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Анотація. Виконано аналіз перехідної посадки з метою визначення відсотків
спряжень із зазором чи з натягом. Застосовано ймовірнісний метод аналізу з
програмною реалізацією у Mathcad. Одержано результати моделювання для різних
рівнів точності технологічного процесу.
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Abstract. The analysis of the transitional fit to determine percent mates with a clearance
or with an interference fit. Applied probabilistic analysis method with a software
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implementation in Mathcad. The obtained simulation results for different accuracy levels of
the process.
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Вступ. Відомо, що найбільш точне уявлення щодо посадки надають
ймовірнісні значення граничних і середніх зазорів чи натягів та допуску
посадки, що визначаються з урахуванням характеристик розсіювання
розмірів деталей [1].
В основу проектних розрахунків посадок ймовірнісним методом
покладено припущення того, що відхилення отвору і валу розподілені по
нормальному закону із центром групування в середині поля допуску (Ес та
ес) та середнім квадратичним відхиленням , що визначається за формулою
(1)
 = TD,d /KTT,
де TD,d ‒ допуск на отвір та вал відповідно [1];
KTT ‒ коефіцієнт точності технології, тобто відношення поля допуску до
середньоквадратичного відхилення розмірів.
Ціль роботи. В роботі поставлена задача програмної реалізації
ймовірнісного методу аналізу перехідної посадки у програмі Mathcad [3].
Матеріал і результати досліджень. Для порівняння з викладеним
окремо імітаційно‐статистичним методом дослідження проводилися на
прикладі такої ж посадки, яка на кресленику позначена 100 Н7/k6.
Результати розрахунків та графіки наведені на рисунках 1‐3.

Рисунок 1 – Розрахунки і графік нормального розподілу відхилень від номі‐
нального розміру для отворів
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Рисунок 2 – Розрахунки і графік нормального розподілу відхилень від
номінального розміру для валів

Рисунок 3 – Розрахунки відсотків і графік нормального розподілу зазорів
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На рисунках 1‐3 відхилення розмірів та допуски позначено в мкм, а %S ‒
означає відсоток спряжень із зазором.
Слід також підкреслити, що середнє квадратичне відхилення зазорів S
визначається за формулою (рис. 3)
(2)
 = (TD2 + Td2)0,5 /KTT,
Одержано результати моделювання для різних рівнів точності
технологічного процесу. Результати з точністю до сотої долі відсотка
співпадають з даними, одержаними раніше імітаційно‐статистичним
методом.
Висновок. Проведені дослідження показали, що результати
розрахунків перехідних посадок ймовірнісним методом у програмі Mathcad
співпадають з результатами імітаційно‐статистичного моделювання. Це
підтверджує адекватність розроблених методик. Досягнута більш висока
точність розрахунків у порівнянні методом табульованої інтегральної
функції ймовірності.
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