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1. Опис навчальноУ дисциплши

Найменування
показниюв

Галузь знань, напрям
П1ДГОТОВКИ, ОСВ1ТНБО-

квал1ф1кац1Йний р1вень

Характеристика 
навчально'1 дисципл!ни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кшыасть кредит1в -4

Галузь знань:
05.05 Машинобудування 

та металообробка
За вибором ВУЗа

Модул1в -  2

Спец1альн1сть
(професшне

спрямування):
131 Прикладна мехашка

Рж пщготовки:
Змютових модул1в -2 5-й 5-й
1 ндив1дуальне
науково-дослщйе
завдання

(назва)

Семестр

Загальна кшьюсть 
годин - 120

10-й 10-й
Лекци

Тижневих годин для 
денно!- форми 
навчання: 
аудиторних -  3,0 
самост1йно1 роботи 
студента -  5,6

X

Осв1тньо- 
квал1ф1кац1йний р1вень: 

мапстр

28 год. 6 год.
Практичн!, семшарсыа

14 год. 2 год.
Лабораторн!

год. год.
Самостшна робота

78 год. 112 год.
1 ндивщуальн1 завдання:

год.
Вид контролю: е.п.

Примггка.
Стввщношення кшькост1 годин аудиторних занять до самостшно! 
шдив1 дуально!' роботи становить:

для денноТ форми навчання -  35% до 65% 
для заочно! форми навчання -  6,7% до 93,3%

х



2. Мета та завдання навчальноТ дисциплши
Мета: головною метою вивчення цього курсу е шдготовка

висококвал1ф 1кованих спещалкгпв по анал1зу динамши та проектуванню 
ковальсько-штамг^увальних машин.

Завдання курсу — вивчення основних понять динам1чних розрахунюв 
ковальсько-штампувальних машин.

У результат! вивчення навчальноТ дисциплши студент повинен
знати:
- методолопю розробки динам1чних моделей КШМ;
- методи розрахунку динам1чних моделей;
вмгги:
- в1рно розробити динам1чну модель машини з урахуванням особливостей п 

конструкцп та технолопчного навантаження;
- в!дпов1дно до конструкцп машини розрахувати параметри моделц
- скласти систему р 1внянь руху елементгв моделц
- виконати вс1 необхщш розрахунки динам1чних моделей.

г
3. Програма навчальноТ дисципл1ни

Модуль 1. Зм1стовий модуль 1. Основи теорн динам1ки машин

Тема 1. Динам1чш модел1 машин

Вих1дн1 положения при складанш динам1чноТ модел1 машини.
Структура машин, двигун, мехашчна система.
Динам1чна модель двигуна.
Динам1чна модель мехашчноТ частини.
Функц1я положения та передавальш функцп.
Необхщно звернути увагу на те, що для будь-якоТ технолопчно'Т машини и 

структура залишаеться незм1нною. Тому, динам1чна 1 математична модел1 машини 
являють собою су^упшсть моделей двигуна 1 механ1чноТ системи (передавального 
механ1зму 1 виконавчого органа). Модел1 двигуна 1 механ1чноТ системи 
визначаються ступенем детал1зацп властивостей 1 параметр1в систем 1 залежать 
вщ поставлено'! задач!.

Для механ1чних систем перетворення руху описуеться функц1ею положения, 
що е юнематичним аналогом мехашзму. Варто звернути увагу на те, що для 
циюпчних механ!зм1в функцп положения не постшш, що приводить до 
виникнення динам1чного збудження мехашзму.

Тема 2. Параметри динам1чних моделей

Приведения мае та момештв шерцп.
Зв’язки.
Характеристики дружн1х зв’язк1в та !х приведения. 

х



Параметри дисипацп.
Узагальнеш координата.
Кшетична та потенцшна енерпя.
Параметрами математичних моделей е масов1 1 пружш параметри елемешпв 1 

зв'язюв, а також параметри дисипащ'У. Визначаються щ параметри вщомими 
методами, але з урахуванням особливостей мехашчних конструкцш ковальсько- 
штампувальних машин. Для спрощення моделей проводять Ухне приведения до 
одного з головних елемент1в. Тод1 положения окремих елемешзв моделей 
визначаеться узагальненими координатами, у функцп яких визначають кшетичну 
1 динам1чну енерпю системи.

