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3. Суть розробки, основні результати.   
(укр.)  

Створено математичні моделі похибки позиціювання у робочому просторі 
технологічного обладнання. Наразі встановлено, що просторова похибка позиціювання 
різального інструмента і деталі є залежною від місця розташування відносно системи 
координат. Як наслідок, це суттєво впливає на технологічні параметри процесу обробки 
металів, а також на точність виготовлення деталей надточних приладів.  

Обґрунтовано математичні моделі та доцільність їх використання у побудові 
експрес-систем визначення просторова похибки. Як наслідок, створено математичні 
моделі зонної точності, а також методику та рекомендації її застосування у технологічних 
процесах.  

Запропонована  теорія дозволила розробити новий клас наноприладів під назвою 
„Градієнтометр”, який дозволяє швидко та якісно визначати зони високої точності у 
верстатах із системами з числовим програмним керуванням.  

Розроблено ескізний проект технічної документації та виготовлено дослідний 
зразок приладу. Розроблено та запатентовано основні технічні рішення щодо експрес-
аналізу точності виготовлення прецизійних деталей приладів. 
 (рос.) 
Разработаны математические модели погрешности позиционирования в рабочем 
пространстве технологического оборудования. Определено, что пространственная ошибка 
позиционирования режущего инструмента и детали зависит от места расположения в 
системе координат. Как следствие, это существенно влияет на технологические параметры 
процесса обработки металлов, а также на точность изготовления деталей прецизионных 
приборов. Обоснованы математические модели и целесообразность их использования при 
построении експресс-систем определения пространственной погрешности. Как следствие, 
созданы математические модели зонной точности, а также методика и рекомендации по ее 
использованию в технологических процессах. Предложенная теория позволила 
разработать эскизный проект технической документации и опытный образец нового 
класса наноприборов под названием «Градиентометр», который позволяет точно 
определять зоны высокой точности на станках с числовым программным управлением.  
(англ.) 
Mathematical  models of the positional error in working place of technological equipment are 
creative. Dependence of the  spatial error of the positional of cutting tool and detail at occurrence 
in coordinate system is defined. Properly this severely have an influence on accuracy for the 
production precision details. Mathematical models and expediency theirs use at creation of 
express-system of the positional error definition are creative. Properly mathematical models of 
the zonal precision, as well as principles and guidelines of this used in technological processes. 
Offered theory allowed to creation of the draft design of technical documentation and 
experimental model of new class nanoinstruments as «Gradientometr», which is defined of zones 
of high precision on CNC-machine tool. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати відповідають світовому рівню за критерієм точності вимірювання 

деталей наноприладів, які виготовлюють в умовах автоматизованого металообробного 
обладнання. Прилад «Градієнтометр» та методика експрес-аналізу не мають аналогів на 
світовому рівні.  

6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Застосування розроблених приладу «Градієнтометр» та методики експрес-аналізу на 

автоматизованому виробництві приладобудівного підприємства дозволяє значно знизити 
собівартість та підвищити якість нановиробів внаслідок підвищення точності роботи 
металообробного обладнання у 4 – 5 разів у порівнянні з існуючими технологіями 
виробництва. Просування результатів роботи на ринок збуту пропонується 
впровадженням розроблених теоретичних та практичних положень у практиці, 
обговоренням результатів розробки на вітчизняних та міжнародних конференціях, що є 
рекламними заходами розробки, а також підготовкою фахівців з питань застосування 
контрольно-вимірювальної техніки в приладобудівному виробництві, в галузі 
автоматизації технологічних процесів механічної обробки металів. Очікуваний 
економічний ефект від впровадження приладу і методики експрес-аналізу точності може 
складати 125 тис.грн./рік. 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).  
Використання результатів роботи можуть бути корисними підприємствам галузей 

машинобудування, точного приладобудування, верстатобудування, технологічним 
центрам, промисловим підприємствам м. Києва, України тощо. Наприклад, таким 
підприємствам м. Києва, як ВАТ "Завод автоматики ім. Г. Петровського", ДАХК "Артем", а 
також ЗАТ "Моторсіч", "Південмаш" та іншим приладобудівним та верстатобудівним 
підприємствам України.  

8. Стан готовності розробки. 
Розроблено та виготовлено дослідний зразок приладу «Градієнтометр», створено 

нову технологію контролю точності виготовлення прецизійних деталей приладів, 
розроблено методику експрес-аналізу технологічних режимів виготовлення прецизійних 
деталей приладів. На підставі розробленої технічної документації можлива розробка 
дослідно-промислових зразків приладів, які повністю адаптовані до існуючого 
технологічного металооробного обладнання, і можуть бути впроваджені у приладобудівне 
виробництво.  



 
9. Існуючі результати впровадження. 

Основні результати теоретико-експериментальних досліджень підготовлено до 
впровадження в навчальному процесі у спецкурсі: „Технологія приладобудування” – 
новий розділ „Градієнтометрія просторової похибки позиціювання різального 
інструмента”, у навчальному посібнику «Технологии приборостроения» (2009 р.). зразок 
приладу виконано спільно з ВАТ "Завод автоматики ім. Г. Петровського". Заплановано 
сумісне використання технології і приладу у технологічному процесі виготовлення 
деталей наноприладів. За матеріалами роботи підготовлено докторську дисертацію за 
темою «Підвищення точності виготовлення надточних деталей приладів на верстатах з 
CNC».  
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