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Кіріспе 

 

Бүгін біз жалпы инженерлік пәндердің бірін – механизмдер мен 

машиналар теориясын (ММТ), оның ішінде механизмдерді, құрылғыларды, 

машина конструкцияларын және олардың жүйелерін құру заңдары мен 

принциптерін зерттей бастаймыз және оларды жобалаудың алғашқы кезеңдерін 

ондағы әдістер негізінде орындауға мүмкіндік береміз. ММТ әртүрлі 

машиналар, аспаптар мен құрылғыларда кеңінен қолданылатын жеке типті 

механизмдердің қасиеттерін зерттейді. Бұл ретте механизмдерді талдау және 

синтездеу олардың нақты мақсатына қарамастан жүзеге асырылады, яғни бір 

типті механизмдер (иінтіректі, жұдырықшалы, тісті және т.б.) зерттеледі, 

есептеледі және сорғыларды, сығымдауыштарды, қозғалтқыштарды және 

машиналардың басқа да ұқсас түрлерін есептеу  

кезінде қолданылатын әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып 

жасалады.   

ММТ математикалық талдау, векторлық және сызықтық алгебра, 

дифференциалды геометрия және математиканың басқа бөлімдері, теорема 

және теориялық механиканың әдістеріне негізделген. Осыған байланысты осы 

оқу құралының материалы жоғары математика, теориялық механика, 

векторлық алгебра, информатика және т. б. дайындықтан өткен студенттерге 

арналған. 

Механикалық жүйелердің геометриялық-кинематикалық және 

динамикалық синтезінің есептерін шеше отырып, ММТ «Машина бөлшектері», 

«Аспап бөлшектері» курстарының (пәндерінің), сондай-ақ арнайы мақсаттағы 

машиналар мен машиналарды есептеу және жобалау бойынша арнайы 

курстардың негізі болып табылады. Бұл курстарда (пәндерде) тетіктердің нақты 

түрлері бойынша қосымшада ММТ жалпы әдістері кеңінен қолданылады. 

Қазіргі уақытта, бұрынғыдай, ғалымдар, зерттеушілер, конструкторлар 

қазіргі заманғы техниканың барлық түрлерін одан әрі жетілдіру, ең алдымен, 

адамды көп уақытты қажет ететін жұмыстардан босататын және психикалық 

еңбек үдерістерін қолдануды қажет етпейтін жаңа өнімділігі жоғары 

машиналар мен машиналар жүйесін құру міндеттеріне ие. 

Механизмдер мен машиналар теориясы ғылым ретінде XVIII ғасырда 

қалыптаса бастады, сол кезде осы құрылғылардың қозғалыс заңдылықтарын 

зерттеу және оларды жобалау негіздерін құру үшін әртүрлі механикалық 

жүйелердің кинематикасы мен динамикасын қамтитын теориялық 

механиканың теоремалары мен постулаттары пайда болды және орнатылды.  

Механизмдер мен машиналар теориясына орыс ғалымдары П. Л. 

Чебышев, И. А. Вышнеградский, Н. П. Петров, Н. Е. Жуковский, Л. В. Ассур, 

В. П. Горячкин, И. И. Артоболевский, А. А. Благонравов, сондай-ақ жаңадан 

құрылу кезінде Императорлық Мәскеу техникалық училищесі (ИМТУ) деп 

аталған еліміздің ең бір көне жоғары оқу орындарының бірі Н. Э. Бауман 

атындағы ММТУ механизмдер мен машиналар теориясы кафедрасының 

ғалымдары (1873 жылы құрылған)  елеулі үлес қосты. Олардың ішінде үйкеліс, 
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машина динамикалары мәселелерін және ең бастысы сол кездегі техникалық 

құрылғыларды жобалау кезінде басшылыққа алынуы керек негізгі қағидаларды 

әзірлеуге көп көңіл бөлген кафедраның профессоры Ф. Е. Орлов болды. Ол 

кеңінен танымал болып, жүйелі  түрде қайта басылып шыққан қолданбалы 

механиканың бірінші курсының авторы болды,    

Кафедраны 1892 жылдан 1899 жылдар арсында басқарған Д. С. Зернов 

механизмдерді талдау мен синтездеу әдістерінің жетілдірілуіне ерекше көңіл 

бөлді. Механизмдердің синтезі, динамика негіздері, майлау теориясы 

гидродинамикасының мәселелері бойынша көптеген күрделі міндеттерді 

орындаған көрнекті педагог және осы ғылым саласы бойынша 1899 және 1929 

жылдары кафедраны басқарған жаңашыл профессор Н. И. Мерцаловтың 

есімімен тығыз байланысты. 1929-1949 жылдар кафедраны Л. П. Смирнов 

басқарды. Оның көптеген әдістерін әлі күнге дейін мамандар мен техникалық 

құралдардың жасаушылары пайдаланып келе жатыр. 

Ол сондай-ақ әзірленетін техникалық құралдардың жұмыс істеуін 

эксперименттік зерттеу әдістерін әзірледі, зертханалық және зерттеу 

жұмыстарын жүргізу үшін жабдықтар құрды.  

1951жылдан 1962 жылға дейін кафедраны басқарған Л. Н. Решетовтың 

еңбектері мен өнертабыстары әлемде кеңінен танымал болды. Ол тісті 

берілістер, жұдырықшалы механизмдер, теңдестіру мәселелері бойынша үлкен 

үлес қосты. Ол механизмдерді ұтымды жобалау - ММТ жаңа бағытының негізін 

қалаушы. 

Механизмдер туралы ғылымның дамуына 1962 жылдан 1977 жылға дейін 

кафедра меңгерушісі болған профессор А. А. Гавриленко үлкен үлес қосты. Ол 

жасаған берілістердің геометриялық теориясы есептеулерде көптеген 

эмпирикалық тәуелділіктерден арылуға және аз габаритті берілістерді 

жобалауға мүмкіндік берді. Оның теориясы беріліс саласындағы динамикалық 

және беріктік мәселелерін шешуге жол ашты. Ол және оның студенттері 

өндіріске жаңа кеңістіктік берілістерді, планетарлық, иінді-планетарлық және 

толқындық берілістерді енгізе алды.  

1978 жылдан кафедраны КСРО ҒА корреспондент-мүшесі Константин 

Васильевич Фролов (1932-2007) машина жасау институтының директоры 

болып 30 жылға жуық уақыт басқарды. 1970 жылы К. В. Фролов «адам – 

машина -орта» кешенді жүйесінің вибро-қорғанысының жаңа ғылыми бағытын 

тұжырымдады және алғаш рет оны жасау кезінде тербелмелі жүйе ретінде адам 

денесінің динамикалық ерекшеліктерін ескеру ұсынылды. Бірнеше энергия 

көздері бар тербелмелі жүйелердің өзін-өзі синхрондау мәселелері сәтті 

шешілді, тербелмелі жұмыс принципінің жаңа механизмдері мен машиналарын 

жасау бойынша теориялық зерттеулердің нәтижелері жан-жақты зерттелді 

және сәтті қолданылды.    

Осы жылдары «Механизмдер мен машиналар теориясы» пәнінің 

тақырыбы кеңейді, ол дірілден қорғау теориясымен, сондай-ақ кеңістіктік 

механизмдерді жобалау бойынша бөлімдермен, соның ішінде өнеркәсіптік 

роботтардың манипулятор-механизмдерін жобалау бойынша бөлімдермен 
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толықтырылды. «Росучприбор» РҒПО-мен бірлесіп тәжірибелік, содан кейін 

үлгілік оқу зертханасы құрылды, бірегей «механизмдер кітапханасы» 

кеңейтілді, оның интернет-нұсқасы мен электрондық кітапханасы құрылды.  

Ресей ғылым академиясының академигі Константин Васильевич Фролов 

жоғары мектептің керемет оқытушысы ғана емес, сонымен бірге көрнекті 

ғалым, отандық ғылымның ұйымдастырушысы, сызықты емес динамика 

саласындағы ғылыми мектептің негізін қалаушы болды. Ол көптеген 

монографиялар мен оқулықтар жазған. «Машина жасау энциклопедиясы» 40 

томдық басылымының, «Машина жасау және инженерлік білім беру», 

«Машина жасау және машиналардың сенімділігі мәселелері», «Машина жасау 

және автоматтандыру мәселелері» журналдарының бас редакторы,  «Білім» 

халықаралық ғылыми-ағарту қауымдастығының басқарма төрағасы болған.  

Біздің техникалық ғасырымызды – ғарыш немесе автоматика, атом 

ғасыры немесе электроника ғасырын қалай атасақ та, машина жасау әрдайым 

технологиялық прогрестің негізі болып келді және солай болып қала береді. 

Жалпы еңбек өнімділігі, жалпы қоғамның даму деңгейі және оның әл-ауқаты 

машина жасаудың даму деңгейіне, машиналардың жетілу дәрежесіне 

байланысты. 

