
Теорія машин і механізмів
Предмет і задачі ТММ.

Теорія машин і механізмів – наука про загальні методи

дослідження властивостей механізмів і машин та

проектування їхніх схем.

Курс теорії механізмів і машин призначений для вивчення

питань з дослідження і проектування, які є загальними для

більшості механізмів і машин.

Дві основні задачі ТММ:

1) Перша задача, яку називають аналізом механізмів, полягає

в тому, щоб визначити структурні, кінематичні і динамічні

характеристики механізму за відомою схемою.

2) Друга задача, яку називають синтезом механізмів, є

задачею, зворотною до аналізу, тобто при синтезі потрібно

спроектувати схему механізму під задані структурні,

кінематичні чи динамічні умови.



Основні поняття теорії механізмів і машин .

Машина – пристрій, що виконує механічні рухи для

перетворення енергії, матеріалів і інформації з метою заміни

або полегшення фізичної або розумової праці людини.

Машина здійснює свій робочий процес за допомогою

виконання закономірних механічних рухів.

Механізм – система окремих тіл, яка призначена для

перетворення руху одного чи кількох тіл у потрібні рухи інших

тіл.

Усі механізми поділяються на просторові і плоскі.

Носієм цих рухів є механізм.

Просторовими механізмами називаються такі механізми, точки

деталей яких описують неплоскі траєкторії чи траєкторії, що

лежать у площинах, які перетинаються.

Плоскими механізмами називаються такі механізми, точки

деталей яких описують траєкторії, що лежать в одній чи

декількох паралельних площинах.



Будь який механізм є системою твердих тіл.

Структура та класифікація механізмів.

Приклад.

Сукупність твердих тіл (деталей), які у складі механізму

рухається як одне ціле, називається ланкою.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
http://www.autoblaze.ru/*/shatun-v-dvigatele.html


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Boxerengineanimation.gif


В курсі теорії механізмів і машин ланки розрізняють за

характером їх руху в складі механізму.

Ланки механізму поділяються на рухомі і стійку.

Стійка – нерухома ланка

механізму; відносно якої

розглядається рух інших ланок.

Корба (кривошип) – ланка, що робить повний оберт відносно

нерухомої осі стійки.

Поковзень – ланка механізму, яка рухається поступально

відносно іншої ланки.

Гонок (шатун) – ланка механізму, яка здійснює плоский рух і

безпосередньо не опирається на стійку.

http://www.support17.com/component/content/572.html?task=view


Коромисло – ланка, що робить не повний

оберт навколо нерухомої осі стійки.

Куліса – рухома ланка

механізму, у якої є напрямні

для поковзня.

Таким чином, будь який механізм можна розглядати як

сукупність нерухомої (стійки) та рухомих ланок.

Крім того, у складі будь-якого механізму розрізняють,

незалежно від їхнього руху, наступні ланки:

вхідну, вихідну і початкову.

Камінь куліси – повзун, який рухається вздовж куліси.

http://cherch.ru/mechanizmi_i_mashini/kulisniy_mechanizm.html
http://www.malp.vstu.by/images/malp/Mechanisms/Lever4/Theory.htm


Вхідною (початковою) називається ланка, якій задається рух,

що буде перетворений механізмом у необхідний рух вихідної

ланки. Її ще називають тяговою

Вихідною називають ланку, що здійснює рух, для якого

призначений механізм, її ще називають тяжною.

У машинах та механізмах ланки між собою з'єднані таким

чином, що завжди забезпечується можливість їхнього

відносного руху.

Рухоме з'єднання двох дотичних ланок називається

кінематичною парою.
З'єднання ланок у точках А (кривошип –

стійка), В (кривошип –шатун) і С (гонок –

поковзень) допускають тільки обертання

однієї ланки відносно другої.
З'єднання називається обертальною кінематичною парою.

З'єднання в точці С (поковзень – стійка) допускає тільки

поступальний рух однієї ланки відносно другої і називається

поступальною кінематичною парою.

http://www.support17.com/component/content/572.html?task=view


Обертальні кінематичні пари.

Обертальні кінематичні пари забезпечують тільки обертальний

відносний рух.

Гвинт

Корпус Колесо

Болт

Ланка 1

Ланка 2

Гайка Кулька



Поступальні кінематичні пари

Поступальні кінематичні парі забезпечують тільки

поступальний відносний рух.

Поковзень

Напрямна



Структурний аналіз механізмів.

Структурний аналіз механізмів – це перший розділ ТММ, в

якому вивчається будова механізмів.

Структурний аналіз призначений для визначення степеню

вільності механізму і його класу.

Число степенів вільності вказує на кількість незалежних

приводів, необхідних для однозначної роботи механізму.

За класом механізму вибирають раціональні методи

кінематичного і динамічного аналізів.

Структурною називається схема механізму, виконана

умовними позначеннями ланок і кінематичних пар без

дотримання лінійних розмірів.

Кінематичною називається схема механізму, виконана

умовними позначеннями ланок і кінематичних пар з

дотриманням масштабу довжин.

За такою схемою можна робити кінематичний і динамічний

аналіз механізму.



Класифікація кінематичних пар.

Класифікують кінематичні пари двома способами:

- За числом степенів вільності Н (за Ассуром);

- За кількістю в’язей S (за Артоболєвським). 

З теоретичної механіки відомо, що вільне тіло в просторі має

шість ступенів вільності Н , тобто може робити шість

незалежних один від одного рухів:

три поступальних рухи за напрямами осей Ох , Оу і Oz ;

три обертальних рухи навколо осей Ох , Оу і Oz .

Оскільки при з’єднанні двох тіл у кінематичну пару (в

залежності від способу з’єднання) кількість відносних рухів цих

тіл зменшується на 1 ... 5 одиниць, то за І.І.Артоболевським усі

пари підрозділяють на п’ять класів.

6HS

Ступінь вільності та кількість в’язей пов’язані:

Якщо кінематична пара накладає одну в’язь S=1, то пара І-го 

класу, S=2 – другого і т.д.



Тіло в площині може мати тільки три незалежні рухи

(поступальний рух уздовж двох координатних осей і

обертальний – навколо третьої).

Відповідно при з’єднанні таких тіл у кінематичну пару вони

можуть мати тільки один або два відносні рухи.

