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Вступ
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Теоретичні та
експериментальні дослідження в машинобудуванні» складена з урахуванням
освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальності 131 —
Прикладна механіка.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні» є загальна методологія проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, методи теоретичних
та експериментальних досліджень технологічних процесів та об’єктів машинобудівного виробництва.
Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна «Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні» є однією із завершальних дисциплін у
підготовці магістрів і базується на знаннях, засвоєних під час вивчення курсів «Основи науково-дослідної роботи», «Взаємозамінність, стандартизація
та технічні вимірювання», «Основи технології машинобудування», «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», «Технологія машинобудування», «Автоматизація виробництва в машинобудуванні», «Філософські проблеми наукового
пізнання», «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті», «Технологічні
методи виготовлення та підвищення якості деталей машин», «Дискретні системи керування та мікропроцесорна техніка», «Методологія та організація
наукових досліджень» та ін.
Знання і практичні навики, отримані студентами під час вивчення дисципліни «Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні»,
можуть бути використані для роботи над магістерською кваліфікаційною роботою і для подальшої роботи після завершення навчання в університеті.
Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля і двох змістових модулів.
1. Мета і завдання дисципліни
Метою викладання дисципліни «Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні» є формування у майбутніх магістрів спеціальності 131 — Прикладна механіка навичок постановки і виконання завдань теоретичних та експериментальних досліджень в галузі машинобудування.
В результаті вивчення дисципліни студент має знати:
- цілі і основні задачі теоретичних та експериментальних досліджень;
- загальнонаукові методи и методи творчого мислення;
- основи застосування математичних методів в дослідженнях;
- основи розробки математичних моделей об’єктів і процесів машинобудування;
- методи імітаційних досліджень із застосуванням обчислювальної техніки;
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- місце експерименту в науковому дослідженні, види і основні задачі експериментальних досліджень в машинобудуванні;
- основи розробки методики проведення експерименту;
- основи планування експерименту;
- основи метрології;
- основи обробки результатів експериментальних дослідження.
- основні напрямки, задачі, методи та засоби експериментальних досліджень систем гідроприводів та гідроавтоматики;
- основні напрямки задачі, методи та засоби експериментальних досліджень процесів механічної обробки;
- основні типи, будову і технічні можливості датчиків механічних величин,
і вміти:
- формулювати мету і задачі теоретичного дослідження певного машинобудівного об’єкта або процесу;
- розробляти математичні моделі нескладних об’єктів прикладної механіки;
- формулювати мету і виконувати імітаційні дослідження із застосуванням обчислювальної техніки;
- формулювати мету і задачі експериментального дослідження певного
машинобудівного об’єкта або процесу;
- розробляти методики і вибирати засоби експериментального дослідження;
- обробляти результати експериментального дослідження і робити обґрунтовані висновки.
- розробляти методики і схеми стендів для випробувань нескладних виробів машинобудування.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовиий модуль 1. Теоретичні дослідження в машинобудуванні
Тема 1. Вступна лекція. Теорія і експеримент. Їх місце в науковому дослідженні.
Структура і зміст дисципліни. Особливості застосування КМС під час
вивчення дисципліни. Основні напрями наукових досліджень в сучасному
машинобудуванні. Поняття теоретичного і експериментального дослідження.
Тема 2. Об’єкти і задачі теоретичних досліджень в машинобудуванні.
Об’єкти теоретичних досліджень (металорізальні верстати та їх вузли,
процеси різання, процеси поверхневого пластичного деформування, машини
і процеси обробки тиском). Предмети досліджень цих об’єктів.
Задачі теоретичних досліджень: узагальнення результатів дослідження,
пошук загальних закономірностей шляхом обробки дослідних даних; можли4

вість розповсюдження результатів дослідження на аналогічні процеси без повторення досліджень; вивчення об'єкта, недоступного для експериментального дослідження; підвищення рівня надійності результатів експериментального дослідження.
Тема 3. Розробка математичних моделей машинобудівних об'єктів.
Поняття математичної моделі. Види математичних моделей. Основні
підходи до розробки математичних моделей машинобудівних об'єктів. Поняття припущення. Поняття ідентифікації математичної моделі.
Тема 4. Імітаційне дослідження (математичне моделювання) машинобудівних об'єктів.
Основні задачі імітаційного дослідження. Методи імітаційного дослідження. Імітаційне дослідження динаміки систем в середовищі MATLAB
Simulink. Розробка структурних схем математичних моделей, придатних для
дослідження в середовищі MATLAB Simulink. Методика моделювання в середовищі MATLAB Simulink.
Тема 5. Теоретичні основи забезпечення точності механічної обробки та
складання машин.
Технологічні розмірні розрахунки в машинобудуванні. Застосування статистичних методів в технологічних дослідженнях. Кореляційний аналіз технологічних процесів механічної обробки.
Тема 6. Оптимізація технологічних процесів механічної обробки.
Задачі структурної та параметричної оптимізації технологічних процесів
механічної обробки. Вибір оптимальних режимів різання за допомогою методу
лінійного програмування.
Змістовний модуль 2. Експериментальні дослідження в машинобудуванні
Тема 7. Поняття експерименту, його місце в науковому дослідженні. Задачі експериментальних досліджень та їх класифікація.
Основні означення і терміни, використовувані в експериментальних дослідженнях. Класифікація, структура і послідовність експериментального дослідження. Мета і задачі експерименту (у т. ч. в дисертаційному дослідженні).
Тема 8. Вимірювання в експериментальному дослідженні.
Елементи теорії вимірювань. Засоби вимірювання. Похибки вимірювання. Робоче місце експериментатора.
Тема 9. Датчики механічних величин.
Принцип дії, будова і характеристики датчиків: переміщення, швидкості,
прискорення, сили, моменту сил.
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Тема 10. Планування експерименту в машинобудівних дослідженнях.
Основи регресійного аналізу. Повний факторний експеримент. Дробовий
факторний експеримент. Поняття про екстремальні пошукові експерименти
(методи: Гаусса-Зайделя, крутого сходження).
Тема 11. Обробка результатів експерименту.
Аналіз результатів досліджень. Графічне зображення результатів досліджень. Перевірка адекватності результатів теоретичних і експериментальних
досліджень.
Тема 12. Технологія експериментальних досліджень систем гідроприводів та гідроавтоматики.
Мета і задачі експериментального дослідження статичних і динамічних
характеристики систем гідроприводів і гідроавтоматики та їх елементів. Методика проведення досліджень, вибір обладнання і приладів. Будова типових
експериментальних стендів.
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Інформаційний ресурс
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: [сайт].
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua
Форма підсумкового контролю
Диференційований залік.
Засоби діагностики успішності навчання
Проведення контрольної роботи у кінці модуля. Опитування під час захисту лабораторних робіт. Опитування під час захисту індивідуальних домашніх завдань (денна форма навчання). Опитування під час захисту контрольної
роботи (заочна форма навчання).
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