Механизмдер мен машиналар теориясы ғылым ретінде ең дамыған, 

жоғары экологиялық және сенімді техникалық құрылғыларды құрудың жалпы 

әдістерін ұсынады. ММТ-ты зерделеу кезінде қолданыстағы машина түрлерінің 

құрылымы мен жұмыс істеу принциптері туралы нақты білім ғана емес, 

сонымен қатар оларды жобалау мен құру кезінде есептеулер жүргізу үшін 

белгілі бір дағдылар мен ептіліктерді алуға болады. 
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1 Машиналар механикасы 

 

Дамытылатын құзыреттер: 

• «Механизмдер мен машиналар теориясы» пәнінің мазмұны, негізгі 

ұғымдар мен анықтамалар: машина агрегаты, машина, механизм, буын, 

кинематикалық жұп; 

• механизмдердің құрылымы, механизмдердің негізгі түрлері, 

жіктелуі, олардың функционалдық мүмкіндіктері және қолданылу аясы;  

• механизмдердің құрылымдық талдау және синтездеу әдістері, 

өздігінен орнатылатын механизмдердің жобалауы; 

• механизм қозғалысының кинематикалық парамтрлерін есептеу 

әдістері, көп нұсқалы кинематикалық талдау алгоритмдері; 

• иінтіректі механизмдер синтезінің міндетті және қалаулы 

жағдайларын ескере отырып есептер шығару, ЭЕМ пайдалана отырып, 

механизмдер синтезі алгоритмін құру; 

• кинематикалық жұптардағы үйкелісті есепке алмай және ескере 

отырып, механизмдерге күштік талдау жүргізудің негіздері мен әдістері; 

• есептелген динамикалық модельдерді қалыптастыру принциптері, 

осы модельдердің параметрлерін анықтау әдістері және олардың қозғалысын 

сипаттайтын теңдеулер; 

• қозғалыс режімдерін жіктеу және  динамиканың үлгілік 

міндеттерін шешудің әдістерін; 

• роторлар мен иінтірек механизмдерінің теңгерімсіздігінің түрлері; 

роторларды теңгеру және иінтірек механизмдерін теңдестіру; 

• машиналардағы буындардың икемділігін есепке алу тәсілдері, 

машиналардағы тербелістер туралы типтік белгілер, машиналар мен 

механизмдерді дірілден қорғау және дірілден оқшаулау әдістерін білу; 

• механизмдердің құрылымдық және кинематикалық сұлбаларын 

оқу, механизм сұлбаларының құрылымдық талдауы мен синтезін жүргізу; 

• механизмдердің кинематикалық талдау есептерін тұжырымдау 

және шешу; 

• машина мен машина қозғалысының есептік динамикалық моделін 

құру, модель параметрлерін анықтау және олардың қозғалыс заңдарын есептеу; 

• белгіленген режімде біркелкі емес қозғалысты қамтамасыз ету үшін 

қажет емес қосымша ұшу массасының параметрлерін анықтау; 

• параметрлерге күштік талдау жүргізу; 

• роторларды теңгерімдеу кезінде оларды орнатудың түзету 

массаларының мәндерін және координаттарын есептеу; 

• иінтіректі механизмдерді статикалық теңдестіру кезінде қарсы 

салмақ массаларын есептеуді жасай алу; 

• иінтіректі механизмдерді құрылымдық және синтездік талдау; 

• механизмдердің кинематикалық талдауы; 

• кинетостатистика әдісімен механизмдерді күштік есептеу; 
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• машиналар мен механизмдердің есептік динамикалық модельдерін 

жасау, олардың қозғалысын сипаттау және динамика есептерін шешу 

дағдыларын меңгеру; 

Машина жасаудың алдында күрделі міндеттер тұр. Машиналар берік, 

сенімді, жоғары өнімді, бірақ сонымен бірге жеңіл, техникалық эстетика мен 

эргономиканың талаптарына сәйкес келуі керек және қоршаған ортаны ластау 

көзі болмауы керек. Осы мәселелерді сәтті шешу және заманауи талаптарға сай 

машиналар жасау үшін машина жасау саласындағы мамандар бірқатар іргелі 

және жалпы инженерлік ғылымдарда, соның ішінде механизмдер мен 

машиналар теориясында білім, білік және дағдыларды қажет етеді.  

 

1.1 Машиналарды жобалау әдістемесі 

Машиналарды жобалау әдістемесі туралы бірнеше сөз. Жобалау үдерісі 

тек жақын аналогтары жоқ жаңа машина жасалған кезде ғана емес, сонымен 

қатар кинематикалық сұлбасы бар машинаның бір немесе бірнеше 

параметрлерінің жоғары сапалы деңгейін алу қажет болған кезде де күрделі 

және уақытты қажет етеді 

Машинаны жобалау кезінде оған қойылатын талаптарға толық сәйкес 

келетін оның оңтайлы параметрлерін (құрылымдық, кинематикалық, дәлдік, 

динамикалық, пайдалану) таңдау жүзеге асырылуы тиіс. Жобалау сатысында 

қабылданған шешімдер машина жасау технологиясын әзірлеу сатысында сәл 

кешірек түзетілуі мүмкін. Алайда, ең алдымен, жаңа машинаның сапасы 

жобалау сапасымен анықталады. Сондықтан осы кезеңдегі сәтсіз шешімдер 

әрдайым келесі сатыларда өтеле бермейді. Сапалы бағалау шығындары 

кейіннен алынған үнемдеу, соның ішінде машинаны пайдалану арқылы өтеледі.    

Кез келген машина өзінің жұмыс үдерісін механикалық қозғалыс құралы 

ретінде орындайды, сондықтан механизм немесе механизмдер жүйесі қандай 

болса да ол осы қозғалыстың тасымалдаушысы болуы керек. Сондықтан 

машинаны жобалаудың жалпы үдерісінің ажырамас бөлігі оның механизмдерін 

жобалау болып табылады. Ол машина сұлбаларының ықтимал нұсқаларын 

және оның механизмдерін әзірлеу мен талдауды және алынған шешімдерді 

оңтайландыру әдістерімен бағалауды қамтиды. Әр нұсқа үшін оңтайлы, яғни, 

ең жақсы шешімдерді іздеу әдетте, қалыптастыруға болатын және компьютерде 

орындалуы керек  итерациялық алгоритмдерді қолдану арқылы жүзеге 

асырылады [22].  

Жобалау үдерісі бірнеше итерациялық (қайталанатын) циклдерден 

тұрады . Бірінші циклде есептеу үшін қажетті алғашқы мәліметтердің 

салыстырмалы түрде аз жиынтығы бар және бастапқы деп аталатын нәтижелер 

жиынтығымен аяқталады. Бірінші циклді есептеудің бұл нәтижелері, 

біріншіден, екінші циклді есептеу үшін қажетті бастапқы деректердің бір бөлігі 

ретінде қажетті түсіндірулер жасауға және екіншіден, бастапқы деректерді 

бұрын белгісіз жаңа параметрлермен толықтыруға мүмкіндік береді. Содан 

кейін екінші цикл есептеледі. 
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 Екінші итерациялық цикл сілтемелер инерциясының массалары 

мен моменттерін анықтау және сілтемелер буындарының мөлшерін нақтылау 

нәтижесінде жүзеге асырылады. Осы деректер бойынша механизм 

буындарының жедел қозғалысын және кинематикалық жұптардағы үйкелістің 

болуын ескере отырып күштік есептеу жүргізіледі. Үшінші итерациялық цикл 

жетектің құрылымын реттеуге мүмкіндік береді. Қозғалтқышты таңдау үшін 

Жаңа механизмнің жобалауы қажетті дәлдікпен берілген құрылымдық-

кинематикалық қасиеттері бар механизмнің сызбасын құрудан басталады. 

Механизмнің құрылымдық қасиеттері еркіндік дәрежелерінің саны және 

машинаның жұмыс органдарының бір-бірімен байланысты қозғалыстарының 

механизмімен қамтамасыз етілетін саны бойынша – сыртқы; ішкі – 

механизмнің құрамы, яғни оның ішкі құрылымы (байланыстардың жиынтығы 

және оларды бір*-бірімен қосу әдісі) - болып бөлінеді. Ішкі құрылым 

тұрғысынан механизмдердің екі түрін ажыратуға болады – құрылымдық-

элементарлық және құрылымдық-күрделі [1-3, 19,22].  

Белгілі бір заң бойынша қозғалысты түрлендіруді және беруді жүзеге 

асыратын құрылымдық-элементарлық механизмдер буындардың бір-бірімен 

қосылу тәсілі бойынша топтарға біріктірілген. 

 

Мұндай қарапайым механизмдер - иінтіректі, тісті беріліс, планетарлық, 

жұдырықшалы және т. б. Кейінгі тарауларды қарастырылады. Құрылымдық-

күрделі механизмдердің құрамына әртүрлі кинематикалық қасиеттері бар 

бірнеше қарапайым механизмдер кіруі мүмкін. 

Жобаланған механизмнің кинематикалық қасиеттері оның 

геометриялық-кинематикалық сипаттамаларымен анықталады, олар 

механизмдегі және одан шығатын қозғалыс параметрлерін байланыстырады. 

Механизмдердің негізгі геометриялық-кинематикалық сипаттамалары: шығыс 

және кіріс буындарының координаттарының байланысын анықтайтын қағида 

функциясы және қағида функциясының алғашқы туындысы болып табылатын 

кинематикалық беріліс функциясы.  

Әртүрлі құрылымдық-кинематикалық сипаттамалары бар құрылымдық-

элементарлық және құрылымдық күрделі механизмдердің көптеген  түрлері 

белгілі. Сондықтан жаңа механизмдерді құру кезінде берілген функцияны 

жүзеге асыру үшін қолданыстағы механизмдерді пайдалану мүмкіндіктерін 

талдау қажет. Ол үшін механизмдердің қолданыстағы сұлбаларын [2-9, 19, 16] 

олардың кинематикалық сипатын анықтай отырып, құрылымдық-

кинематикалық белгілер бойынша жүйелеуді пайдалану қажет. Көптеген 

жағдайларда қолданыстағы механизмдердің геометриялық-кинематикалық 

сипаттамалары жобаланған механизмнің негізгі функциясын жүзеге асыруға 

әбден жарайды. 

 

1.2 Негізгі анықтамалар мен ұғымдар 

Машина ұғымы келесідей анықталады: машина деп адамның физикалық 

және ақыл-ой еңбегін жеңілдету, оның сапасы мен өнімділігін артыру 
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мақсатында материалдардың (немесе еңбек нысандарының) және ақпараттың 

энергиясын, қасиеттерін, мөлшерін, пішінін немесе күйін түрлендірумен 

байланысты белгілі бір механикалық қозғалыстарды жүзеге асыратын 

техникалық құрылғыны атайды.  

Машиналардың келесі түрлері бар.энергияны түрлендіруге арналған 

машинаны энергетикалық машина деп атайды. Егер ол жүзеге асырылса 

энергияның кез келген түрін механикалық түрлендіруге әкеледі, содан кейін біз 

қозғалтқыш машинасымен, ал егер үдеріс кері болса – генератор машинасымен 

айналысамыз. 

Жұмыс машинасы материалдарды түрлендіруге арналған, ал көлік 

машинасы материалды нысанның орнын өзгерту арқылы ғана түрлендіреді, ал 

технологиялық машина материалдың немесе нысанның пішінін, қасиеттерін 

және жағдайын өзгертеді. 

