія 5). 

Для перевірки можливості використання створеної програми для 
програмування опції SSV на стійці ЧПК верстата ST-30 фірми HAAS (USA), було 
проведено попередній пошук найкращого періоду зміни частоти обертання 
шпинделя при 15% рівні амплітуди. Найкращим вважався період, при якому час 
загасання коливань до встановленої в програмі величини амплітуди (1 мкм) за час 
одного оберту заготовки було мінімальним. Отримані результати показали, що для 
обраного діапазону зміни глибини різання (H=0,5 мм, 0,75 мм і 1 мм) найкращим є 
період 1,2 с. 

В ході експериментів (рис. 12) проводилась обробка закріплених в патроні 
заготовок 1 діаметром 30 мм при довжині консолі 200 мм інструментом 2 з 
встановленим на ньому датчиком вібрацій 3. Обробка проводилася як з постійною 
частотою обертання шпинделя (1000 об/хв), так і з використанням опції SSV 
(амплітуда 15%, період 1,2 с). Вібрації ТОС при обробленні записувалися з 
обробкою сигналу на персональному комп'ютері за допомогою прикладного 
пакету LabView. 
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Рис. 11. Інтерфейс прикладної програми: лінія 1 - швидкість обертання 

шпинделя – 1000 об/хв.; лінії 2, 3, 4 – коливання за осями Z, Y і X відповідно; 5 – 
траєкторія руху вершини різця 
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Рис. 12. Робоча зона верстата ST-30 при проведенні експерименту: 

1 – заготовка; 2 – різець; 3 – п’єзоакселерометр 

Результати експерименту (рис. 13) свідчать про істотне зниження рівня 
коливань в діапазоні частот до 1000 Гц при використанні опції SSV (рис. 13, г). 
При цьому спостерігається і відповідне зниження шорсткості обробленої поверхні 
з Ra 6,3 до Ra 2,5 (рис. 13, в). 
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Рис. 13. Результати експериментів: оброблення з постійною частотою обертання 
шпинделя (а - деталь, б - спектр коливань); оброблення при SSV (в - деталь, г - 

спектр коливань) 
Розроблену методику гасіння регенеративних коливань апробовано на 

обладнанні представника HAAS в Україні – ДП «Абпланалп Україна» (м. Київ) 
Рекомендації по вибору параметрів опції SSV передано для впровадження на 
ПрАТ «ВКФ «АС» (м. Київ). Результати теоретичних досліджень впроваджено в 
навчальний процес кафедри технології машинобудування НТУУ «КПІ імені Ігоря 
Сікорського». 

ВИСНОВКИ 
В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-практична задача 

підвищення якості токарного оброблення шляхом удосконалення технології 
прогнозування і гасіння регенеративних коливань за рахунок підвищення 
адекватності моделі динамічної взаємодії ТОС з процесом різання. 

1.  Технологія прогнозування і гасіння регенеративних коливань при 
токарному обробленні базується на використанні результатів моделювання 
динамічної взаємодії ТОС з процесом різання, отриманих за допомогою 
розроблених математичних моделей і відповідного програмного забезпечення, а 
саме: 

- пружно-деформаційної моделі зміни зрізуваного припуску за глибиною 
різання і подачею, та відповідної математичної моделі процесу точіння з 
урахуванням обробки за слідом, представленої у вигляді одномасової замкненої 
динамічної системи з двома ступенями рухливості, що використовується для 
прогнозування характеристик регенеративних коливань в часовому і 
частотному діапазонах; 

- динамічної моделі токарного верстата як складної механічної 
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коливальної системи шпиндель-заготовка-супорт з урахуванням контактної 
взаємодії заготовки з інструментом і описом складових елементів 
розподіленими моделями, що використовується для дослідження особливостей 
взаємодії ТОС з процесом різання при поздовжньому точінні; 

- динамічної моделі процесу точіння, представленої у вигляді одномасової 
системи із трьома ступенями рухливості за координатами X,  Y  і Z,  що 
використовується для мінімізації рівня регенеративних коливань за 
результатами моделювання просторового руху інструмента відносно заготовки і 
спрямованого вибору амплітуди і періоду зміни частоти обертання шпинделя 
при обробленні із змінною швидкістю різання. 