Отже, в плоскому механізмі пари можуть бути тільки

четвертого та п’ятого класів.

Пари п’ятого класу бувають обертальні та поступальні.



Класифікація кінематичних пар

Кінематична

пара

Клас пари Число 

в’язей S

Cтепінь

вільності H

Позначення

1            1                 5                    Р1

2            2                 4                    Р2

3            3                 3                    Р3

4            4                  2                   Р4

5            5                  1                   Р5



Тіло в площині може мати тільки три незалежні рухи

(поступальний рух уздовж двох координатних осей і

обертальний – навколо третьої).

Відповідно при з’єднанні таких тіл у кінематичну пару вони

можуть мати тільки один або два відносні рухи.

Отже, в плоскому механізмі пари можуть бути тільки

четвертого та п’ятого класів.

Пари п’ятого класу бувають обертальні та поступальні.

За характером з’єднання ланок кінематичні пари поділяють на

дві групи: нижчі та вищі.

До нижчих відносяться пари, у яких ланки стикаються по

поверхні, а до вищих - якщо елементами кінематичної пари є

тільки лінії або точки.

При цьому лінійний або точковий контакт розуміють як

початковий – при дотиканні ланок без зусиль, а під

навантаженням ланки, які утворюють вищу пару, будуть

дотикатись по деякій дійсній поверхні, яка називається

плямою контакту.



Приклади кінематичних пар та їх умовне зображення.

Найбільше застосування в механізмах машин, приладах та

інших пристроях отримали обертові кінематичні пари V класу.

V клас:

1. Обертальна пара: Умовне позначення:

2. Поступальна пара:

3. Гвинтова пара:



ІV клас кінематичних пар:

1. Циліндрична пара:

2. Сферична з пальцем:



ІІІ клас кінематичних пар:

1. Куляста (сферична) пара:

2. Площинна:



ІІ клас кінематичних пар:

1. Лінійчата (циліндр на площині):

І клас кінематичних пар:



Алгоритм визначення класу кінематичної пари:

1.Систему координат слід ув'язати з однією з ланок

кінематичної пари.

2.Визначити можливі елементарні переміщення відносно даної

системи координат (Н).

3.Перевірити наявність можливих функціональних зв'язків між

цими елементарними переміщеннями (приклад “гвинтової

пари”).

4. За формулою S=6-H визначити число умов зв'язку, що і

визначає клас кінематичної пари.

Нижчі пари можуть бути обертальні та циліндричні,

поступальні та гвинтові, а також сферичні кінематичні пари.

Нижчі пари відносяться до 5-го класу, до 4-го і 3-го класу.

Вищі кінематичні пари трапляються в зубчастих, кулачкових та

інших механізмах.

Вища пара, яка має кочення з ковзанням одного елемента по

другому, відноситься до 4-го класу.



Перевагою нижчих кінематичних пар, у порівнянні з вищими, є 

можливість передачі великих зусиль. Дія сил у нижчих парах 

розподіляється на більшу площу, у зв’язку з чим питомий тиск і 

стирання суттєво менші. 

Крім того, нижчі кінематичні пари допускають обернення руху, 

тобто характер відносного руху не змінюється в залежності від

того, яка з ланок кінематичної пари є рухомою.

Перевагою вищих пар є можливість відтворення самих

найрізноманітніших законів руху вихідної ланки та зменшення

тертя при застосуванні кінематичних з’єднань

(шарикопідшипник, роликопідшипник), оскільки сили тертя

кочення завжди менші ніж сили тертя ковзання.



Кінематичні  ланцюги.

Кінематичним ланцюгом називається система ланок, зв'язаних

між собою кінематичними парами.

Таким чином, будь-який механізм є кінематичним ланцюгом.

Кінематичні ланцюги діляться на прості і складні, замкнуті і

розімкнуті, плоскі і просторові.

Простим називається кінематичний ланцюг, у якого кожна

ланка входить не більш ніж у дві кінематичні пари.

Складним – у якого є хоч би одна ланка, що входить більш ніж

у дві кінематичні пари.

У замкнутому кінематичному ланцюзі кожна ланка входить не

менш чим у дві кінематичні пари, а в розімкнутому – є ланки,

що входять тільки в одну кінематичну пару.

Плоским називають ланцюг, у якого всі точки ланок рухаються

в одній або декількох паралельних площинах.

Просторовим – у якого точки ланок рухаються в різних

непаралельних площинах.
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Механизмом називається замкнутий кінематичний ланцюг з

одною нерухомою ланкою (стійкою), у якого при заданому русі

однієї, або декількох вхідних ланок, усі останні ланки

одержують наперед визначені рухи.
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Основні види механізмів та їх структурні схеми

Найрозповсюдженіші механізми з нижчими парами - важільні,

клинові та гвинтові;

з вищими парами - кулачкові, зубчасті, фрикційні, мальтійські

та храпові (заскочкові).

Важільні механізми – це механізми, в яких ланки утворюють

лише обертові, поступальні, циліндричні або сферичні

кінематичні пари.

Плоскі важільні механізми (механізми, які мають тільки

обертові та поступальні пари).

1. Кривошипно-повзунний механізм - один із найпоширеніших,

застосовується в поршневих машинах (двигунах

внутрішнього згоряння, компресорах, помпах), у кувальних

машинах та пресах, лісопильних рамах, приладах і т.ін.

Механізми, які мають тільки обертові пари, називають

шарнірними.



2. Шарнірний чотириланковик служить для перетворення

одного виду обертового руху в інший. В залежності від

розмірів ланок може бути кривошипно-коромисловим,

двокривошипним або двокоромисловим механізмом;

застосовується у пресах та кувальних машинах, конвеєрах,

прокатних станах, портальних кранах, у приводі коліс

тепловозів, електровозів, вагових механізмів і т.ін.



3. Кулісний механізм

призначений для

1) перетворення одного виду

неперервного обертового руху

ланки 1- кривошипа в інший,

ланки 3 – куліси;

2) перетворення обертового

руху в поступальний - ланки 5

– повзуна.



Особливістю кулісних механізмів є прискорений зворотній хід

куліси.

Такі чотири- та шестиланкові кулісні механізми застосовують

у строгальних і довбальних верстатах, поршневих помпах та

компресорах, гідроприводах…



Приклади механізмів з вищими парами.