Ақпараттық машина ақпаратты алу мен түрлендіруге қызмет етеді. 

Бақылау-басқару машинасы энергетикалық немесе жұмыс 

машиналарын басқару мақсатымен, ал математикалық машина нысанның 

қасиеттеріне сәйкес келетін математикалық кескіндерді алу мақсатымен 

ақпаратты түрлендіреді. 

Кибернетикалық машина адамға тек өзіне немесе жабайы табиғат 

нысандарына тән қызмет үдерістерінде еліктейді немесе алмастырады және 

жасанды интеллект элементтеріне ие.   

 

1.3. Машина агрегаты туралы түсінік 

Машина агрегаты деп қандай да бір талап етілген функцияны орындауға 

арналған бірізді немесе параллель, бір немесе бірнеше машиналардан тұратын 

техникалық жүйені атайды. Әдетте машина агрегатының құрамына 

қозғалтқыш, беріліс механизмі (олар бірнеше немесе мүлде болмауы мүмкін), 

жұмыс немесе энергетикалық машина кіреді.  

Қазіргі уақытта машина агрегатының құрамына көбінесе бақылау-

басқару немесе кибернетикалық машина кіреді. Машина агрегатындағы беріліс 

механизмі қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларын жұмыс немесе 

энергетикалық машинаның механикалық сипаттамаларымен үйлестіру үшін 

қажет.  

 

1.4. Механизм және оның элементтері 

Механизм – бұл геометриялық немесе динамикалық байланыстармен 

біріктірілген және кіріс байланысының қозғалысын шығыс байланыстарының 

қажетті қозғалысына айналдыруға арналған қатты заттар жүйесі.  

Механизмді құрайтын қатты заттар мүлдем қатты емес, бірақ олардың 

деформациясы әдетте өте аз. 

Құрылған механизмнің негізгі мақсаты – оның элементтерінің қозғалысы 

нәтижесінде техникалық операцияны жүзеге асыру.   

Буын – механизм құрамына кіретін қатты дене.  
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Кинематикалық жұп – салыстырмалы қозғалысқа мүмкіндік беретін екі 

жанасқан буынның бірігуі. 

Салыстырмалы түрде қарастырылатын басқа буындар шартты-

қозғалмайтын болып есептеліп, тіреу деп аталады. 

Кіру буыны – бұл механизммен басқа байланыстардың қажетті 

қозғалысына түрленетін  қозғалыс туралы хабарланатын байланыс. 

Шығу буыны – берілген механизм арқылы қозғалысты жасауға арналған 

буын. 

Негізгі элементтері: иінді (1); бұлғақ (2); сырғақ (3); тіреу (4); А, В, С, Д 

D кинематикалық жұптардың компоненттері болып келетін 1.6-суреттегі 

қарапайым иінді-жүгірткі механизмді қарастырайық 

 

 
Сурет 1.1 

Бір-бірімен кинематикалық жұптармен байланысқан бірнеше буын 

кинематикалық тізбекті құрайды, олар: а) тұйықталған, онда буындар бір 

немесе жабық контурларды құрайды; б) байланыстары жабық контурды 

құрамайтын тұйықталмаған (1.7, сандық және әріптік белгілер 1.6-суретпен 

бірдей). 

Заманауи машина жасауда мүлдем қатты (қатаң), серпімді (икемді), 

сұйық және газ тәрізді денелері (байланыстары) бар машиналар мен 

механизмдер қолданылады.  

 

 
Сурет 1.2 

 

Механизмде қолданылатын буындардың басым көпшілігі абсолютті 

берік. Серпімді буындарға серіппелер, мембраналар және басқа элементтер 

кіреді, олардың деформациясы механизмнің жұмысына айтарлықтай өзгерістер 
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енгізеді; икемді – белдіктер, тізбектер, арқандар; сұйық және газ тәрізді – май, 

су, газ, ауа және т. б. Заттар 

 

1-тарауға бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 

1. Машина дегеніміз не? Сіз қандай машиналарды білесіз? Машина 

агрегаты дегеніміз не? 

2. Механизм, кинематикалық тізбек деп не аталады? Кинематикалық 

тізбектің қандай түрлері бар? 

3. Кинематикалық тізбек пен кинематикалық жұптың айырмашылығы 

неде? 

4. Кинематикалық жұп дегеніміз не, оларды қалай жіктейді? 

5. Кинематикалық тізбектегі кинематикалық жұптың тұйықталуы қалай 

өтеді? 

6. Буын дегеніміз не және оның қандай түрлері бар? Бөлшек буыннан 

қалай ажыратылады? 

  



14 
 

2 МЕХАНИЗМДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

2.1 Кинематикалық жұптардың жіктелуі 

Машина механизмі қандай болмасын, ол әрқашан буындар мен 

кинематикалық жұптардан тұрады. 

Механизмдер мен механизмдер теориясында жылжымалы буындарға 

қолданылатын байланыс шарттары әдетте кинематикалық жұп деп аталады.  

Кинематикалық жұп деп белгілі бір салыстырмалы қозғалысты 

қамтамасыз ететін екі жанасушы буынының жылжымалы байланысы аталады.   

2.1-кестеде кинематикалық жұптардың жіутелуі ұсынылған, буындардың 

жылжымалы қосылыстарының тәжірибеде ең көп таралған атаулары, суреттері, 

шартты белгілері келтірілген.  

Буындарды кинематикалық жұптарға біріктіру кезінде өзара бет 

жағынан, сызықтар және нүктелермен жанасады. 

Кинематикалық жұптың элементтері екі буынның жылжымалы 

байланысы өтетін және кинематикалық жұпты қалыптастыратын беттердің, 

сызықтардың немесе нүктелердің жиынтығы деп аталады. Кинематикалық жұп 

элементтерінің байланыс түріне қарай жоғары және төменгі кинематикалық 

жұптар ажыратылады. 

Элементтердің сызықтар немесе нүктелер түрінде құрылған 

кинематикалық жұптары жоғары деп аталады. 

Беттік элементтер түріндегі кинематикалық жұптар төменгі деп аталады.   

Жұптардың болуы үшін оған кіретін буындардың элементтері үнемі 

байланыста болуы керек, яғни тұйық болуы керек. Кинематикалық жұптың 

тұйықталуы мысалы, өз массасы, серіппелері т. б. арқылы жүзеге асырылып, 

геометриялық немесе күштік болуы мүмкін. 

Кинематикалық жұптардың беріктігі, тозуға төзімділігі және ұзаққа 

жарамдылығы олардың түріне және құрылымдық орындалуына байланысты. 

Төменгі жұптар жоғары жұптарға қарағанда тозуға төзімді. Бұл төменгі 

жұптарда жұп элементтерінің жанасуы жер бетінде жүретіндігімен 

түсіндіріледі, сондықтан бірдей жүктеме кезінде олардағы жоғары қысымдарға 

қарағанда аз қысым пайда болады. Бірдей жағдайдағы тозу меншікті қысымға 

тепе-тең, сондықтан төменгі жұптар жоғарыға қарағанда баяу тозады. 

Машиналардағы тозуды азайту үшін төменгі жұптарды қолдану анағұрлым 

қолайлы, бірақ жоғары кинематикалық жұптарды қолдану көбінесе 

машиналардың құрылымдық сызбаларын едәуір жеңілдетеді, бұл олардың 

өлшемдерін азайтады және құрылымын жеңілдетеді. Сондықтан 

кинематикалық жұптарды дұрыс таңдау инженерлік қиын міндет болып 

табылады.  

Кинематикалық жұптар, сондай-ақ, ол арқылы біріккен буындарға 

берілетін еркіндік (ұтқырлық) дәрежесінің санына немесе қосылған 

буындардың салыстырмалы қозғалысына жұп салған байланыс шарттарының 

(жұп класы) санына қарай бөлінеді. Мұндай жіктеуді қолданған кезде  машина 

жасаушылар буындардың мүмкін болатын салыстырмалы қозғалысы туралы 
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және жұп элементтері арасындағы күш факторларының өзара әрекеттесуінің 

сипаттамасы туралы ақпарат алады  [1, 13, 21]. 

Жалпы жағдайда қарапайым қозғалыстардың П түрлеріне мүмкіндік 

беретін М-өлшемді кеңістікте орналасқан еркін буын Н немесе W жылжымалы 

еркіндік дәрежелеріне ие.  

Сонымен, егер буын қарапайым қозғалыстардың алты түріне мүмкіндік 

беретін үш өлшемді кеңістікте болса, - X, Y, Z осьтерінің айналасында және 

бойында үш айналмалы және үш аудармалы болса, онда олар еркіндіктің алты 

дәрежесіне ие екенін айтады. Егер буын қарапайым қозғалыстардың үш түріне 

мүмкіндік беретін екі өлшемді кеңістікте болса - Z айналасында бір айналмалы 

және X және Y осьтері бойымен екі түсетін болса, онда оның үш еркіндік 

дәрежесі немесе үш жалпыланған координаты бар немесе ол үш қозғалмалы деп 

айтылады және т. б. 

Кинематикалық құралдардың көмегімен буындарды біріктірген кезде 

жұптар еркіндік дәрежесінен айырылады, яғни S – кинематикалық жұптардың 

қосылыстарға салатын байланыстар саны – олардың буындары.  

Салыстырмалы қозғалыстағы еркіндік дәрежелерінің санына байланысты 

кинематикалық жұпқа біріктірілген буындар жұптың қозғалғыштығын 

анықтайды (W=H). Егер Н – салыстырмалы қозғалыстағы кинематикалық 

жұптың буындарының еркіндік дәрежелерінің саны болса, онда жұптың 

қозғалғыштығы келесідей анықталады: 

 

W = П – S 

 

Мұндағы П – қарастырылатын жұп бар кеңістіктің қозғалғыштығы; S – 

жұп салған байланыстар саны. 