2. За результатами теоретичного і експериментального дослідження 
впливу контактної взаємодії заготовки з інструментом при точінні на 
формування динамічних характеристик системи шпиндель-заготовка-супорт 
доведено, що: 

- перша власна частота системи визначається масо-інерційними і 
пружними характеристиками підсистеми шпинделя і незначно змінюється при 
зміні заготовки і місця контактної взаємодії (виставу різця), що підтверджує 
адекватність математичного опису процесу точіння з представленням пружної 
ТОС у вигляді одномасової системи із експериментально визначеними 
значеннями її жорсткості і демпфірування; 

- друга власна частота системи визначається масо-інерційними і 
пружними характеристиками підсистеми заготовки і суттєво змінюється як при 
зміні заготовки, так і при зміні місця контактної взаємодії (виставу різця), що 
обов’язково має враховуватись при призначенні зведеної маси і зведених 
жорсткостей одномасової моделі взаємодії пружної ТОС з процесом різання. 

3. Результати моделювання коливань ТОС за трьома координатами з 
урахуванням впливу оброблення «за слідом» показали неоднозначність впливу 
параметрів обробки і пружних характеристик ТОС на розвиток регенеративних 
коливань. У загальному випадку, регенеративні коливання можуть привести до 
самозбурення системи у будь-якій координаті. Це в деякій мірі пояснює 
складності усунення регенеративних коливань традиційними методами і доводить 
необхідність використання 3D моделей для опису процесу їх виникнення. 

4. Порівняння результатів моделювання і експериментальних досліджень 
стосовно змінності значень частот власних коливань пружної ТОС при 
поздовжній подачі різця, відповідності спектральних характеристик 
профілограм оброблених поверхонь і вільних коливань елементів ТОС , а також 
суттєвого зменшення шорсткості обробленої поверхні при застосуванні опції 
SSV  на верстаті ST-30  фірми HAAS  (USA)  з теоретично визначеними 
параметрами амплітуди і періоду зміни частоти обертання шпинделя , свідчать 



19 

  

про адекватність розроблених математичних моделей і ефективність їх 
застосування для визначення параметрів опції SSV на токарних верстатах з 
ЧПК. 

5. Розроблені рекомендації по використанню запропонованої технології 
прогнозування і гасіння регенеративних коливань та визначення найкращих 
параметрів закону зміни швидкості шпинделя (амплітуди і частоти) в процесі 
токарного оброблення з управлінням SSV апробовано на обладнанні 
представника HAAS в Україні – ДП «Абпланалп Україна» (м. Київ), передано 
для впровадження ПрАТ «ВКФ «АС» (м. Київ) та впроваджено в навчальний 
процес НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». 
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В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-практична задача 
підвищення якості токарного оброблення шляхом удосконалення технології 
прогнозування і гасіння регенеративних коливань. Ця технологія базується на 
використанні результатів моделювання динамічної взаємодії ТОС з процесом 
різання з урахуванням обробки за слідом. 
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На відміну від попередніх досліджень методів і засобів гасіння 
регенеративних коливань, для опису взаємодії пружної ТОС з процесом різання 
запропоновано застосувати модель відносних коливань інструмента в 3D просторі. 
В моделі враховано вплив природних зворотних зв'язків між пружною ТОС і 
процесом різання на зміну глибини, подачі і швидкості різання. Вперше вплив 
оброблення за слідом введено в модель за двома напрямками - глибиною різання і 
подачею, що дозволило отримати характеристики просторового руху інструмента 
відносно заготовки як функцію зміни припуску, безпосередньо пов’язану із 
керованими параметрами режимів різання. 

Для вибору форми представлення пружної ТОС, було проведене теоретичне 
і експериментальне дослідження впливу контактної взаємодії заготовки з 
інструментом при точінні на формування динамічних характеристик пружної ТОС 
із використанням динамічної моделі токарного верстата як складної механічної 
коливальної системи шпиндель-заготовка-супорт з урахуванням контактної 
взаємодії заготовки з інструментом і описом складових елементів розподіленими 
моделями. Результати дослідження довели адекватність представлення пружної 
ТОС в моделі динамічної взаємодії з процесом різання у вигляді одномасової 
системи із пружними і дисипативними характеристиками, визначеними 
експериментально. 

Порівняння результатів моделювання і експериментальних досліджень 
стосовно змінності значень частот власних коливань пружної ТОС при поздовжній 
подачі різця, відповідності спектральних характеристик профілограм оброблених 
поверхонь і вільних коливань елементів ТОС, а також суттєве зменшення 
шорсткості обробленої поверхні при застосуванні опції SSV на верстаті ST-30 
фірми HAAS (USA) з теоретично визначеними параметрами амплітуди і періоду 
зміни частоти обертання шпинделя, свідчать про адекватність розроблених 
математичних моделей і ефективність їх застосування для визначення параметрів 
опції SSV на токарних верстатах з ЧПК. 