Найширше застосування в машинах та приладах знаходять

зубчасті механізми.



В кулачкових (плоских та просторових) механізмах, вища пара

утворена ланками, що називаються кулачок (шайба змінної

кривини профілю) 1 і штовхач 2,

Потрібний закон руху забезпечується відповідним профілем

кулачка.

Найважливішою позитивною якістю кулачкових механізмів є

можливість отримувати різноманітніші закони руху вихідної

ланки, у тому числі із зупинками; простота методів синтезу.

або кулачок 1 та коромисло 2.



Ступінь вільності механізму

Для визначення ступеня вільності плоского механізму

використовують формулу Чебишева:

W=3(k-1)-2P5-1P4

Для визначення ступеня вільності просторового механізму

використовують формулу Сомова – Малишева:

W=6(k-1) -1Р1 - 2Р2 - 3Р3 - 4P4 - 5P5

Ступінь вільності (рухомості) механізму W – це число ступенів

вільності його рухомого кінематичного ланцюга відносно

нерухомої ланки (стійки).

k - число ланок механізму (включно з нерухомою), 

Рі – кількість кінематичних пар і-того класу. 

Ступінь вільності механізму визначає число вхідних

(початкових) ланок, тобто кількість ланок, яким необхідно

задати рух, щоб усі інші ланки рухались цілком визначено.

W=3n-2P5-1P4
або

де n - число рухомих ланок механізму.



Приклади.

1. Дослідимо структуру шарнірного ланцюга, показаного на 

рисунку.
1 2

3
Число ступенів вільності визначимо відносно однієї з ланок,

наприклад 1.
Оскільки кінематичний ланцюг, приєднаний до 1 ланки,

складається з двох ланок (n=2 – кількість рухомих ланок) і

трьох кінематичних пар V класу: P5 =3, Р4 = 0, то за

формулою Чебишева:

W = 3n - 2P5 - P4 = 3·2 - 2 ·3 = 0.

Отже, шарнірне з’єднання трьох деталей не має відносної

рухомості частин і є не механізмом, а однією ланкою.

Надалі, в складі механізмів таке шарнірне з’єднання завжди

будемо вважати за одну ланку.



2. Визначимо  число ступенів вільності плоского механізму: 

1

23

4

5

Ланки 0-1, 1-2, 2-3, 0-3, 3-4 і 4-5 утворять обертальні пари:      

A, B, C, D, E, і F , 

а ланки 0-5 – поступальну пару G .

Механізм включає

5 рухливих ланок  

і 7 кінематичних пар 

V класу. 

А

В
С

D

E

F

G

Таким чином, для механізму: n=5; P4 =0; P5 =7 .

Тоді степінь вільності:

W =3n - 2P5 - P4 = 3·5 - 2·7 =1 .



3. 23

4 1

А

С

D

E

В

Механізм включає 4 ланки ( n=4 ), 

що рухаються, 

та 5 кінематичних пар V класу. 

Ланки 0–1, 1–2, 2–3, 3–4 и 4–0 

утворюють обертальні пари A , B , 

C , D і E.

Отже, P4=0, P5=5. Тоді:

W = 3n - 2P5 - P4 = 3·4 - 2·5 = 2 .

Таким чином, для однозначного визначення рухів ланок такого 

механізму необхідно задати незалежні закони руху відносно

стійки двом його ланкам.



Ланки з надлишковими вя’зями і зайвими степенями вільності.

Під час дослідження структури механізму можуть виявитися

умови зв’язку та ступені вільності, що не впливають на

характер руху механізму в цілому.

Такі умови зв’язку називають пасивними, а ступені вільності –

зайвими, оскільки їх можна вилучити без зміни загального

характеру руху механізму.
Приклад: важільний п’ятиланковий 

механізм подвійного  паралелограма.

А

С

D

E

В

F

АВ = СD, АD = ЕF = ВС, 

АЕ = ВЕ і  DF = FС.

З урахуванням другого шатуна EF

ступінь рухомості механізму:

W = 3n-2P5-P4 =3·4-2·6 = 0,

Тобто, згідно з розрахунком, такий кінематичний ланцюг не 

має рухомості, а є фермою. 

Насправді,  це механізм з одним ступенем вільності. 



Пасивні (зайві) в’язі дублюють інші в’язі, не зменшуючи

рухомість механізму, а лише перетворюють його у статично

невизначену систему.

Виконуючи структурний, кінематичний аналіз, пасивні в’язі

треба вилучати.

Умовно відокремимо шатун ЕF від механізму. Тоді ступінь

вільності механізму:

W = 3n-2P5-P4 =3·3-2·4 = 1.

Пасивні зв’язки існують при виконанні певних геометричних

співвідношень в механізмі;

введення додаткового шатуна ЕF для збільшення жорсткості

ланок АВ і СD та зменшення навантаження на ланку ВС, тобто

з конструктивних міркувань, лише за умови ЕF = АD не внесе

нових зв’язків.

Ланка завжди матиме надлишкові в’язі, якщо вона включена в

кінематичний ланцюг паралельно іншій ланці і може мати

зайві степені вільності, якщо включена послідовно.



Зайві ступені вільності.

Як приклад механізму із зайвими ступенями вільності

розглянемо кулачковий механізм з роликовим штовхачем.

Механізм включає 3 рухомих

ланки (n=3): 1- кулачок,

2- штовхач, 3- коліща;

3  пари V класу: 

обертальні пари О, B 

і поступальна - C 

та 1 пара ІV класу: між

кулачком та коліщам – А.

1

2

3

О

B

C

А

W=3n-2Р5-Р4=3·3-2·3-1=2.

Проте, для визначеності руху штовхача достатньо задати

лише один рух кулачку. Невідповідність пояснюється тим, що

ланка 3, яка включена в ланцюг послідовно є ланкою із

зайвими степенями вільності.

Тобто у механізмі має бути дві 

вхідні ланки. 

W=3n-2Р5-Р4=3·2-2·2-1=1.



Заміна  в плоских механізмах вищих пар нижчими. 

Під час класифікації, вивчення структури та кінематики

плоских механізмів з вищими парами в багатьох випадках

зручно умовно замінювати вищі пари нижчими.

