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1. Зміст дисципліни 
1.1. Основні відомості і поняття з теорії механічних коливань. 
Механічні коливання. Класифікація коливальних систем. Різновиди коливань механічних си-

стем. Шляхи мінімізації негативного впливу пружних коливань. 
1.2. Динамічні моделі циклових механізмів поліграфічних машин із врахуванням пружності 

ланок. 
Динамічні моделі та їх класифікація. Коефіцієнти жорсткості та розсіювання, їх приведення. 

Типові динамічні моделі механізмів поліграфічних машин. 
1.3. Математичні моделі механізмів поліграфічних машин. 
Загальні відомості. Деякі відомості з аналітичної механіки стосовно до задач динаміки ма-

шин. Математична модель кулачкового механізму із врахуванням пружності вхідної та вихідної 
системи. 

1.4. Дослідження динаміки механізму привода ножа (стосовно пристрою для обробки корін-
ця при КНС). 

Мета динамічного розрахунку механізму привода ножа. Математична модель механізму 
привода ножа. Алгоритм розрахунку кутової деформації валів. Результати розрахунку та реко-
мендації до проектування механізму привода ножа. 

1.5. Аналіз коливань в кулачковому механізмі із врахуванням пружності вихідної системи.  
Диференційне рівняння руху вихідної ланки в критеріальній формі. Коефіцієнт динамічності 

та шляхи його мінімізації. 
1.6. Синтез динамічно-оптимальних циклових механізмів. 
Синтез полідинамічних законів руху вихідних ланок кулачкових механізмів. Автоматизова-

ний синтез полідинамічних ЗПР. 
1.7. Антивібратори. 
Призначення антивібраторів та їх класифікація. Конструкція та принцип роботи лінійного та 

маятникового антивібратора. 
1.8. Демпфери коливань. 
Призначення та класифікація демпферів коливань. Конструкція та принцип роботи демпфе-

рів сухого та в’язкого тертя.  
1.9. Пристрої програмного зрівноваження надмірних навантажень. 
Призначення пристроїв програмного зрівноваження надмірних навантажень та їх класифіка-

ція. Зрівноважувальні кулачкові механізми. Програмні зрівноважувачі циклових механізмів. 
Результати деяких експериментальних досліджень пристроїв програмного зрівноваження. 

 
2. Вимоги до оформлення контрольної роботи 

Контрольна робота виконується у рукописному або машинописному варіантах. Об’єм ро-
боти – 8÷10 сторінок. У роботі повинно бути у повному обсязі висвітлено відповіді на питання 
згідно варіанту, відповідь повинна супроводжуватись схемами (графічними залежностями). 

Варіант контрольної роботи вибирається по останній цифрі залікової книжки. 
Не допускається дослівне переписування рекомендованої літератури. 

  



 

3. Теми контрольних робіт 
Варіант 0 

1. Механічні коливання. Класифікація коливальних систем. 
2. Призначення антивібраторів та їх класифікація. Конструкція та принцип роботи лінійного та 

маятникового антивібратора. 
Варіант 1 

1. Динамічні моделі та їх класифікація. 
2. Призначення та класифікація демпферів коливань. Конструкція та принцип роботи демпфе-

рів сухого та в’язкого тертя.  
Варіант 2 

1. Коефіцієнти жорсткості та розсіювання, їх приведення. 
2. Синтез полідинамічних законів руху вихідних ланок кулачкових механізмів. Автоматизова-

ний синтез полідинамічних ЗПР. 
Варіант 3 

1. Типові динамічні моделі механізмів поліграфічних машин. 
2. Зрівноважувальні кулачкові механізми. Програмні зрівноважувачі циклових механізмів. 

Варіант 4 

1. Математичні моделі механізмів поліграфічних машин. 
2. Енергосилові параметри та характеристики пружинних, пневматичних, торсіонних та інер-

ційних навантажувачів. 
Варіант 5 

1. Результати деяких експериментальних досліджень пристроїв програмного зрівноваження. 
2. Аналіз динамічних явищ в кулачковому механізмі для ЗПР „Косинусоїда”. 

Варіант 6 

1. Синтез полідинамічних законів руху вихідних ланок кулачкових механізмів. Автоматизова-
ний синтез полідинамічних ЗПР. 

2. Призначення антивібраторів та їх класифікація. Конструкція та принцип роботи лінійного та 
маятникового антивібратора. 

Варіант 7 

1. Приведення мас і моментів інерції мас при складанні динамічних моделей.  
2. Енергосилові параметри та характеристики пружинних, пневматичних, торсіонних та інер-

ційних навантажувачів. 
Варіант 8 

1. Зрівноважувальні кулачкові механізми. Програмні зрівноважувачі циклових механізмів. 
2. Дослідження динаміки механізму привода ножа (стосовно пристрою для обробки корінця 

при КНС). 
Варіант 9 

1. Синтез зрівноважуючих кулачкових механізмів. Результати деяких експериментальних дос-
ліджень пристроїв програмного зрівноваження. 

2. Характеристика пружних зв’язків та їх приведення. 
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