Ключові слова: технологічна обробна система, регенеративні коливання, 
динамічна модель з функцією запізнювання, моделювання точіння, управління 
швидкістю обертання шпинделя. 
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В диссертационной работе решена важная научно-практическая задача 
повышения качества токарной обработки путем усовершенствования технологии 
прогнозирования и подавление регенеративных колебаний. Эта технология 
базируется на использовании результатов моделирования динамического 
взаимодействия ТОС с процессом резания с учетом обработки по следу. 

В отличие от предыдущих исследований, касающихся подавления 
регенеративных колебаний, для описания взаимодействия упругой ТОС с 
процессом резания предложена модель относительных колебаний инструмента в 
3D пространстве. В модели учтено влияние физических обратных связей между 
упругой ТОС и процессом резания на изменение глубины, подачи и скорости 
резания. Впервые влияние обработки по следу введено в модель по двум 
направлениям - глубине резания и подаче, что позволило получить 
характеристики пространственного движения инструмента относительно 
заготовки в виде функции изменения припуска, непосредственно связанной с 
управляемыми параметрами режимов резания. 

Для выбора формы представления упругой ТОС, было проведено 
теоретическое и экспериментальное исследование влияния контактного 
взаимодействия заготовки с инструментом при точении на формирование 
динамических характеристик упругой ТОС. Для повышения уровня физического 
соответствия, динамическая модель токарного станка была представлена в виде 
сложной механической колебательной системы шпиндель-заготовка-суппорт с 
учетом контактного взаимодействия заготовки с инструментом и описанием 
составляющих элементов распределенными моделями. Результаты исследования 
показали адекватность представления упругой ТОС в модели ее динамического 
взаимодействия с процессом резания в виде одномассовой системы с упругими и 
диссипативными характеристиками, определяемыми экспериментально. 

Сравнение результатов моделирования и экспериментальных исследований, 
касающихся изменения значений частот собственных колебаний упругой ТОС при 
продольной подаче резца, соответствия спектральных характеристик 
профилограмм обработанных поверхностей и свободных колебаний элементов 
ТОС, а также уменьшения шероховатости обработанной поверхности при 
применении опции SSV на станке ST-30 фирмы HAAS (USA) с теоретически 
рассчитанными параметрами амплитуды и периода изменения частоты вращения 
шпинделя, свидетельствуют об адекватности разработанных математических 
моделей и эффективности их применения для определения параметров настройки 
SSV на токарных станках с ЧПУ. 

Ключевые слова: технологическая обрабатывающая система, 
регенеративные колебания, динамическая модель с функцией запаздывания, 
моделирование точения, управление скоростью вращения шпинделя. 
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ABSTRACT 
Danylchenko М.А. Ensuring of technological machining system dynamic quality 

during turning. – On the right of manuscript. 
The dissertation on receiving of the candidate of technical sciences scientific 

degree on a specialty 05.02.08 - Mechanical engineering. - National Technical 
University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. 

The dissertation solves an important scientific and practical problem of increasing 
quality of turning by improving prediction and suppression technology of regenerative 
oscillations. This technology is based on the use of dynamic modeling results of 
interaction of the TMS with the cutting process, considering machining «by chatter 
marks». 

Unlike previous studies of methods and tools for regenerative oscillations 
suppression, to describe the interaction of elastic TMS and cutting process, it is proposed 
to apply the model of tool relative oscillations in 3D space. The model takes into 
account the influence of natural feedback between the elastic TMS and the cutting 
process on the depth, feed and cutting speed change. For the first time, the effect of 
machining «by chatter marks» was taken into account in the model in two directions - 
cutting depth and feed, which allowed obtaining the characteristics of the tool spatial 
movement relative to the workpiece as a function of stock change, directly related with 
controlled cutting data. 

To choose the form of elastic TMS representation, a theoretical and experimental 
study of workpiece and tool contact interaction during turning on the elastic TMS 
dynamic characteristics formation. Dynamic model of a lathe is considered as a complex 
mechanical oscillating system spindle unit-workpiece-carriage taking into account 
workpiece and tool contact interaction and components definition by distributed models. 
The results of the study proved the adequacy of the dynamic model of elastic TMS 
interaction with the cutting process, considered as single-mass system with elastic and 
dissipative characteristics determined experimentally. 

Comparison of simulation results and experimental studies on the variability of 
natural oscillation frequencies of elastic TMS during longitudinal feed of the cutter, 
correspondence of profile diagrams spectral characteristics of machined surfaces and 
free oscillations of TMS elements, as well as reduction of surface roughness when using 
SSV option on HAAS ST-30 (USA) with theoretically determined amplitudes and 
period spindle speed change period, confirms the adequacy of the developed 
mathematical models and the effectiveness of their application for SSV parameters 
determination on CNC lathes. 

Keywords: technological machining system, regenerative oscillations, dynamic 
model with lag function, turning modeling, spindle speed control. 
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