При цьому, треба задовільнити умови структурної та

кінематичної еквівалентності замінюючого і реального

механізмів:

замінюючий механізм повинен мати такий самий ступінь

вільності і необхідно, щоб характер миттєвого відносного

руху всіх його ланок не змінився.

У ТММ доведено, що вища кінематична пара IV класу

еквівалентна до ланки та двох нижчих пар V класу.

Алгоритм заміни вищих пар нижчими:

- у точці дотику двох ланок, які утворюють пару V класу,

проводимо спільну нормаль до профілів ланок і на ній

відмічаємо положення центрів кривини профілів;

- у центрах кривини створюємо обертальні пари V класу;



- якщо один з профілів окреслений по прямій, то створюємо 

поступальну пару V класу. 

- центри кривини профілів з’єднуємо додатковою ланкою. 

Приклад: 

2

О1

О2

1

Механізм включає 2 рухомих ланки (n=2); 2 обертальні пари V 

класу: О1 , О2  і 1 вища пара ІV класу: C.

C 

n

n
A

B

nn – спільна нормаль; А і В - центри кривини.  

2

О1

О2

1

A
B

3

Якщо профілями вищої пари мають змінні кривини, то у

кожному положенні розміри замінюючого механізму

змінюються.



Структурна класифікація плоских механізмів.

Основний принцип створення механізмів.
Однією з найраціональніших класифікацій плоских механізмів

є структурна класифікація Ассура-Артоболевського.

В основі її лежить основний принцип Л.В. Ассура:
будь-який механізм може бути створений шляхом

послідовного приєднання до однієї (чи декількох) початкових

ланок та стійки кінематичних ланцюгів з нульовим степенем

вільності.

Кінематичні ланцюги з нульовим степенем вільності

називають структурними групами або групами Ассура, а

початкову ланку та стійку - механізмом І класу.

Таким чином, будь - який механізм можна отримати

послідовним приєднанням до механізму І класу (одного чи

декількох) груп Ассура.

Структурною групою Ассура називається кінематичний

ланцюг, приєднання якого до механізму не змінює ступеня

вільності механізму.

Wгр=0.



Сукупність стійки та початкової ланки, що утворюють

кінематичну пару V класу, умовно називають механізмом

І класу (найпростішим, початковим механізмом);

число механізмів І класу дорівнює числу степенів вільності

механізму.

Механізми І класу являють собою найпростіші дволанкові

механізми, що з’єднані між собою або однією обертовою, або -

поступальною кінематичною парою V класу:

Ступінь вільності механізму І класу рівний одиниці W =1.

Механізми І класу, що мають обертову пару, досить поширені в

техніці. Це механізми таких машин як електродвигуни,

генератори, турбіни, вентилятори, відцентрові помпи і т.ін.



Щоб створити новий механізм з одним ступенем вільності,

W=1, до механізму І класу треба приєднати лише такі

кінематичні ланцюги, які мають W=0, тобто групи Ассура.

Розглянемо механізми, у яких всі вищі пари IV класу

попередньо замінені відповідними кінематичними ланцюгами,

що утворені лише кінематичними парами V класу, p4=0.

Тоді, для структурних груп Ассура, справедлива рівність

Wгр=3n-2Р5=0
Кількість ланок в групі Ассура завжди парна.

Умові відповідають лише такі співвідношення ланок і

кінематичних пар, що входять у групу Ассура:

n 2 4 6 8 …

P5 3 6 9 12 …

Групи  Ассура поділено на класи: II, III, IV і т.д.

Далі, приєднуючи до механізму (чи механізмів) I класу групи

Ассура різних класів, можна отримати найрізноманітніші

механізми, відповідно механізми II, III, IV і т.д. класів.



Основою структурної групи є замкнутий контур.

Клас групи Ассура визначається найвищим класом контура,

що входить до її складу.

Клас контура визначається кількістю кінематичних пар, у які

входять ланки, що його утворюють.

Механізму І класу присвоюють І клас контура (контур

виродився у точку; є лише одна кінематична пара);

ланка з двома парами – ІІ клас (контур виродився у пряму);

жорстка ланка з трьома парами – ІІІ клас (трикутник);

контур з чотирма парами – ІV клас і т.ін.

Порядок групи визначається числом елементів, якими група

приєднується до основного механізму.

Якщо до механізму входить кілька груп Ассура різного класу, 

то клас механізму визначається за найвищим класом групи 

Ассура.



Отже, найпростіша група Ассура складається з двох ланок і

трьох кінематичних пар V класу - група Ассура ІІ класу ІІ

порядку або двоповодкова група, тому що приєднання цієї

групи до основного механізму виконується двома повідками.

Оскільки пари V класу в плоских механізмах можуть бути

обертовими та поступальними, то в залежності від

співвідношення їх числа та розташування можливі 5 видів

(модифікацій) групи Ассура ІІ класу.

Механізми ІІ класу.
Механізми, до складу яких входять групи Ассура класу не

вище другого, називаються механізмами II класу.

Групи ІІ класу 2 порядку

А    

А    

1 вид 2 вид 3 вид 4 вид 5 вид



Механізми ІІІ та ІV класу.

Механізми, до складу яких входять групи Ассура не вище груп

III класу третього порядку, називаються механізмами III класу.

Групи ІІI класу

n=4;    P5=6.

3 порядок:

4 порядок:

n=6;    P5=9.



Групи ІV класу

n=4;    P5=6.

2 порядок.

n=6;    P5=9.

3 порядок.



Структурний аналіз механізму належить проводити шляхом

розбивки його на структурні групи Ассура та механізми І класу

у послідовності, зворотній до утворення механізму.

Послідовність виконання структурного аналізу.

1. Будують структурну схему механізму. Дають характеристику

ланок і кінематичних пар.

2. Визначають ступінь вільності механізму.

3. Вилучають пасивні умови зв’язку та зайві ступені вільності.

Формула побудови механізму.

4. Якщо механізм має вищі кінематичні пари ІV класу, їх

замінюють на нижчі пари V класу.

5. Розкладають механізм на структурні групи Ассура та

механізм (механізми) І класу. Кількість механізмів І класу має

дорівнювати числу ступенів вільності механізму.

6. Визначають клас і порядок виділених груп Ассура.

7. За класом старшої групи Ассура визначають клас

(і порядок) механізму в цілому.

8. Записують структурну формулу механізму.



Приклад структурного аналізу механізму.