Мысалы, айналмалы (аудармалы) жұп алты және үш жылжымалы 

кеңістікте әлі де бір жылжымалы болып қалады. Бірінші жағдайда оған 5 

байланыс қойылады, ал екінші жағдайда - сәйкесінше 2 байланыс болады: 

алты жылжымалы кеңістік үшін: 

 

W = 6 - 5 = 1, 

 

үш жылжымалы кеңістік үшін: 

 

W = 3 – 2 = 1. 

 

Көріп отырғаныңыздай, кинематикалық жұптардың қозғалғыштығы осы 

жіктеудің меншігі болып табылатын кеңістіктің сипаттамаларына байланысты 

емес. Керісінше, кинематикалық жұптардың кластарға жиі бөлінуі жұп класы 

кеңістіктің сипаттамаларына байланысты болады, яғни әртүрлі кеңістіктегі 

бірдей жұптың әртүрлі класы болады. Бұл практикалық мақсаттар үшін 

ыңғайсыз, сондықтан кинематикалық жұптардың мұндай жіктелуі қисынсыз, 

сондықтан оны қолданбаған дұрыс. 
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Бір тәуелсіз қарапайым қозғалыс кезінде екінші – тәуелді (туынды) 

көрінетіндей жұп элементтерінің формасын таңдауға болады. Мұндай 

кинематикалық жұптың үлгісі - бұрандалы (2.1-кестені қараңыз). Бұл жұпта 

бұранданың (гайканың) айналмалы қозғалысы оның ось бойымен қозғалуын 

тудырады. Мұндай жұпты бір қозғалысқа жатқызу керек, өйткені онда тек бір 

тәуелсіз қарапайым қозғалыс жүзеге асырылады.    

 

2.2. Кинематикалық қосылыстар 

Кинематикалық жұптар қарапайым және ықшам. Олар механизмдерді 

құру кезінде қарапайым емес буындардың қарапайым салыстырмалы ауысуын 

жүзеге асырады. Алайда машиналар мен механизмдерді құру кезінде олар 

сирек қолданылады. Бұл жұпты құрайтын буындардың байланыс нүктелерінде 

әдетте үлкен үйкеліс күштері пайда болатындығына байланысты. Бұл бу 

элементтерінің айтарлықтай тозуына және оның бұзылуына әкеледі. 

Сондықтан кинематикалық жұптың қарапайым екі буынды кинематикалық 

тізбегі көбінесе қысқартылған кинематикалық жұп сияқты буындардың бірдей 

салыстырмалы қозғалысын жүзеге асыратын ұзын кинематикалық 

тізбектермен ауыстырылады.   

Кинематикалық жұпты ауыстыруға арналған кинематикалық тізбек 

кинематикалық қосылыс деп аталады.  

Тәжірибеде ең көп таралған кинематикалық жұптарға арналған 

кинематикалық тізбектерге мысалдар келтірейік: айналмалы, ілгерілемелі, 

бұрандалы, сфералық және жазықтық. 

Айналмалы кинематикалық жұптың қарапайым аналогы мойынтірек 

домалау денелері бар подшипник екендігі көрсетілген. Сол сияқты роликті 

бағыттағыштар ілгерілемелі жұпты өзгертеді және т. б.  

Кинематикалық қосылыстар пайдалану кезінде ыңғайлы және сенімді, 

айтарлықтай үлкен күштерге (мезеттер) төтеп бере алады және буындардың 

жоғары салыстырмалы жылдамдықтарында механизмдерге жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді.  

 

2.3. Механизмдердің негізгі түрлері 

Механизмді кинематикалық тізбектің ерекше жағдайы ретінде 

қарастыруға болады, онда кем дегенде бір буын тірекке қаратылған, ал 

қалғандарының қозғалысы кіріс буындарының берілген қозғалысы арқылы 

анықталады.  

Механизмді білдіретін кинематикалық жүйенің айрықша белгілері оның 

буындарының тіреулерге қатысты қозғалғыштығы мен айқындылығы болып 

табылады.  

Механизмде бірнеше кіріс және шығыс буындары болуы мүмкін, бұл 

жағдайда ол жиынтық механизм деп аталады, ал керісінше, бір кіріс және 

бірнеше шығыс болса, ол дифференциалдаушы деп аталады. 

Механизмдер мақсаты бойынша берілісті және  бағыттаушы болып 

бөлінеді.  
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Беріліс – бұл кіріс және шығыс буындарының қозғалысы арасындағы 

берілген функционалды келісімді көбейтуге арналған механизм. 

Берілген қисық сызыққа сәйкес келетін белгілі бір буын нүктесінің 

траекториясы және тек жылжымалы буындары бар кинематикалық жұптарды 

құрайтын механизм бағыттаушы деп аталады.  

Техникада кең қолданылатын механизмдердің негізгі түрлерін 

қарастырамыз. 

 Төменгі кинематикалық жұптарды құрайтын механизмдер топсал-

тұтқыш деп аталады. Бұл механизмдер берік, сенімді және пайдалануға оңай 

болғандықтан кеңінен қолданылады. Мұндай механизмдердің негізгі өкілі – 

төрт буынды топсалы (2.1-сурет), (1)айналшақ, (2) бұлғақ, (3) иінағаштан 

тұрады.  

Механизмдердің атаулары, әдетте, олардың кіріс және шығыс 

буындарының атауларымен немесе олардың құрамына кіретін сипаттамалық 

буындармен анықталады. 

 Кіріс және шығыс буындарының қозғалыс заңдылықтарына 

байланысты бұл механизм иінді күйенте, қос иінді, күйентелі-иінді деп аталуы 

мүмкін. 

 

 
Сурет 2.1 

 

Топсалы төрт буынды станок жасауда, аспап жасауда, сондай-ақ ауыл 

шаруашылығы, тағамдық, қар жинайтын және басқа да машиналарда 

қолданылады. 

Егер сіз айналмалы жұпты төрт буынға ауыстырсаңыз, мысалы, D, 

үдемелі, онда біз 2.2, а, б суретте көрсетілген жеке түрлері бар әйгілі иінді-

жүгірткі механизмін аламыз. 

Иінді-жүгірткі механизмдердің негізгі құраушылары: айналшақ (1); 

бұлғақ (2); жүгірткі (жылжыма; сырғақ) (3). 

Иінді-жүгірткі (жүгірткі-иінді) механизмі сығымдағыштарда, 

сорғыларда, іштен жанатын қозғалтқыштарында және басқа да машиналарда 

кеңінен қолданылады. 

С айналмалы жұпты топсалы төрт буынға ауыстыру арқылы біз кулис 

механизмін аламыз (2.3, а, б, в суретте механизмдердің әр алуан түрлері 

келтірілген). Кулис тетігін құраушылар: айналшақ (қосиін) (1); тас (2); кулис 
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(3). 2.3 суреттегі кулистік механизм (тетік) C және D айналмалы жұптарын 

ілгерілемелі жұптарға ауыстыру арқылы топсалы төрт буыннан алынған. 

 

 
 

Кулис механизмдері жұмыс және бос жүріс ассиметриясының өзіне тән 

қасиетіне байланысты сүргілеу білдектерінде кеңінен қолданылады: олар ұзақ 

және жылдам жұмыс істейді, кескішті бастапқы күйіне, бос жүрісіне қайтаруды 

қамтамасыз етеді.  

Топсалы-иінтіректі механизмнің кеңінен қолданылуын – біз робот жасау 

техникасында таптық. 2.4-суретте манипулятор механизмінің құрылғысы 1, 2, 

3, 4 - буындар; A, B, C, D - кинематикалық жұптар бейнеленген. 

Бұл механизмдердің ерекшелігі – олардың еркіндік дәрежелерінің 

көптігі, яғни олардың көптеген жетектері бар. Кіру буындары жетектерінің 

келісілген жұмысы тұтқаның ұтымды траектория бойынша және қоршаған 

кеңістіктің берілген орнына жылжуын қамтамасыз етеді [17]. 

Техникада жұдырықшалы механизмдер кеңінен қолданылады. 

Жұдырықшалы механизмдердің көмегімен берілген заң бойынша 

басқарылатын буынның кез келген қозғалысын құрылымдық түрде алуға 

болады. 

Қазіргі уақытта жұдырықшалы механизмдердің көптеген өзге түрлері 

бар, олардың кейбіреулері 2.5-суретте ұсынылған. Жұдырықшалы 

механизмінің құрылғысы: жұдырықша (1); жалпақ итергіш (2); иінағаш (2); 

өткір итергіш (2); аунақша (3). 
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Жұдырықшалы механизмнің шығыс буынының қажетті қозғалыс заңына 

кіріс буынына (жұдырыққа) тиісті пішін беру арқылы қол жеткізілді. 

Жұдырықша айналмалы (2.5, а, б сурет), ілгерілемелі, (2.5, в, г сурет) немесе  

 

 
Сурет 2.4 

 

күрделі қозғалыс жасай алады. Шығыс буыны, егер ол ілгерілемелі 

қозғалыс жасаса, (2.5, а, в сурет), итергіш, ал егер тербелмелі болса, (2.5, г 

сурет), - иінағаш деп аталады. Жоғары кинематикалық жұпта үйкеліс шығынын 

азайту үшін В қосымша буын-аунақша қолданылады (5.5, г сурет).  

Жұдырықшалы механизмдер жұмыс істейтін машинада, сондай-ақ 

әртүрлі командалық аппараттарда қолданылады. 

Көбінесе металл кесетін білдектерде (станоктарда), баспақтарда (пресс), 

әртүрлі аспаптар мен өлшеу құрылғыларында бұрандалы механизмдер 

қолданылады, олардың ең қарапайымы (2.6-суретте көрсетілген). Ол 

бұрандадан (1); сомындардан (гайка) (2) және А, В, С кинематикалық 

жұптардан тұрады. 

Бұрандалы механизмдер, әдетте, айналмалы қозғалысты өзара тәуелді 

ілгерілемелі немесе керісінше түрлендіру қажет жерде қолданылады. 