Модуль 2. Змктовий модуль 2. Динамжа ковальсько-штампувальних 
машин

Тема 1. Введения в динамшу ковальсько-штампувальних машин

Загальна система КШМ та етапи и дослщження.
Динам1чна та математична модел1 КШМ.
Основною особливютю бшыност1 КШМ е р1зка зм1на характеру додатка 

навантаження протягом короткого перюду технолопчного циклу. Весь 
технолопчний цнГкл ч 1тко розд1ляеться на пер1од холостого 1 робочого ходу. 
В1дсутн1сть навантаження в перюд холостого ходу, проте, може привести до 
р1зкого динам1чного порушення системи внасл1док не стащонарносп 1нерц1Йних 
навантажень (не л 1Н1ЙН1сть функцп положения). Створення едино '1 динам1чно1 
модел1 КШМ можливо, але не рацюнально, тому що на р1зних етапах роботи 
машини зважуються зовс1м р1зш задач1 .

Розробка динам1чно1 модел1 КШМ починаеться з п розрахунковоТ схеми, на 
ЯК1Й вказують ОСНОВН! 1НерЦ1ЙН1 елементи, зв'язки М1Ж НИМИ 1 СИЛИ, ЩО Д1ЮТЬ у  
машинг Динам1чна модель являе собою  умовне граф1чне представления КШМ 13 
указ1вкою на Н1Й приведених 1нерц1Йних елемент1в, зв'язк1в, сил, координат. При 
цьому дуж е важливо правильно вир1шити питания спрощення модели тому що, як 
надлишкова, так 1 недостатня шформащя про особливост1 роботи машини можуть 
спотворити результата розрахунюв.

Сукупн1сть рщнянь руху й 1нших математичних залежностей, що описують 
поводження системи являе собою математичну модель КШМ. Через визначену 
складшсть математичних залежностей гхне ршення можливе в 61льшост1 випадюв 
чисельними методами з використанням обчислювально'Г техн1ки.

Тема 2. Динам1ка мехашчних прес1в.

КГШП е типовими представниками кривошипних прес1в з добре розвинутою 
структурою 1 характерним способом навантаження. 3 щеУ причини на Ухньому



приклад1 докладно розглянут1 питания складання динамично!' модел1 1 1хшх 
особливостей.

Варто звернути увагу на те, що тшьки шляхом теоретичного анал1зу можливе 
вивчення роботи преса в широкому спектр1 умов 1хнього функцюнування, 
виконання прогнозування його поводження при змш 1 звичайних умов 
експлуатацн 1 параметр1в системи. Результата теоретичних розрахунюв 
пщтверджують дослщш й експериментальш даш про характер 1 величину 
динам1чного збудження преса. Застосування коефщёента динам1чност1 в 
спрощених статичних розрахунках забезпечуе частковий обл1к цих явищ.

Динам1чн1 процеси при розгош 1 виб1гу значних махових мае, характерних 
для кривошипных прес1в, е показниками досконалост1 електроприводу. 
Розрахунок виконаний в анал1тичному виды що дозволяе ощнити як1сть приводу 
при р 1зних початкових умовах.

При вмиканш фрикц1ЙноТ муфти великих прес1в (КГШП 1 ш.) в1дбуваються 
динам1чн1 коливання усього преса щодо фундаменту в двох перпендикулярних 
площинах. Теоретичний розрахунок цього явища дозволяе оптим1зувати 
параметри преса 1 фундаменту для зменшення руйнування останнього.
Одшею з причин передчасного зносу 1 руйнування деталей кривошипних 
роздшових прес1в е динам1чн1 явища при р1зкому знята навантаження на повзуш 
п1сля в1дколу заготовки. Зменшення шюдливих наслщк1в цього явища можливо 
п1сля оптим1зацп параметр1в преса 1 досить складного розрахунку пристрою, що 
демпф1руе.
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4 . Структура навчальноУ дисциплши
Назви

ЗМ1СТОВИХ
модул1в 1 тем

Кшьюсть годин
денна форма Заочна форма

усього у тому ЧИСЛ1 усього у тому ЧИСЛ1
л п лаб 1НД с . р . л п лаб 1НД с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1

Змктовий модуль 1. Основи теорй’ динамжи машин
Тема 1. 
Динам1чн1 
модел1 машин ?