2

1

A

B

3

5

Структурна схема шестиланкового

механізму поршневої помпи:

0 0

4 0 – стійка;

1 – корба;

2, 4 – шатуни;

3 – коромисло;

5 – поковзень.

Число рухомих ланок дорівнює

п’яти, n = 5.

С

D
E

F

Число кінематичних пар:

р5 = 7, це пари: А(1, 0); В(1, 2); С(2, 3); Д(3, 0); Е(3, 4); F(4, 5) –

обертальні пари та F(5, 0) – поступальна пара; р4 = 0, тобто

вищих кінематичних пар немає.

0

Ступінь вільності механізму за формулою Чебишева:

W = 3n-2P5-P4 =3·5-2·7-0 = 1,

Даний механізм має один ступінь вільності і, відповідно, має

бути один механізм І класу (одна початкова ланка).



Розкладаємо механізм на групи Ассура.

Послідовно від’єднуємо від механізму дві групи Ассура ІІ класу

ІІ порядку:

Даний шестиланковий механізм належить до другого класу.

Інколи склад та послідовність приєднання груп Ассура в

механізмі виражають структурною формулою:

5

4

2 вид.
2

3

1 вид.

В результаті залишається механізм І класу (ланки 1, 0):

1

0

І(0,1) → ІІ(2,3) → ІІ(4,5).



Кінематичний аналіз механізмів.

Задачі і методи кінематичного аналізу механізмів

Кінематичне дослідження механізму, тобто дослідження руху

ланок з точки зору структури (будови) механізму без

врахування сил, що обумовлюють цей рух, полягає, в

основному, в розв’язку трьох наступних задач:

- визначення положень, переміщень ланок механізму і

траєкторій окремих точок ланок;

- визначення швидкостей характерних точок і кутових

швидкостей ланок;

- визначення пришвидшень характерних точок та кутових

прискорень ланок.

Траєкторії, швидкості та пришвидшення точок і кутові

швидкості та пришвидшення ланок механізму є

найважливішими кінематичними характеристиками руху.

Кінематичне дослідження полягає у визначенні названих

кінематичних характеристик за заданим законом руху

початкової (вхідної) ланки та кінематичною схемою.



До характерних точок ланок відносяться центри кінематичних

пар і центри мас ланок.

Знання кінематичних параметрів механізму необхідно для

визначення:

- сил інерції ланок, при силовому дослідженні механізму;

- кінетичної енергії механізму і споживаної ним потужності при

дослідженні руху механізму.

Кінематичне дослідження механізмів виконують

графічним, графоаналітичним і аналітичним методами.

У графічному методі кінематичного аналізу кінематичні

параметри механізму визначаються тільки шляхом графічних

побудов.

У графоаналітичному методі рівняння руху точок механізму

записуються аналітично у векторній формі, а розв’язуються

графічним шляхом (побудовою планів швидкостей і

пришвидшень).

В аналітичних методах рівняння руху точок механізму

записуються і розв’язуються аналітично.



Загальний підхід до кінематичного аналізу графоаналітичним

методом.

Перша задача кінематичного аналізу механізму (визначення

переміщень ланок і траєкторій точок ланок) у

графоаналітичному методі розв’язуються графічно, шляхом

побудови кінематичної схеми механізму для ряду положень

початкової ланки.

Рішення другої і третьої задачі, тобто визначення швидкостей

і пришвидшень характерних точок механізму починають від

початкової ланки (механізму I класу), та виконують по групам

Ассура в порядку їх приєднання до механізму I класу.

( )t 

( )s s t

Закон руху початкової ланки, якщо вона виконує обертальний

рух, в загальному випадку задають у вигляді рівняння:

При поступальному русі початкової ланки цей закон може бути

заданий у вигляді рівняння:



Характер рівнянь руху однієї точки відносно іншої залежить

від взаємного розташування цих точок на ланках механізму.

У взаємному розташуванні точок на ланках механізму (групах

Ассура) може бути два випадки:

- дві точки належать одній ланці (одна лежить на деякій

відстані від другої);

- дві точки лежать на різних ланках (у даний момент часу

збігаються).

Другий випадок має місце в кінематичних парах, де

стикаються точки однієї ланки з точками другої.

Якщо дві точки належать одній ланці, то рівняннями руху

однієї точки відносно другої будуть рівняння плоского руху.

Швидкості (пришвидшення) центрів обертальної кінематичної

пари у двох ланок повинні бути рівними між собою.

У поступальній кінематичній парі точка однієї ланки може

рухатися відносно точки другої ланки уздовж направляючих

пари, тобто маємо складний рух однієї точки відносно другої.



Плани механізму.

Зображення кінематичної схеми механізму у вибраному

масштабі при відповідному положенні початкової ланки

називається планом механізму.

Масштабний коефіцієнт (масштаб) є відношення дійсного

значення зображуваної величини до довжини відрізка, який

цю величину зображує на кресленні: ;
аb

х
х 

х – деяка фізична величина, яку зображають графічно,

ab – довжина відрізка, який зображає дану величину на

кресленні.
При виборі масштабу дотримуються стандартних

креслярських масштабів.

Наприклад, масштабу М1:1 відповідає масштабний коефіцієнт

μl=0,001м/мм, масштабу М1:2 відповідає μl=0,002м/мм і т.ін

Усі кінематичні параметри механізмів змінюються періодично.

При виконанні курсових проектів кінематична схема механізму

будується для 12 положень.





Основні рівняння, які пов'язують швидкості і пришвидшення

двох точок, що належать одній ланці.

З курсу теоретичної механіки відомо, що кожний плоский рух

тіла можна розкласти на два:

- переносний поступальний рух разом з довільно обраною

точкою (полюсом) тіла;

- відносний обертальний рух навколо цього полюса.
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Пришвидшення точки В теж можна скласти з двох

пришвидшень: пришвидшення точки А і пришвидшення точки

В при обертанні тіла навколо точки А .
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Розв’язування векторних рівнянь здійснюють графічним

способом, швидкості та повні пришвидшення всіх точок

зображуються на кресленні векторами, побудованими з однієї

точки, яку називають полюсом.

Ці векторні фігури називаються відповідно планом швидкостей

і планом пришвидшень.