Қозғалыстардың өзара тәуелділігі В бұрандалы жұбының геометриялық 

параметрлерін дұрыс таңдау арқылы анықталады. 
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Сыналы механизмдер (клиновые механизмы) (2.7-сурет) әр алуан түрдегі 

қысқыш құрылғылар мен құралдарда (приспособление) қолданылады, онда 

кіреберісте әрекет ететін шектеулі күштер кезінде шығуда үлкен күш жасау 

қажет. Бұл механизмдердің ерекшелігі – құрылмасының (конструкция) 

қарапайымдылығы мен сенімділігі: 1,2 - буындар; А, В, С -кинематикалық 

жұптар (2.7-суретті қараңыз). 

Бірлескен денелер арасындағы қозғалыс үйкеліс күштері есебінен жүзеге 

асырылатын механизмдер үйкеліс деп аталады. 2.8-суретте қарапайым үш 

буынды үйкеліс механизмдері көрсетілген: параллель осьтері бар үйкеліс 
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механизмі (а); қиылысатын осьтері бар үйкеліс механизмі (б); тірек үйкеліс 

механизмі (в). Механизмдердің негізгі құраушылары: кіріс аунақшасы (ролик) 

1; шығыс аунақшасы (ролик) (доңғалақ) 2; білте тақтайша (рейка) 2, (2.8-суретті 

қараңыз). 

1 және 2-буындар бір-біріне қысылғандықтан, олардың арасындағы 

жанасу сызығы бойымен үйкеліс күші пайда болады, ол 2-жетек буынды алып 

жүреді.  

Үйкеліс берілістері аспаптарда, таспаларды тарту механизмдерінде, 

вариаторларда (айналым санын біртіндеп реттейтін механизмдерде) кеңінен 

қолданылады. 

Айналмалы қозғалысты берілген заң бойынша параллель, қиылысатын 

және қиылысатын осьтері бар біліктер арасында беру үшін әртүрлі тісті 

механизмдер қолданылады. Берілістердің көмегімен қозғалмайтын осьтері бар 

біліктер арасында да, кеңістікте қозғалатын осьтер арасында да қозғалыс 

берілуі мүмкін. 

 

 
 

Тісті механизмдер шығыс буынының айналу жиілігі мен бағытын 

өзгерту, қозғалыстарды қосу немесе бөлу үшін қолданылады [8, 10, 15]. 

2.9-суретте қозғалмайтын осьтері бар тісті берілістердің негізгі өкілдері 

көрсетілген: цилиндрлік (а), конустық (б); бүйірлі (в); 1 тісті берілістерден 

тұратын, 2 тісті доңғалақтан және 2* білте тақтайшадан (рейка) тұратын тірек 

(г). 

Екі ілінетін тісті дөңгелектердің азы беріліс, ал үлкені - тісті дөңгелектер 

деп аталады. 

Білте тақтайша (рейка) қисықтық радиусы шексіздікке тең тісті 

дөңгелектің жеке жағдайы болып табылады.  

Егер тісті берілісте қозғалмалы осьтері бар тісті дөңгелектер болса, онда 

оларды планетарлық деп атайды (2.10-сурет). Планетарлық тісті беріліс 
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мыналардан тұрады: ішкі берілісі бар 3 редукторды білдіретін 0 тіреу;  1 күн 

тісті дөңгелегі; 2 сателлит; Н жетектегіш (водила); A, D, E төменгі 

кинематикалық жұптар;  В, С жоғары кинематикалық жұптар. 

 

 
Планетарлық тісті берілістер қозғалмайтын осьтері бар берілістерге 

қарағанда тісті дөңгелектердің саны аз болған кезде үлкен қуат пен беріліс 

сандарын беруге мүмкіндік береді. Олар сонымен қатар жиынтық және 

дифференциалды механизмдерді құруда кеңінен қолданылады. 

Қиылысатын осьтер арасындағы қозғалыстардың берілуі 1-бұрамдықтан 

және 2-бұрамдықты дөңгелектен тұратын бұрамдықты берілістің (червячная 

передача) көмегімен жүзеге асырылады (2.11-сурет).  

Бұрамдықты беріліс сомынды (гайка) бойлық кесу және оны өзара 

перпендикуляр жазықтықтарда екі рет дәнекерлеу арқылы бұранда - сомын 

(гайка) беру арқылы алынады. Бұрамдықты беріліс өзін-өзі тежеу қасиетіне ие 

және бір сатыда үлкен беріліс қатынастарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
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 Үзіліссіз қозғалыстың тісті механизмдеріне «мальта крестінің» 

механизмі немесе мальта механизмі жатады. 2.12-суретте төрт жақты «мальта 

кресті» механизмі көрсетілген. «Мальта крестінің» механизмі жетекші 

буынның үздіксіз айналуын – 1 иінді білікпен 3-ті 2-ші крестің үзіліссіз 

айналуына түрлендіреді; 3-ші білік 2-ші крестің радиалды ойығына соққысыз 

кіреді  және оны бұрышқы бұрады, мұндағы z – ойықтардың саны. 

Механизмде 4 жаппай  жылжымайтын тірек бар. 

 

 
 

Қозғалысты жүзеге асыру үшін тек бір бағытта тіреуіш механизмдері 

(храповой механизм) қолданылады. 2.13-суретте 1 иінағаш, 3 тіреуіш дөңгелек, 

4 тірек, 2, 5 ілмекшаппасы және 6 серіппеден тұратын тіреуіш механизмі 

көрсетілген. 

Иінағаш (коромысло) 1-ді шайқаған кезде, тербелген ілмекшаппа 2  сағат 

тіліне қарсы қозғалғанда тіреуіш 3 дөңгелегінің айналуын хабарлайды. 3 

дөңгелегін сағат тілімен өздігінен айналудан ұстап тұру үшін, иінағаш 

қозғалған кезде  сағат жүрісіне  қарсы қозғалғанда серіппелі 5 тоқтатқы 

шаппасы 6 серіппелі шаппа қызмет етеді.  

Мальта және тіреуіш механизмдері білдектер (станок) мен аспаптарда 

кеңінен қолданылады. 

Егер механикалық энергияны бір нүктеден екіншісіне салыстырмалы 

түрде үлкен қашықтыққа беру қажет болса, онда икемді буындар механизмдері 

қолданылады.  

Қозғалысты механизмнің бір буынынан екіншісіне беретін икемді 

буындар ретінде белдіктер, арқандар, шынжырлар, жіптер, таспалар, шарлар 

және т. б. қолданылады. 

2.14-суретте 1 шағын тегершіктен (шкив), 2 икемді элементтен және 3 

үлкен тегершіктен (шкив) тұратын икемді буыны бар қарапайым механизмнің 

құрылымдық сұлбасы келтірілген. 
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Иілгіш берілістер машина жасауда, аспап жасауда және басқа салаларда 

кеңінен қолданылады.  

Жоғарыда әдеттегі ең қарапайым механизмдер қарастырылды. Көптеген 

механизмдер арнайы әдебиеттер, патенттер мен анықтамалықтарда, мысалы [8, 

9, 15], келтіріледі.  

 

2.4. Механизмдердің құрылымдық формулалары 

W механизмнің еркіндік дәрежелерінің санын буындар санымен және 

оның кинематикалық жұптарының саны және түрімен байланыстыратын 

әртүрлі механизмдердің құрылымында жалпы заңдылықтар бар. Бұл 

заңдылықтар механизмдердің құрылымдық формулаларының атауын білдіреді.  

Кеңістіктік механизмдер үшін қазіргі уақытта Малышевтің формуласы ең 

көп таралған, оны шығару келесідей жасалады. 

Р 1, Р 2, Р 3, Р 4, Р 5  m буындары бар механизмде бір, екі, үш, төрт және 

бес жылжымалы жұптардың саны болсын. Жылжымалы буындар саны n = m - 

1. Егер барлық жылжымалы буындар еркін денелер болса, еркіндік 

дәрежелерінің жалпы саны 6n болар еді. алайда V сыныптың әрбір бір 

жылжымалы жұбы жұп құрайтын буындардың салыстырмалы қозғалысына, 5 

байланысқа, IV сыныптың әр екі жылжымалы жұбы – 4 байланысқа 

қабаттасады және т. б., демек алтыға тең еркіндік дәрежелерінің жалпы саны 

азаяды.  

 

 
Мұндағы і = Н – кинематикалық жұптың қозғалғыштығы; Рі – 

қозғалғыштығы і-ге тең жұптардың саны. Үстеме байланыстардың жалпы 

санына механизмнің қозғалғыштығын төмендетпей, тек оны статикалық 

анықталмайтын жүйеге айналдыру арқылы басқа байланыстарды қайталайтын 
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артық (екінші) белгілі бір саны q кіруі мүмкін [12]. Сондықтан тірекке қатысты 

оның жылжымалы кинематикалық тізбегінің еркіндік дәрежелерінің  санына 

тең кеңістіктік механизмнің өз дәрежелерінің саны Малышевтің келесі 

формуласымен анықталады: 

 

 
 

немесе қысқаша жазбада  

 

 
 

q = 0 кезінде механизм – статикалық анықталатын жүйе, q > 0 кезінде – 

статикалық анықталмайтын жүйе.  

Жалпы жағдайда теңдеуді шешу (2.2) қиын міндет болып табылады, 

өйткені W және q белгісіз; қолжетімді шешімдер күрделі және бұл дәрісте 

қарастырылмайды. Нақты жағдайда, егер механизмнің жалпыланған 

координаттарының санына тең W геометриялық әдіспен табылса, осы 

формуладан артық байланыстардың санын табуға болады1 

 

және механизмнің статикалық анықталуы туралы мәселені шешіңіз немесе 

механизмнің статикалық анықталғанын біле отырып, W табыңыз (немесе 

тексеріңіз). 

Құрылымдық формулаларға буындардың өлшемдері кірмейтінін атап 

өткен жөн, сондықтан мезанизмдерді құрылымдық талдау кезінде оларды кез 

келген деп санауға болады (кейбір шектеулерде). 

Егер артық байланыс болмаса (q = 0), механиизмді жинау буындардың 

деформациясынсыз жүреді, соңғысы өзін-өзі реттейді; сондықтан мұндай 

механизмдер өзін-өзі реттейтін деп аталады [12]. Егер артық байланыстар болса 

(q > 0), онда механизмді құрастыру және оның буындарының қозғалысы 

соңғысы деформацияланған кезде ғана мүмкін болады. 