6 2 18 2 26

Тема. 2. 
Параметри 
динам1чних 
моделей

8 4 20 2 30

Разом за 
модулем 1

14 6 38 4 56
1



Модуль 2
Змштовий Модуль 2. Динамка ковальсько-штампувальних машин

Тема 1.
Введения в
динамку
ковальсько-
штампувальних
машин

8 4 20 1 2 26

Тема 2. 
Динамка 
мехашчних 
прес1в

6 4 20 1 30

Разом за 
модулем 2 г

14 8 40 2 2 56

Усього годин 120 28 14 78 120 6 2 112

5. Теми семшарських занять
№ Назва теми Кшьюсть
з/п годин

1
2
3
4

6. Теми практичних занять
№
з/п

? Назва теми Кшьюсть
годин

1 Розробка динам1чно1 модел1 кривошипного пресу 4
2 Розрахунок параметр1в динам1чноТ модел1 кривошипного 

пресу
4

3 Динамка процесу вмикання фрикцшно '1 муфти пресу 2
4 Розрахунок процесу розгону та вибку маховика 

кривошипного пресу
2

5 Розрахунок переходу через резонансну зону 2

7. Теми лабораторних занять
№ Назва теми Кшьюсть
з/п годин
1
2 г

3



8. Самостшна робота

№
з/п

Назва теми Кшьюсть
годин

1 Розрахуншва модель пресу. 6
2 Перюди руху мае та задач1 динам1чного анал1зу. 6
3 1нерц1йн1 параметри 6
4 Параметри пружносЛ 6
5 Дисипативна функщя 6
6 Рухомий момент двигуна 6
7 Загальна характеристика вмикання муфти 6
8 Р 1ВНЯННЯ руху маховика 6
9 Спрощена методика розрахунку процес1в вмикання та 

гальмування
6

10 Розрахунок коливання фундаменту преса при холостих 
та робочих ходах

6

11 Розрахунок процесу руху частин виконавчого мехашзму 
1 всього пресу тел я  сколу заготовки

6

12 Розрахунок динамки пресу при виконанш розподшьчих 
операцш

6

13 Розрахункова модель молота при визначеш швидкосЛ 
шдскакування

6

Разом 78

9. Гндивщуальш завдання

10. Методи навчання

- Розповщь ? для 0П0В1ДН01, описово1 форми розкриття навчального 
матер1алу;

- Пояснения - для розкриття сутност1 певного явища, закону, процесу;
- Бесща —  для усвщомлення за допомогою дгалогу нових явищ, понять;
- 1люстращя - для розкриття предмет1в 1 процес!в через Тх символ1чне 

зображення (малюнки, схеми, графки);
-Лабораторна робота - для використання набутих знань у розв’язанш 

практичних завдань;
- 1ндуктивний метод - для вивчення явищ в1д одиничного до загального;
- Дедуктивний метод-для вивчення навчального матер1алу в1д загального до 

окремого, одиничного;
- Проблемний виклад матерталу — для створення проблемно! ситуацп.

г



11. Методи контролю

Для студеипв денноУ форми навчання: у сне опитування на практичних та 
лекцшних заняттях, аудиторна контрольна робота, тестування.

Для студешлв заочноТ форми навчання: усне опитування на практичних 
заняттях, аудиторна контрольна робота, тестування.

12. Розподш бал1в, як! отримують студенти
_____________ Приклад для залту__________________

Поточне тестування та самостшна робота Сума
Змютовий модуль № 1 Зм 1стовий модуль № 2

Т1 Т2 Т1 Т2 100
50 50 50 50

Т 1, Т2 -  теми змютових модул1в.

Шкала оцшювання: нацюнальна та ЕСТ8
Сума бал1в за вс1 
види навчально'1

Д1ЯЛЬНОСТ1

Ощнка
ЕСТ8

Оцшка за нацюнальною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для залку

90-100 А В1ДМШНО

зараховано
85-89 В добре75-84 г С
70-74 Б задовшьно60-69 Е

35-59 РХ
незадовшьно з 

МОЖЛИВ1СТЮ повторного 
складання

не зараховано з
МОЖЛИВ1СТЮ

повторного складання

1-34 Е
незадов1льно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисциплши

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисциплши

13. Методичне забезпечення
1. Методичш вказ1вки до практичних робгг з дисциплши «Динамка КШО»• У • • •для студент1в спещальност1 131 Прикладна механка / Укл. А.В. Явтушенко, 

А.Ю. Матюхш -  Запор1жжя ЗНТУ, 2018.-54с.

14. Рекомендована лггература 
Базова

1. Динамика машин и управление машинами: Справочник /Под ред. Г. В. 
Крейнина. -  М.: Машиностроение, 1988.



2. Кривошипные кузнечно-прессовые машины /В.И. Власов, А .Я. Борзыкин, 
И.К. Букин-Батырев и др. /Под ред В.И. Власова. -  М.: Машиностроение, 1982.

3. Явтушенко О.В. Проектування та розрахунок кривошипних прес1в: 
курсове проектування: навч. пос1бник для студент1в вищ. навч. заклад1в: рек 
МОНУ/ О.В. Явтушенко, А.В. Глебенко, Т.О. Васильченко.- ЗНТУ, 2012.- 436 с.

Допом1Жна 

1 5 .1нформацшш ресурси