Кінематичний аналіз групи Ассура ІІ класу 2 виду

Властивості планів швидкостей:

- вектори, що виходять з полюса плану, виражають абсолютні

(повні) швидкості відповідних точок ланок механізму в

масштабі плану швидкостей;

- точки плану швидкостей, що відповідають нерухомим точкам

механізму, знаходяться в полюсі;

- вектори, що з'єднують кінці векторів абсолютних швидкостей,

виражають величини і напрямки відносних швидкостей;

- вектори відносних швидкостей точок ланки на плані

швидкостей утворять фігуру, яка буде подібна до однойменної

твердої фігури. Причому фігура на плані швидкостей буде

повернута відносно фігури на плані механізму на 90∘ убік

миттєвого обертання даної ланки.



Властивості планів пришвидшень:

- вектори, що виходять з полюса, зображають абсолютні

пришвидшення відповідних точок механізму в масштабі

пришвидшень;

- точки плану пришвидшень, що відповідають точкам

механізму, пришвидшення яких дорівнюють нулю, збігаються з

полюсом;

- фігура на плані пришвидшень, утворена векторами

відносних пришвидшень, подібна до фігури на ланці, яка

утворена відрізками, що з'єднують відповідні точки.
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Кінематичний аналіз корбово-поковзневого механізму.

Необхідно задати:

lOA, lAB, ω1 =const,

положення центра мас S2.

ω1

S2
Знайти: VA, VB, VS2, ω2, 

aA, aB, aS2, 𝜀2 .

;1 OAА lV 

1. Спочатку визначаємо швидкість точки A, корби OA :

.ОАVА 


Вибравши величину відрізка pa, яким буде зображатися

вектор VA, визначаємо масштабний коефіцієнт плану

швидкостей:
.

pa

VA
V 



p

a

План швидкостей.

2. Визначаємо швидкість точки В. Точки A и B належать одній

ланці (гонку) AB, тому:

,ВААВ VVV


 .; 2 АВВАВА lVАВV  


До швидкості точки A, тобто через точку "a" плану швидкостей

проводимо перпендикулярно AB лінію mn , уздовж якої буде

спрямований вектор швидкості AVB.

m

n

Через полюс p плану швидкостей проводимо лінію pl

паралельно осі BO (напрямній поковзня).

l

Точка "b" перетину ліній mn і pl визначає кінець вектора

швидкості VB точки B.

b

s2



3. Виходячи з теореми подібності, знаходимо на плані

швидкостей точку s2 , що відповідає центру мас ланки 2.

З'єднавши полюс p з точкою s2 , одержимо відрізок ps2, який

визначає швидкість центра мас ланки 2.

4. Помноживши вимірянні відрізки pb і ab на масштабний

коефіцієнт 𝜇V , знаходимо значення відповідних швидкостей:

;pbV VВ   .abV VВA  

5. Для визначення напрямку кутової швидкості ланки 2

переносимо вектор ab , що зображає швидкість AVB на плані

швидкостей, у точку B механізму. У напрямку вектора AVB

точка B обертається відносно точки A, отже, кутова швидкість

ω2 спрямована проти ходу годинникової стрілки.

ВО
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AB

ВA
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6. Величина кутової швидкості

ω2 визначається з виразу:



План пришвидшень.

1. Визначаємо пришвидшення точки A. Оскільки корба OA

обертається рівномірно, то точка A має тільки нормальне

пришвидшення, спрямоване по ланці OA від точки A до центра

обертання O. Величина цього пришвидшення дорівнює:

.
2

1 ОA

n

АА laa  

2. З точки 𝜋, прийнятої за полюс плану пришвидшень,

відкладаємо паралельно ланці OA в напрямку від точки A до

точки O відрізок 𝜋a , який відповідає пришвидшенню aА.

Тоді масштабний коефіцієнт плану пришвидшень 𝜇a буде

дорівнювати:
.

a

aA
a


 

3. Оскільки точки B и A належать одній ланці AB, то:
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5. Поковзень В рухається поступально, отже його абсолютне

пришвидшення спрямоване вздовж ОВ. Отже, через полюс

проведемо пряму 𝜋d. Точка "b" , в якій перетинаються ліній ph і

𝜋d визначає кінець відрізка 𝜋b (абсолютне пришвидшення В).
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Величина кутового

прискорення 𝜀2

визначається за формулою:
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Рівняння, що пов'язують швидкості і пришвидшення двох

точок, які належать двом ланкам, що входять у поступальну

кінематичну пару (рівняння складного руху).
Складним рухом ланки (точки) називається такий рух, при

якому ланка одночасно бере участь у двох або більше рухах.

Рух, що здійснює ланка (точка) по відношенню до рухомої

системи відліку називається відносним рухом.

Рух, що здійснює рухома система відліку по відношенню до

нерухомої системи називається переносним рухом.

Рух, що здійснює ланка (точка) по відношенню до нерухомої

(основної) системи відліку, називається абсолютним або

складним.

Теорема про додавання швидкостей:

;rea VVV



де re VV


, переносна та відносна швидкості відповідно. 

Теорема про додавання пришвидшень:

;crea aaaa




ca


пришвидшення Коріоліса.



Якщо переносний рух поступальний, то абсолютне

пришвидшення точки дорівнює геометричній сумі двох

пришвидшень: переносного та відносного.

При відносному обертальному русі тоді:

.
rr

aaaa n

ea




Методика побудови планів швидкостей та прискорень для

двоповідкових груп полягає у складанні аналогічних векторних

рівнянь для кожної ланки та спільному їх графічному розв’язку.



Динамічний аналіз механізмів.

Дві основні задачі динаміки:

-визначення сил, які діють на ланки механізмів за заданим

законом руху, та встановлення способів зменшення

динамічних навантажень, що виникають при русі механізмів;

-визначення дійсного закону руху механізмів під дією

прикладених до нього сил та встановлення способів

забезпечення заданих режимів руху механізму.

Перша задача має назву силового аналізу механізмів, а друга

– динаміки механізмів.

У динаміку входять і ряд інших задач, що мають важливе

технічне значення:

тертя у кінематичних парах; механічний коефіцієнт корисної дії

механізмів; теорія коливань в механізмах та віброзахист

машин і т. ін.

Крім цього у динаміці можна виділити два класи задач – аналіз

механізмів і машин та синтез механізмів і машин за заданими

динамічними умовами.



