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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОЛИВАНЬ КІНЦЯ ШПИНДЕЛЯ НА ОСНОВІ 

РОЗРАХОВАНИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ 
  

Розроблено метод визначення рівня коливань шпиндельного вузла за коливанням його корпусу з розрахунком 

передавальних функцій. Досліджуються вібрації шпиндельного вузла на прикладі механічної коливної системи, що 

складається з наступних підсистем: інструмент, шпиндель на опорах кочення, корпус гільзового виконання, пружно 

закріплена на основі рама. Підсистеми розглядаються у вигляді пружних стержнів з розподіленими масами. Зв’язки 

між підсистемами описуються пружними і дисипативними елементами. Вібраційне збурення у вигляді одиничної 

гармонічної сили прикладається у місці розміщення першого підшипника передньої опорі шпинделя. Отримано 

експериментальний спектр вібрацій корпусу шпиндельного вузла та проведено моделювання спектру вібрацій 

шпинделя на оправці.  

Ключові слова: шпиндельний вузол, механічна коливна система, динамічна податливість, передавальна функція 

 

При обробці деталей значну роль на 

формування їх точності мають коливання 

шпинделя, з закріпленим на ньому інструментом. 

Проте, виміряти їх під час обробки доволі складно 

в зв’язку з складністю розміщення вимірювальної 

апаратури в зоні різання. Другою складністю є те, 

що існуючі на даний момент методи базуються на 

вимірюванні відхилень поверхні інструменту, 

заготовки чи деталі, а отже на результати будуть 

впливати похибки самої поверхні. Одним з 

способів вирішення цієї проблеми може бути 

вимірювання коливань на корпусі ШВ 

(шпиндельного вузла) з наступним теоретичним 

розрахунком коливань самого шпинделя на основі 

розрахованих передавальних функцій, які 

характеризують співвідношення коливань в 

точках вимірювання вібрацій та точці, для якої їх 

необхідно визначити. Ці передавальні функції є 

динамічними податливостями підсистем ШВ і 

визначаються зза способом, описаним у [1]. 

Метою роботи є обґрунтування методу 

розрахунку коливань шпинделя за вібраціями 

його корпусу. 

Для цього пропонується метод непрямого 

вимірювання коливань шпиндельного вузла, за 

яким обчислюється теоретична передавальну 

функцію W(ω), що пов’язує коливання корпусу, 

у місці здійснення вимірювань (позиція 1 – 

місце розташування датчика, рис. 1) та кінця 

інструментальної оправки (позиція 2, рис. 1). 

Датчик розташований над першим 

підшипником передньої опори ШВ.  

Теоретична передавальна функція описує 

зв’язок між точками 1 та 2 (рис. 1) та 

визначається за залежністю [2, 3, 4]: 
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0 ( )q   і 

 3
( )jq   - динамічні 

податливості кінця закріпленого в шпинделі 

інструменту та вибраної для вимірювання точки 

корпуса під дією одиничного гармонічного 

навантаження, прикладеного до шпинделя. 

 
Рис. 1 Визначення коливань ШВ: 

1 – точка вимірювання коливань на корпусі шпиндельного вузла; 

2 – точка оцінки точності обертання шпиндельного вузла 
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Розрахунок спектру коливань кінця оправки 

за виміряними коливаннями корпуса ШВ 

проводиться за залежністю [2, 3, 4]: 
     1 3

0 ( ) ( )i j i iA A W     

де 
 1
0 ( )iA   і 

 3
( )j iA   - амплітуди і-х 

спектральних складових коливань кінця 

оправки і корпуса ШВ відповідно; 

 iW   - передавальна функція, що 

пов’язує коливання вибраної точки на корпусі 

ШВ та кінця інструменту/заготовки. 

Даний метод дозволяє суттєво спростити 

оцінку та моніторинг стану шпиндельних вузлів. 

Основним джерелом вібрацій ШВ є 

підшипники опор шпинделя, тому пропонується 

проводити обчислення динамічних 

податливостей 
 1
0 ( )q   і 

 3
( )jq   та відповідних 

їм передавальних функцій для випадку збурення 

у місці першого підшипника передньої опори 

ШВ  в місці і в цьому ж місці проводити 

вимірювання коливань корпусу ШВ. 

Для цього випадку, динамічні податливості 

у точці, для якої проводиться вимірювання 
 1
0 ( )q   та на корпусі ШВ 

 3

2 ( )q   

визначаються за настуними залежностями: 

     1 1 1

0 02 0 02 0( )q X M       

             3 3 3 3 3 3 3

2 21 5 26 6 22 1 23 2 24 3 25 4( ) ( )q X X X X X X                   

Результати обчислення наведені на рис. 2. 