Артық байланысы жоқ жалпақ механизмдер үшін құрылымдық формула 

П. Л. Чебышев деп аталады, оны алғаш рет 1869 жылы айналмалы жұптары бар 

және бір еркіндік дәрежесі бар иінтіректі (рычажный) механизмдер үшін 

ұсынған. Қазіргі уақытта Чебышев формуласы кез келген негізгі механизмдерге 

қолданылады және артық байланыстарды ескере отырып, келесідей 

шығарылады. 
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M буыны бар жазық механизмде болсын (бағананы (стойка) қосқанда), n 

= m – 1 – жылжымалы буындар саны, pн төменгі жұп саны және  Рв – жоғары 

жұп саны. Егер барлық қозғалыс буындары тегіс қозғалыс жасайтын еркін 

денелер болса, еркіндік дәрежелерінің жалпы саны 3n болар еді. Алайда әрбір 

төменгі жұп құрайтын буындардың өзара қозғалысына екі байланыс орнатады, 

бір еркіндік дәрежесін қалдырады, ал әрбір жоғарғы жұп екі еркіндік дәрежесін 

қалдырып, бір байланыс орнатады.  

Үстеме байланыстар санына шамадан тыс (қайталанатын) 

байланыстардың белгілі бір саны q11 кіруі мүмкін, оларды жою механизмнің 

қозғалғыштығын арттырмайды. Демек, жазық механизмнің еркіндік 

дәрежелерінің саны, яғни оның қозғалмалы кинематикалық тізбегінің еркіндік 

дәрежелерінің саны Чебышевтің келесі формуласы бойынша анықталады: 

 

 
 

Егер W II белгілі болса, онда артық байланыстар санын табуға болады 

 

 
 

«П» индексі мінсіз жалпақ механизм туралы, дәлірек айтқанда, оның 

жалпақ сұлбасы туралы айтып отырғанымызды еске салады, өйткені жалпақ 

механизм жасаудағы дәлсіздіктерге байланысты белгілі бір дәрежеде 

кеңістіктік болып табылады.  

(2.2) – (2.5) формулалары бойынша қолда бар механизмдерге  

құрылымдық талдау және жаңа механизмдердің құрылымдық сұлбаларын 

синтездеу жүргізіледі.  

 

2.5. Механизмдердің құрылымдық талдауы және синтезі.  

Артық байланыстардың жұмысқа қабілеттілікке әсері және 

машиналардың сенімділігі 

Жоғарыда айтылғандай, буындардың ерікті (кейбір шектерде) 

мөлшерінде артық байланысы бар механизмді (q > 0) байланыстарды 

деформацияламай жинауға болмайды. Сондықтан мұндай механизмдер 

өндірістің жоғары дәлдігін талап етеді, әйтпесе құрастыру процесінде  

механизмнің буыны деформацияланады, бұл кинематикалық жұптар мен 

буындардың айтарлықтай қосымша күштермен жүктелуіне әкеледі (механизм 

берілуіне арналған негізгі сыртқы күштерден тыс). Егер артық байланысы бар 

механизмді өндіруде дәлдік болмаса, кинематикалық жұптардағы үйкеліс 

едәуір артып, байланыстардың кептелуіне әкелуі мүмкін, сондықтан бұл 

тұрғыдан алғанда механизмдердегі артық байланыстар жақсы емес.   

Механизмнің кинематикалық тізбектеріндегі артық байланыстарға 

келетін болсақ, машиналарды жобалау кезінде, егер оларды толығымен жою 
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құрылымның күрделенуіне немесе басқа да себептерге байланысты тиімсіз 

болса, оларды жоюға немесе ең аз санды қалдыруға тырысу керек.   

Жалпы жағдайда оңтайлы шешімді қажетті технологиялық жабдықтың 

болуын, өндіріс құнын, қажетті жұмыс ресурсы мен машинаның сенімділігін 

ескере отырып іздеу керек. Демек, бұл әр адам үшін өте қиын міндет жағдай. 

Механизмдердің кинематикалық тізбектеріндегі артық байланыстарды 

анықтау және жою әдісімен мысалдарды қарастырамыз. 

Төрт жылжымалы айналмалы жұптары бар жалпақ төрт буынды 

механизм болсын (W = 1, n = 3, p1 = 4, 2.15, а сурет) дайындықтың дәл еместігіне 

байланысты (мысалы, A және D осьтерінің параллелизмі салдарынан) 

кеңістіктік болып шықты. 4, 3, 2және бөлек 4, 1 кинематикалық тізбектерді 

құрастыру қиындық туғызбайды, ал В, В’ нүктелерін х осіне орналастыруға 

болады. Алайда 1 және 2 буындардан құралған В айналмалы жұбын тек 

координаттар мен Вxyz және B’x’y’z’ жүйелерін біріктіру арқылы жинауға 

болады, ол үшін Х осі бойымен 2-ші сілтеменің нүктелері және Х және z 

осьтерінің айналасында 2-буынның бұрыштық деформациясы (көрсеткілермен 

көрсетілген) сызықтық қозғалыс қажет болады (деформация). 

Бұл механизмде үш артық байланыстың болуын білдіреді, ол (2.3) 

формула бойынша бекітіледі: q =1 – 6 . 3 + 5 . 4 = 3. Бұл кеңістіктік механизм 

статикалық түрде анықталуы үшін сізге басқа құрылымдық сұлба қажет, 

мысалы, 2.15, в суретте көрсетілген, мұндағы W = 1, p1 = 2, p2 = 1, p3 = 1. Мұндай 

механизмді құрастыру тартусыз жүреді, өйткені В және В нүктелерінің 

комбинациясы цилиндрлік жұптағы с нүктесінің қозғалуына байланысты 

мүмкін болады.  

Механизмнің нұсқасы (2.15, в сурет), екі сфералық жұппен болуы мүмкін 

(р = 2, p = 2); бұл жағдайда W0 =1 негізгі қозғалыс механизмінен басқа W = 1 

жергілікті қозғалғыштығы пайда болады – бұлғақтың айналу мүмкіндігі  2 өз 

ВС осінің айналасында; ӘК бұл қозғалғыштығы  механизмнің негізгі заңына 

әсер етпейді, тіпті теңестіру тұрғысынан топсалардың пайдалы тозуына әкелуі 

мүмкін:  

бұлғақ (шатун) 2 механизм жұмыс істеп тұрған кезде динамикалық 

жүктемелерге байланысты өз осіне айнала алады. Малышевтың формуласы 

мұндай механизмнің статикалық түрде анықталатынын растайды: 

 

 
Аспаптар механизмдеріндегі артық байланыстарды жоюдың ең 

қарапайым және тиімді әдісі - екі төменгі жұбы бар буынның орнына нүктелі 

байланысы бар ең жоғары жұпты қолдану; бұл жағдайда жазық механизмнің 

қозғалу дәрежесі өзгермейді, өйткені Чебышев (qn = 0) формуласы бойынша; 

W11 = 3n – 2p11 – pв = 3(n – 1) – 2(p11 – 2) – (pв + 1). 

2.16, а, б, в суретінде жұдырықша механизмдегі артық байланыстарды 

ілгерілемелі қозғалатын роликті итергішпен жоюдың мысалы келтірілген. Төрт 

буынды механизм (2.16, а суретті қараңыз) – (n = 3); негізгі жылжымалылықтан 

басқа (жұдырықша 1 айналуы) жергілікті қозғалғыштық бар (тәуелсіз – 
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дөңгелек цилиндрлік роликтің айналуы 3 өз осінің айналасында); сондықтан 

W11 = W = W0 + Wм = 2. Тегіс сұлбада артық байланыс жоқ (механизм 

тартылусыз жиналады: q11= W11 – 3n + 2pn + pв = 2 – 3 . 3  + 2 . 3 +1 =). Егер 

жасаудың  дәл еместігіне байланысты механизм кеңістіктік деп есептелсе, онда 

3 роликтің сызықтық байланысы кезінде 1 жұдырықшамен (с кулачком) 

Малышевтың формуласы арқылы Р1 =  3 бойынша белгілі бір жағдайда q = 1 

аламыз. Кинематикалық жұп цилиндр-цилиндр (2.16 б суретті қараңыз) z осінің 

айналасында 1, 3 буындарды салыстырмалы бұру мүмкін болмаған кезде үш 

жылжымалы жұп болар еді. Егер жасаудың дәл еместігіне  байланысты мұндай 

бұрылыс орын алса, бірақ сызықтық байланыс аз және іс жүзінде сақталса (егер 

түйісу нүктесі тіктөртбұрышқа жақын болса), онда бұл кинематикалық жұп 

төрт жылжымалы болады, сондықтан, P4 = 1 және q = 2 – 6 . 3 + 5 . 3 + 2 . 1 = 1. 

 Бөшке тәрізді роликті қолдану арқылы жоғары жұп класын 

төмендету (нүктелік түйіспесі (точечный контакт) бар бес жылжымалы жұп), 

2.16 в суретті қараңыз). P1 = 3 және P5 = 1 аламыз, q = 2 – 6 . 3 + 5 . 3 + 1 = 0  - 

механизм статикалық түрде анықталады. Алайда, буындардың сызықтық 

түйіспесі q > 0 кезінде жоғары дәлдікті талап етсе де, нүктелік жүктемелерге 

қарағанда үлкен жүктемелерді жіберуге мүмкіндік беретінін есте ұстаған жөн. 

2.16 г, д суретінде төрт буынды тісті берілістегі артық байланыстарды 

жоюдың тағы бір мысалы келтірілген (W = 1, n = 3, p1, = 3, p4, = 2, 1, 2 және 2,3 

доңғалақ тістерінің түйіспесі – сызықты). Бұл жағдайда, Чебышев формуласы 

бойынша q11 = 1 – 3 . 3 + 2 . 3 + 2 = 0 – артық байланыстары жоқ жазық сұлбасы;   

q = 1 – 6 . 3 + 5 . 3 + 2 . 2 = 2 Малышевтың формуласы бойынша – механизм 

статикалық анықталмайды, сондықтан, атап айтқанда, барлық үш доңғалақтың 

геометрикалық параллелизмін қамтамасыз ету үшін дайындаудың жоғары 

дәлдігі қажет 

2 аралық доңғалақтың тістерін бөшке тәрізді етіп ауыстырғанда (2.16, д 

суретті қараңыз), q = 1 - 6 . 3 + 5 . 3 + 1 . 2 = 0 – статикалық анықталатын 

механизм аламыз. 