Сили, що діють на ланки механізму.

Усі сили, що діють на ланки механізму, можна розділити на

наступні групи:

1. Рушійні сили (Fp.c.) і моменти рушійних сил (Мр.с.) .

2. Сили виробничого (корисного) опору (Fк.о.) і моменти сил

виробничого опору (Мк.о.).

3. Сили тяжіння (G) рухомих ланок.

4. Сили невиробничого опору (Fо.) і моменти сил

невиробничого опору (Мо.).

5. Сили взаємодії між ланками механізму.
1. Рушійні сили (моменти) створюються двигунами, що

здійснюють перетворення будь якого виду енергії у механічну

енергію.

Рушійні сили збільшують кінетичну енергію машини і

прикладені до ланок механізму, що називаються ведучими;

з напрямом швидкості точок прикладання утворюють гострі

кути, зокрема ці кути можуть дорівнювати і нулю.

Тому робота, яку виконує рушійна сила завжди додатня.



2. Сили (моменти) виробничого (корисного) опору –

це сили, для подолання яких призначена машина (сили опору

в металорізальних верстатах; сили опору, що виникають при

стисканні газу або повітря в компресорах і т.д.).

Сили виробничого опору з напрямком швидкостей точок їх

прикладання утворюють тупий кут, а в окремих випадках кут

рівний 180∘.

Робота сил корисного опору - від’ємна, відповідно, сили

виробничого опору зменшують кінетичну енергію машини.

3. Сили тяжіння (ваги) окремих ланок та сили пружності

пружин. На деяких ділянках руху механізму ці сили можуть

здійснювати як додатну, так і від’ємну роботу.

Але за повний кінематичний цикл робота даних сил дорівнює

нулю, оcкільки точки їх прикладання рухаються циклічно.

Модуль цих сил обчислюється за відомою формулою:
.mgG 

Сили пружності пружин визначаються за їх характеристиками

чи за коефіцієнтами жорсткості.



5. Сили взаємодії між ланками механізму, тобто сили, що

діють у кінематичних парах.

Згідно 3-му закону Ньютона, сила, з якою перша ланка діє на

другу в кінематичній парі, дорівнює за величиною, але

протилежна за напрямом силі, з якою друга ланка діє на

першу.

Їх нормальні складові роботи не виконують, в той час як

дотичні складові, тобто сили тертя здійснюють від’ємну

роботу.

4. До сил невиробничого опору відносяться сили опору

повітряного чи рідинного середовища переміщенню ланок. Ці

сили залежать від форми ланки, її швидкості і в'язкості

середовища.

Сили перших чотирьох груп відносяться до категорії активних,

вони переважно відомі. Ці сили є зовнішніми.

Сили четвертої групи  реакції, якщо розглядати механізм в

цілому, є внутрішніми силами. Реакції наперед невідомі. Вони

залежать від активних сил та від прискорень ланок механізму.



Найбільший вплив на закон руху механізму чинять рушійні

сили та сили корисного опору.

Їх величина та характер дії визначається робочим процесом

машини чи приладу, в яких використаний даний механізм.

Ці сили можуть бути постійними, але в більшості випадків вони

є функціями кінематичних параметрів – переміщення,

швидкості або часу.

Рушійні сили та сили опору звичайно визначають

експериментальним шляхом за допомогою відповідних

приладів (індикаторів, динамометрів, різних давачів і т.п.) для

ряду положень механізму за цикл його роботи.

При розв’язуванні задач дані сили вважають відомими і

заданими у вигляді так званих механічних характеристик.

Механічною характеристикою машини називають

функціональну залежність силового параметру від часу чи

його кінематичного параметру, представлену графічно,

масивом чисел або аналітично.



Загальна методика силового розрахунку.
Силовий аналіз механізмів ґрунтується на розв’язанні першої

задачі динаміки – за заданим законом руху визначити діючі

сили.
Сили взаємодії ланок, що виникають в місцях їх дотику,

називають реакціями в кінематичних парах.

Визначення сил в кінематичних парах має велике практичне

значення для розрахунків ланок на міцність, жорсткість,

вібростійкість, стійкість проти спрацьовування і т. ін.

Окрім реакцій потрібно визначити зовнішню

зрівноважувальну силу (зрівноважувальний момент), що

прикладена до вхідної ланки, при якій забезпечується

прийнятий закон її руху.

Кінетостатичний розрахунок (принцип Даламбера): якщо до

всіх зовнішніх сил, що діють на ланку (групу Ассура, механізм)

додати сили інерції (моменти), то під дією усіх цих сил ланку

(групу Ассура, механізм ) можна розглядати як таку, що умовно

знаходиться в рівновазі.



Силу інерції ланки можна звести до головного вектора сили

інерції, прикладеного в центрі має S ланки:

,Sam




де m – маса ланки; Sa


пришвидшення центра мас ланки;

та головного момента сил інерції (скорочено момента сил

інерції):

,


SIM 

де 𝜀 – кутове пришвидшення ланки, ІS - момент інерції тіла

відносно осі, що проходить через центр мас, перпендикулярно

площині його руху.

Далі для кожної ланки записують три рівняння рівноваги:

,0 xxF

,0 ууF
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В першому наближенні проводять розрахунок без урахування

сил тертя в кінематичних парах, розглядаючи механізм як

систему з ідеальними в’язями.

У більшості випадків сили тертя малі, порівняно з іншими

силами, що діють на механізм, тому уточнений розрахунок

часто не робиться.



Визначення інерційних параметрів ланок механізму.
Обертальний рух ланки.

О
ω

S

Ланка обертається навколо осі, яка не проходить через її

центр мас.

𝜀

Всі елементарні сили інерції зводяться до

головного вектора сил інерції F і до головного

моменту M сил інерції:

,SamF
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Рух ланки поступальний.
Якщо ланка рухається поступально із пришвидшенням, то

пришвидшення всіх його точок дорівнюють пришвидшенню

центра мас S .

S

;00  M

.SamF




У випадку рівномірного обертання (𝜀=0):

 n

SS aa
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Реакції в кінематичних парах.

Реакції в кінематичних парах по відношенню до всього

механізму є силами внутрішніми, але по відношенню до

кожної ланки, що входить у кінематичну пару - зовнішніми.

