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Рис. 3. Результат імпорту деталі із заданими параметрами 
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ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ 

ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ПРИ ВИКОНАННІ 

ЛАБОРАТОРИНХ РОБІТ 

 

Автоматизована система розрахунку циліндричних зубчастих передач 

застосовується при виконанні лабораторних та практичних робіт з 

дисциплін «Деталі машин» та «Крмп’ютерне проектування промислових 

виробів та технологічних процесів» і являє собою алгоритм для визначення 

геометричних розмірів зубчастих передач, перевірки передач за 

контактним напруженням і напруженням згину. Система розрахунку 

ґрунтується на засадах стандартів: ДСТУ 21354-87 «Передачи зубчатые 

цилиндрические эвольвентные. Расчет на прочность» та ДСТУ 16532-70 

«Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. 

Расчет геометрии». Даний алгоритм розроблено кандидатом технічних 

наук, доцентом, завідувачем кафадри «Інформаційні технології 

проектування ім. В.М. Найдиша» Мацулевичем О.Є. та старшим 

викладачем кафедри «Технічна механіка» Таврійського державного 

агротехнологічного університету Чаплинським А.П. 

Алгоритм програми написано в програмі «Mathcad» оскільки вона 

високу універсальність, повну відповідність використовуваних в ній 

функцій загальним математичним традиціям, високий ступінь інтеграції з 

іншими Windows–додатками. Всі розрахунки  проводяться в режимі 



Матеріали науково-практичної конференції 

реального часу і не вимагають від користувача ні яких додаткових команд, 

крім виконання своїх прямих математичних функцій).  

 
 

 

 

 

Враховуючи переваги використання пропонованого алгоритму, його 

було впроваджено в учбовий процес.  

У разі необхідності, як видно із    рис. 1, автоматизований розрахунок 

може бути  представленим у вигляді звичайного 

 текстового документу і  після  проведення розрахунків та друку, 

отримати готовий розділ курсового проекту або лабораторної роботи. 

 

 
 

 

 

Усі позначення і індекси, які застосовуються в алгоритмі, 

відповідають ДСТУ  ISO 701-2001 «Міжнародна система позначень 

зубчастих передач». 

Рис. 1.  Загальний вигляд початку  

розрахунку «Вихідні дані» 

Рис. 2. Механічні характеристики 

сталей 
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Завдяки наявності, в програмі, можливості створювати окремі області 

(рис. 2 та 3), в алгоритм  вбудовано всю довідникову інформацію, що 

необхідна для проведення розрахунку. Наявність таких областей дозволяє 

проводити розрахунок не використовуючи додаткову літературу, 

стандарти чи довідники. Перевага створення таких областей полягає у 

тому, що їх можна створювати в будь якому місці алгоритму і нема 

необхідності гортати весь документ, щоб знайти довідникові додатки. 

Після з’ясування інформації із довідникової області її згортають і вона не 

заважає проведенню розрахунку. Області можна використовувати і для 

приховування великих формул (рис. 3), що значно оптимізує алгоритм і 

скорочує час на проведення розрахунку. 

Пропонований програмний модуль ма є можливість висвітлювати 

окремі області, тому для полегшення роботи з алгоритмом, результати 

розрахунків, що не підлягають редагуванню підфарбовані зеленим 

кольором, а ті, що потребують редагування – жовтим.  

Результати розрахунку зубчастих передач двоступеневого 

циліндричного редуктора представлені на рисунку 4 у вигляді таблиці, що 

значно полегшує подальші розрахунки та виконання графічної частини 

курсового проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Результати розрахунку зубчастих передач 

 

Рис. 3. Розрахункові формули і ДСТУ 