 

2-тарауға арналған бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 

1. Машинаға, механизмге анықтама беріңіз (бірнеше механизмге мысал 

келтіріңіз). 

2. Буын дегеніміз не? 

3. Кинематикалық жұп дегеніміз не? 

4. Кинематикалық тізбек дегеніміз не? 

5. Буындардың салыстырмалы түрде қолданылатын байланыс 

жағдайларының әртүрлі саны бар ең жоғары және төменгі жұптардың 

арасындағы айырмашылық неде? 

6. W шамасының физикалық мағынасын көрсетіңіз. 

7. W кеңістіктік механизмін қалай анықтауға болады? 

8. Жазық және кеңістіктік механизмдердің құрылымдық сызбаларын 

сипаттаңыз және олардың еркіндік дәрежелерінің санын анықтаңыз. 

9. Тұйық кинематикалық тізбектегі артық байланыс қалай аталады? 
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10. Алты біліктің тұтқалық механизмінің құрылымдық диаграммасын 

сызыңыз және еркіндік дәрежелерінің берілген санымен артық байланыстар 

санын анықтаңыз. 

11.Егер сателлиттердің саны (2) механизмде үшке тең болса, планетарлық 

механизмдегі артық байланыстардың санын анықтаңыз (2.10 суретті қараңыз). 
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3 Механизмдердің құрылымдық синтезі 

  

Берілген кіріс және шығыс шарттары бойынша механизмді жобалау 

синтез деп аталады. Механизмдердің синтезі болашақ машинаны жасау кезінде 

ең жауапты болып табылады. Синтез – бұл әдетте көп деңгейлі шешімі бар 

күрделі міндет. Сондықтан, ең қолайлы нұсқаны таңдау үшін  қосымша талдау 

қажет. Талдау. 

Синтездегі шешімдердің түсініксіздігі мыналардан туындайды – бұл 

үшін: 

- біріншіден, жаңа механизмді (машинаны) құру бойынша техникалық 

тапсырманы әзірлеу кезеңінде, әдетте, оған қойылатын талаптарды дұрыс және 

біржақты тұжырымдау мүмкін болмайды; 

- екіншіден, бірдей жағдайларды құрылымы жағынан бірнеше түрлі 

механизмдерден де, әртүрлі мөлшердегі буындары бар бір механизммен де 

жасауға болады. 

Дәстүрлі түрде механизмдердің синтезі [23,15] екі кезеңнен тұрады. 

1. Болашақ механизмнің құрылымын анықтайды (құрылымдық синтез). 

Құрылымдық синтез – бұл тірек, жылжымалы буындар, кинематикалық 

жұптардың түрлері және олардың өзара орналасуы көрсетілетін механизмнің 

құрылымдық сұлбасын жобалау. 

2. Берілген кинематикалық немесе динамикалық механизмнің қасиеттері 

оның байланыстарының өлшемдерін – параметрлік синтезді анықтайды. 

Соңғы жылдары механизмдердің құрылымдық-параметрлік синтезі де 

белсенді дами бастады [15,5], онда бір уақытта механизмнің құрылымы да, 

оның буындарының мөлшері де анықталады. 

Құрылымдық синтездің міндеті – берілген қозғалғыштыққа сәйкес 

қажетті құрылымдық, кинематикалық және динамикалық қасиеттерді ескере 

отырып, болашақ механизмнің құрылымдық сызбасын жасау. 

Механизмдердің құрылымдық синтезінің нәтижелері әдетте көп нұсқалы 

болады. Бұл бірдей кинематикалық жұптарды қолдану арқылы, бірақ оларды 

әртүрлі жолмен орналастыру арқылы әртүрлі құрылымды механизмдерді алуға 

болады. Болашақ машинаның ұтымды құрылымдық сұлбасын түпкілікті таңдау 

параметрлерді ескере отырып жүзеге асырылады:  

* сол немесе өзге сұлбаның кинематикалық және динамикалық 

қасиеттері; 

* оған кіретін буындардың және  кинематикалық жұптардың 

технологиясы мен сенімділігі; 

* құрастыру және пайдалану шарттары және басқа жағдайлар. 

 

Механизмдердің құрылымдық синтезінің ғылыми негіздері жүз жылдан 

астам уақыттан бері дамып келеді. Бұл бағыттағы алғашқы іргелі жұмыстарды 

П. Л. Чебышев пен Л. В. Ассур жасады. Алайда ғылыми әдебиеттерді талдау [2, 

3, 4, 8, 11, 12, 16], машиналар мен механизмдердің құрылымдық синтезіне 
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арналған ТММ-нің бұл бөлімі әлі де нашар дамыған деген қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді.  

Қазіргі уақытта жаңадан жобаланған машинаның құрылымын таңдау 

дәстүрлі негізде интуициялық түрде, әзірлеушілердің тәжірибесі мен 

біліктілігіне сүйене отырып немесе құрылымдық топтарды қабаттастыру 

арқылы жүзеге асырылады [1-3, 5, 8, 21]. Бұл тәсілдер әдетте қолайлы шешім 

табуға мүмкіндік береді. Алайда барлық нұсқаларды талдау мүмкін 

болмайтындықтан, бұл шешім әрдайым ұтымды бола бермейді.   

 

3.1. Құрылымдық топтардың көмегі арқылы жасалған қарапайым 

және күрделі механизмдердің құрылымдық синтезі 

Қазіргі уақытта тұйық кинематикалық тізбектері бар механизмдерді 

құрудың ең көп таралған әдісі құрылымдық топтардың қарапайым 

механизмдеріне қосылу әдісі болып табылады. Механизмдерді 

қалыптастырудың бұл әдісін алғаш рет Л. В. Ассур барлық бағытта айналмалы 

немесе айналмалы кинематикалық жұптармен аяқталатын жалпақ тұйық 

тізбектер үшін ұсынады. 

Сыртқы кинематикалық жұптарға қатысты нөлдік қозғалғыштығы бар 

және осы шартты қанағаттандыратын қарапайым тізбектерге бөлінбейтін 

кинематикалық тізбектер құрылымдық топтар немесе Ассур топтары деп 

аталады. 

Л. В. Ассурдың, кейінірек И. И. Артобольскийдің [2] жіктеуіне сәйкес,  

қарапайым механизм екі буыннан тұрады, олардың бірі қозғалмалы, төменгі 

кинематикалық жұпты тұрақты ұстайды және бастапқы (элементарлық) 

механизм немесе бірінші класс механизмі деп аталады. Мұндай механизмде W 

= 1.  

Кез келген күрделі механизм кез келген буын топтарының бастапқы 

механизміне қосылу арқылы қалыптасады. Демек, төменгі кинематикалық 

жұптары бар әр механизм екі бөліктен тұрады: бастапқы механизмдер және 

оған нөлдік жылжымалылық дәрежесі бар топтар. 

 Құрылымдық топтардың көмегімен құрылған кез келген қарапайым 

немесе күрделі механизмнің құрылымдық формуласын келесідей ұсынуға 

болады: 

 

 
 

мұндағы W - синтезделген механизмнің қозғалғыштығы; Wi эм  - 

элементарлық бастапқы механизмнің қозғалғыштығы;  Wjcr – құрылымдық 

топтың қозғалғыштығы; m – қарапайым бастапқы механизмдердің саны; п – 

қосылатын құрылымдық топтардың саны;   і = 1, 2, …, m; j = 1, 2, п. 
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Себебі қосылған құрылымдардың топтардың қозғалғыштығы нөлге тең 

болса, онда      демек, (3.1) эквиваленттік өрнек  

 

                                   
 

(3.2) талдау элемент механизміне қосылған құрылымдық топтардың 

қарапайым немесе күрделі механизмнің мағынасына әсер етпейтінін көрсетеді. 

Олар тек оның құрылымын және буындар қозғалысының заңдылықтарын 

өзгертеді.  

 Жылжымалы тізбектердің саны k, кинематикалық жұптардың  саны 

рі және құрылымдық топқа кіретін п буындарының  санын құрылымдық 

формулалардың көмегімен орнатуға болады [21]; 

 

Мұндағы 
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- механизмдегі кинематикалық жұптардың жалпы саны; П – 

кеңістіктің қозғалғыштығы.  

Техникалық әдебиеттерде кеңістіктік деп аталатын алты белсенді 

қозғалыстағы механизмдер үшін (П = 6), (3.3) өрнегі Сомолов – Малышевтың 

жақсы танымал формуласын қабылдайды:  

 
Үш жылжымалы қозғалыстағы механизмдер үшін (жалпақ механизмдер) 

П = 3, (3.3) өрнегі П. Л. Чебышев формуласының түрін қабылдайды: 

 
Анықтама бойынша құрылымдық топтардың қозғалғыштығы нөлге тең 

болғандықтан, құрылымдық топтар үшін (3.3) келесі форманы алады: 

 
(3.3) және (3.4) формулалары Ассурдың кез келген құрылымдық тобын 

сипаттайды. 

  Мысалы, (3.3) бір, екі, ... , алты жылжымалы кеңістікке жазамыз. 

Нәтижесінде біз әртүрлі кеңістіктерде құрылымдық топтардың болуының 

келесі шарттарын аламыз [20]: 

 

           
 

(3.5) бір қозғалмалы кеңістікте құрылымдық топтар өмір сүре алмайды 

және бұл бір қозғалмалы кеңістікте механизмдердің тұйық кинематикалық 

тізбектерге ие бола алмайтындығын білдіреді, яғни мұндай кеңістікте тек 

тұйық емес кинематикалық тізбектері бар механизмдер болуы мүмкін.  