Приймаємо наступні позначення: реакцію з боку ланки "k" на

ланку "n" позначають: ,knR


За ІІІ законом Ньютона: .nkkn RR




Вища кінематична пара IV класу.

Розглядаємо дію сил у кінематичних парах при відсутності

тертя.

Реакція між двома тілами, що

дотикаються, при відсутності сил тертя

спрямована по спільній нормалі n-n до

поверхонь, що дотикаються, і

прикладена в точці їх дотику.

У вищій кінематичній парі IV класу

невідомої є тільки величина реакції.



Обертальна кінематична пара V класу.

Сила взаємодії ланок, що

утворюють нижчу пару є

рівнодійною елементарних сил,

розподілених по поверхні

зіткнення ланок.

Точкою прикладання її буде

точка перетину ліній дій

елементарних сил.

В обертальній кінематичній парі відома тільки точка

прикладання реакції, а величина і напрямок невідомі.

При виконанні силового аналізу повну

реакцію в обертальній кінематичній парі

розкладають на дві складові:
В

2 3

.



Поступальна кінематична пара V класу.

0

5

Невідомими вважаються точка прикладання реакції (плече b) і

її величина.

b



Статична визначеність кінематичного ланцюга

Перш ніж розв’язувати задачу про визначення реакцій у

кінематичних парах, треба з'ясувати для яких кінематичних

ланцюгів виконується умова рівності рівнянь кінетостатики і

числа невідомих складових реакцій у кінематичних парах -

умова статичної визначеності кінематичного ланцюга.

Розглянемо плоский механізм, що складається з n рухомих

ланок та p5 нижчих (V класу) і p4 вищих (IV класу)

кінематичних пар.

Умова статичної визначеності задачі: 3n=2p5+p4.

За формулою Чебишева: 3n=2p5+p4+W.

Висновок: механізм без залишкових в’язей є статично

визначеним.

Решта W рівнянь використовуються для визначення тих

зовнішніх силових факторів, які не задані в силовому

розрахунку і є шуканими.

В багатьох підручниках невідомий зовнішній силовий фактор

називається зрівноважувальною силою (моментом).



Для будь-якої структурної групи Ассура: 3n=2p5+p4.

Отже, будь-яка структурна група є статично визначеною, а

тому при силовому розрахунку доцільно розглядати рівновагу

окремих структурних груп.

При кінематичному дослідженні механізмів послідовність

дослідження співпадає з послідовністю приєднання груп, тобто

спочатку розглядається група, яка приєднується до початкової

ланки, або початкової ланки і стійки. Потім розглядується

наступна група і т.д.

Послідовність силового розрахунку є протилежним

послідовності кінематичного дослідження, тобто силовий

розрахунок починається з останньої (рахуючи від початкової

ланки) приєднаної групи і закінчується силовим розрахунком

початкової ланки.

При виділенні із механізму структурної групи дію відкинутої її

частини замінюють відповідною силою. Ці сили належить

визначити.

Послідовність силового розрахунку механізмів.



Приклад визначення реакцій в кінематичних парах.

Визначення реакцій в кінематичних парах шарнірного

чотирьохланкового механізму без урахування сил тертя.

Припустимо, що за заданим законом руху початкової ланки 1

виконаний кінематичний аналіз і визначені сили і пари сил

інерції.
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Розв’язання задачі почнемо з розгляду умов рівноваги

двохланкової групи, утвореною ланками 2 і 3.
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- невідомі реакції.

Напрямок цих складових (знак) вибираємо довільно.



1) Визначення тангенціальних складових

Складемо рівняння моментів відносно точки В для ланки 2 і

для ланки 3:
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2) Визначення нормальних складових

Графічно розв’язуємо векторне рівняння суми сил, діючих на

всю групу в цілому:



.0303033222121   RRFGFGRR nn


Сума вказаних векторів утворює замкнутий векторний контур,

який називається планом сил.

Вибравши масштабний коефіцієнт 𝜇F відкладаємо на плані

сил вектори, які їх зображають, а модулі їх дорівнюють,

наприклад:
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3) Визначення реакції

Ця реакція визначається за умови рівноваги ланки 2, або

ланки 3. Наприклад, для ланки 2 :

0232221  RFGR
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4) Кінетостатичне дослідження механізму закінчується

силовим розрахунком ведучої ланки O1A.
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Реакцію в кінематичній парі O1 знаходимо за векторним

рівнянням:

.0101112  RFGR




Теорема Жуковського (про «жорсткий важіль»).

У випадку задач, у яких необхідно знайти зрівноважувальну

силу або зрівноважувальний момент, а визначати реакції в

кінематичних парах немає потреби, використовують теорему

(метод) Жуковського.

Прикладом таких задач є: визначення потужності та типу

двигуна, моменту інерції маховика, характеристики регулятора

та інші задачі динаміки.

Важіль Жуковського - це повернений на 90∘ в будь-яку сторону

план швидкостей, в однойменні точки якого, не змінюючи

величини і напрямки, перенесені всі задані сили, що діють у

даний момент часу на ланки механізму, сили інерції і сила, що

зрівноважує початкову ланку.

Розглядаючи повернений план швидкостей як деякий важіль з

опорою в полюсі плану швидкостей, що знаходиться в

рівновазі під дією всіх прикладених сил, з рівняння моментів

усіх перенесених сил відносно полюса визначається величина

і напрямок сили, що зрівноважує початкову ланку.



Послідовність визначення зрівноважувальної сили за

способом Жуковського:

-креслять кінематичну схему механізму у заданому положенні

та вибраному масштабі з прикладеними усіма зовнішніми

силами. Моменти замінюють парами сил;

-будують план швидкостей, повернутий на 900;

-до однойменних точок повернутого плану прикладають усі

зовнішні сили, сили інерції, а також зрівноважувальну силу,

зберігаючи їх напрям;

-складають рівняння суми моментів усіх сил відносно полюса і

визначають зрівноважувальну силу.



1
2 3

А

В
О

S2

Приклад:

Нехай на ланки цього механізму діє система зовнішніх сил:

- сили тяжіння ланок 2 і 3:

ω1

- сили інерції ланок 2 і 3:

- момент сил інерції ланки 2:

M2

M2

- сила виробничого опору:

.
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Складаємо рівняння рівноваги моментів відносно полюса p

всіх перенесених сил на важелі Жуковського:
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