 

 
                                           а)                      б) 

Рис. 2. Динамічні податливості: а) інструменту; б) корпусу ШВ 

 

Рис. 3. Передавальна функція W(ω): 
( )i

kP  - k-а власна частота i-ї підсистеми 

Проаналізувавши отримані результати, 

можна зробити висновок, що передавальна 

функція W(ω) дає достатньо інформації як про 

співвідношення переміщень в порівнюваних 

точках оправки і корпусу ШВ, так і про 

причини зміни цих співвідношень. В першу 

чергу це пов’язано з зонами локальних 

резонансів 
( )i

kP  в системі (тут i – індекс 

підсистеми, а k – номер власної частоти), а отже 

з підвищеною чутливістю оправки до коливань 

на власних частотах оправки ( (1)

1 635P Гц ), 

шпинделя ( (2)

2 1295P Гц ), корпусу ШВ (

(3)

1 1946P Гц ) і рами ( (4)

3 441P Гц ). З 

цього випливає, що в модельованому спектрі 

коливань кінця оправки можна спостерігати 

зростання амплітуд на цих частотах, а на 

частоті (1)

2 838P Гц  - спадання. 
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Метод оцінки коливань переднього кінця ШВ 

наведено у вигляді блок-схеми, що включає в 

себе ШВ, обладнання для вимірювання коливань, 

що складається з п’єзоакселерометра PCB 

353B15, підсилювача PCB 480E09, АЦП NI USB-

9215 та ПК з програмним забезпеченням 

(середовище Matlab) для збереження, аналізу та 

обробки даних. 

 

 
Рис. 4 Блок-схема розрахунку спектру коливань переднього кінця ШВ 

Процедура визначення рівня коливань 

переднього кінця ШВ на основі спектрального 

аналізу: за допомогою п’єзоакселерометра що 

розташований на корпусі ШВ отримується 

вібраційний сигнал, (рис. 1, точка 1),що 

подається через підсилювач сигналу (ПС) на 

аналого-цифровий перетворювач (АЦП), де 

відбувається перетворення сигналу з 

аналогового у цифровий, після чого він 

подається на персональний комп’ютер (ПК), де 

з допомогою програмного забезпечення Matlab 

відбувається його подальша обробка. 

Згідно розробленої методики, для апробації 

методу було отримано експериментальний 

спектр вібрацій корпусу ШВ, та розраховано 

теоретичний спектр вібрації переднього кінця 

ШВ. Результати наведено на рис. 5. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Спектри коливань шпиндельного вузла:  

а) експериментальний – корпус ШВ;  

б) теоретичний - кінець інструменту. 

 

 

Висновки. 

Для отриманих результатів проведено 

обчислення кореляційного коефіцієнту Пірсона, 

алгоритм реалізації розроблений на основі 

роботи [5] та становить 0.76  , що дозволяє 

стверджувати про ефективність методу та 

можливість його використання у системах 

моніторингу ШВ. 

П’єзоакселерометр ШВ ПС АЦП ПК 

Matlab 
Математична 

модель 
W(ω) 

Частотний 

спектр 

Результуючий спектр 

частот переднього кінця 

ШВ 

n=720 об/хв 

n=720 об/хв 
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Петришин А.И.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОЛЕБАНИЙ КОНЦА ШПИНДЕЛЯ НА ОСНОВЕ РАССЧИТАННЫХ 

ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 

Разработан метод определения уровня колебаний шпиндельного узла за колебаниями его корпуса з расчетом 

передаточных функций. Исследуются вибрации шпиндельного узла на примере механической колебательной 

системы, что состоит из следующих подсистем: инструмент, шпиндель на опорах качения, корпус гильзового 

исполнения, упруго закрепленная на основе рама. Подсистемы рассматриваются в виде упругих стержней с 

распределенными массами. Связи между подсистемами описываются упругими и диссипативными элементами. 

Вибрационное возбуждение в виде единичной гармонической силы прикладывается в месте размещения первого 

подшипника передней опоры шпинделя. Получено экспериментальный спектр вибраций корпуса шпиндельного узла и 

смоделирован спектр вибраций шпинделя на инструменте.  

Ключевые слова: шпиндельный узел, механическая колебательная система, динамическая податливость, 

передаточная функция 

 

Petryshyn A.  

SPINDLE END VIBRATION DETERMINATION BASING ON CALCULATION OF THE TRANSFER 

FUNCTIONS 

A method of spindle vibrations level determination by the vibrations of spindle body with estimated transfer functions has been 

developed. Research of spindle unit vibrations is being performed for mechanical vibration system, which consists of 

subsystems: mandrel, spindle on rolling supports, spindle quill and frame that is elastically mounted on foundation. Subsystems 

are considered to be as elastic beams with distributed mass. Subsystems connections can be described by elastic and damping 

elements. Vibrational excitation, as a unit harmonic force, applied at the location of the first bearing of spindle leading support. 

Experimental spectrum of spindle quill vibrations has been obtained. Vibration spectrum of the spindle unit on a mandrel has 

been modeled. 

Keywords: spindle unit, mechanical vibration system, dynamic compliance, transfer function 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