(3.6) келіп шыққандай, бір буын мен екі кинематикалық жұптан тұратын 

қарапайым құрылымдық топ (құрылымдық бірлік) монада болып табылады.  
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3.2 суретінде мысал ретінде сына механизмін қалыптастыру үшін 

қолданылатын екі жылжымалы кеңістіктегі құрылымдық бірлігі келтірілген. 

(3.6) сәйкес, бұл монадта бір буын 2 және екі сыртқы С және В 

кинематикалық жұп бар, содан кейін ол тірек пен элементтер механизмнің 1 

буынына қосылады. Нәтижесінде сына механизмі пайда болады.   

3.3 а суретте үш жылжымалы кеңістікте бар монад ұсынылған, оның 

негізінде тісті және жұдырықшалы механизмдер жасалады. (3.7) сәйкес, бұл 

монадта бір буын, бір жылжымалы С және бір екі жылжымалы В 

кинематикалық жұптары болуы керек. 

Бұл монаданы Аُ айналмалы кинематикалық жұбы және 1 буыны бар 

қарапайым механизмге қосып, тісті және жұдырықшалы механизмдердің 

аналогы жай механизмді аламыз (3.3 б сурет). 

Үш жылжымалы кеңістікте бар және тек бір жылжымалы кинематикалық 

жұптары бар құрылымдық топ (3.7) сәйкес 2 және 3 буыннан және В, С және Д 

үш бір жылжымалы кинематикалық жұптан тұруы керек, бұл 3.4, а суретте 

келтірілген. 

Егер қос өрісті топ В және Д тізгінді тірекпен байланыстырылса, онда біз 

қарапайым статикалық анықталған ферма аламыз (3.4 б сурет). 

 

Осы екі сымдық құрылымдық топты бір қозғалмайтын және 1 және 4 

элементар механизмдердің бір немесе екі жылжымалы байланысына қосып біз 

бір механизммен (3.4 в сурет) немесе екі (3.4 г сурет) еркіндік дәрежелері: бір 

жылжымалы төрт буынды немесе екі жылжымалы бес буынды қарапайым 

механизм аламыз.  

 

 

 

 

3.2. Құрылымдық формулаларды қолдана отырып, құрылымдық 

топтарды синтездеу 

(3.6) – (3.10) талдауы әр кеңістік үшін кинематикалық жұптармен және 

буындармен көптеген құрылымдық топтарды  синтездеуге болатындығын 

көрсетеді.  
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Үш өлшемді (М = 3)  (П = 3) кеңістігінде екі ілгерілемелі орын 

ауыстыруға жол беретін Х және Ү осьтері бойымен және бір Z осінің 

айналасында бір айналмалы механизмдер техникасында әлдеқайда кең 

таралған құрылымдық формулалар үлгісі арқылы құрылымдық топтардың 

синтезін қарастырамыз. 

Үш жылжымалы кеңістіктегі механизмдерге арналған Ассур топтарының 

құрылымдық формуласының (3.7) түрі бар.  

Үш қозғалыстағы кеңістіктегі құрылымдық топтар үшін келесі түрде 

қайта жазуға болады 

 

3n-2p1 = 0                                  (3.11) 

 

 (3.11) бір жылжымалы кинематикалық жұптардың санына қатысты 

шешіп, біз аламыз  

 

P1 = 1,5n. 

 

(3.2) теңдігі құрылымдық топқа кіретін кинематикалық жұптардың саны 

мен жылжымалы буындардың арасында байланыс орнатады. Асссур 

тобындағы буындар мен кинематикалық жұптардың саны тек бүтін сан бола 

алатындықтан, буындар мен жұптардың саны келесі тіркестерді 

қанағаттандыра алады: 

 

                             
 

Жылжымалы байланыстар мен кинематикалық жұптар арасындағы осы 

қатынастардың біріншісі Сильвестердің қарастырылған диадасында жүзеге 

асырылады (3.4, а суретті қараңыз). Сонымен қатар, Ассурдың тағы төрт тобы 

бар, оларда В – айналмалы кинематикалық жұптар, П – ілгерілемелі (3.5 а, б, в, 

г). 

Екі жылжымалы буыны және үш бірдей кинематикалық жұптары бар топ 

Ассурдың екі буынды тобы деп аталады. Егер Ассурдың бірнеше тобы 

бастапқы механизмге қосылса, онда механизмнің класы мен реті ең күрделі 

топтың класы және ретімен анықталады. Топ класы ішкі кинематикалық 

жұптардың бауларының санымен анықталады. Топтың реті механизмге 

қосылатын сыртқы жұптардың санымен анықталады. 

Топ буындары өзара байланысатын кинематикалық жұптар ішкі деп 

аталады.  

Кинематикалық жұптардың басқа буындар мен бағаналарға қосылатын 

топ буындары  сыртқы кинематикалық жұптар деп аталады. (n = 4) буын 

санының екінші тіркесі және (p1 = 6) кинематикалық жұбы екі әртүрлі 

құрылымдық топты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл топтар  



36 
 

құрылымдық топтарды қарапайым бастапқы  механизмдер мен тіректерге 

қосу келесі қарапайым механизмдердің пайда болуына әкеледі: үш сыртқы 

құрылымдық топ кинематикалық жұптарымен (а);  

Механизмде бастапқы буынды таңдауға байланысты екі немесе бір 

құрылымдық топты бөліп көрсетуге болатынын байқаймыз. Шынында да егер 

1-буынды бастапқы буын ретінде таңдаса, онда құрылымдық топ 3.5, а суретте 

көрсетілген көрініске ие болады. Егер 5-бастапқы буынды алса, онда 

механизмде екі сымды құрылымдық  топты бөлуге болады (Сильвестер 

диадалары).  

Тегіс механизмдерді жобалау кезінде Ассур топтарын қабаттау әдісі жиі 

қолданылады. Бұл жағдайда механизм бастапқы механизмнен және нөлдік 

жылжымалылықтың біріккен топтарынан қалыптасады. Артық байланыстарды 

болдырмас үшін олардың топтарда да, бастапқы механизмде де  болмауы керек. 

Артық байланыс жоқ механизмдердің құрылымдық синтезі кезінде 

төмендегідей ережелерді сақтау қажет: 

▪ бастапқы механизмдердің саны W-ге тең; 

▪ жалғанғаннан кейін тұйық контурды құрайтын қосылатын буын 

топтарының құрамында кинематикалық жұптардың жиынтығы болуға тиіс, 

олардың қозғалыс сомасы кеңістіктік механизм үшін алтыға және жазық 

механизм үшін үшке тең. 

 

3.3 Құрылымдық топтардың жіктелуі 

(3.6) – (3.10) талдауы машиналар мен механизмдерде әртүрлі 

құрылымдық топтардың көп екенін көрсетеді. Бұл олардың талдауы мен 

синтезін қиындатады. Зерттеу мен талдауды жеңілдету үшін Ассур топтары 

жіктеуге талпынады.  

Қазіргі уақытта барлық құрылымдық топтардың бірыңғай жіктемесі жоқ. 

X және Ү осьтері бойымен екі тәуелсіз айналмалы және Z осінің айналасында 

бір айналмалы қозғалыстарға мүмкіндік беретін үш өлшемді үш жылжымалы 

кеңістікте тек Ассур топтарының ең толық жіктелуі бар. Қазіргі заманғы 

машина жасауда бұл үш өлшемді үш жылжымалы кеңістіктегі механизмдер іс 

жүзінде кең таралған. Сондықтан бұл дәрісте біз құрылымдық топтар мен 

жалпақ механизмдер деп аталатын жіктелімді қарастырамыз. 

Естеріңізге сала кетейік, жоғары жұптары бар механизмдер төменгі 

кинематикалық жұптары бар механизмдерге әкелуі мүмкін. Қазіргі уақытта үш 

өлшемді үш қозғалмалы қозғалыста болатын төменгі кинематикалық жұптары 

бар механизмдердің ең жақсы жіктелуі Ассур – Артоболевскийдің 

құрылымдық жіктелуі болып табылады [2]. Бұл жіктеудің артықшылығы – 

оның көмегімен механизмдерді құрылымдық талдау мен синтездеу 

жеңілдетіліп қана қоймайды, сонымен қатар механизмдердің кинематикалық, 

күштік және динамикалық зерттеу әдістерімен байланысты үйлестіріледі. 

Әрбір иінтірек механизмі Асур – Артобол жіктелімінде 1-класс 

механизмі деп аталатын қарапайым бастапқы механизмнен және онымен бір-
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бірімен байланысқан құрылымдық топтардан тұратын жүйе ретінде 

қарастырылады.  

Оларға кіретін барлық механизмдер мен құрылымдық топтар кластарға 

бөлінеді, ал механизм класы тұтастай алғанда оған кіретін құрылымдық топтың 

жоғары класын анықтайды. Қарапайым механизмдер шартты түрде класс 

элементтеріне жатады. 

Құрылымдық топтың класы ішкі кинематикалық жұптардан құралған 

тұйық контурға кіретін кинематикалық жұптардың санымен анықталады.   

Бұл жағдайда тұйық контуры жоқ қос сымды құрылымдық топ екінші 

класқа жатады. 

Топтың реті сыртқы кинематикалық жұп санымен анықталады. 

Іс жүзінде қос сымды топ ең көп қолданылғандықтан, онда айналмалы 

және үдемелі кинематикалық жұптардың орналасу орнына байланысты бұл топ 

түрлерге де бөлінеді. 

Қос сымды құрылымдық топтардың түрлері алдңғы бөлімде ішінара 

қарастырылған. 

Бірінші  түрге В,С - барлық кинематикалық жұптары және D – айналмалы 

– диадқа жатқызылды. Сыртқы кинематикалық жұптардың бірі – D ілгерілемелі 

болатын диад екінші түрге жатады. С ілгерілемелі ішкі жұбы бар диада үшінші 

түрге жатады. Екі сыртқы жұбы бар А және С қос сымды ілгерілемелі тобы 

төртінші түрге жатады. Ақыр соңында, бір сыртқы А және бір ішкі В жұп – 

ілгерілемелі топ, бесінші  түрге жатады.   

Сильвестер диадында айналмалы кинематикалық жұптарды дәйекті 

түрде ауыстыру арқылы барлық үш айналмалы ілгерілемеліге ауыстыруға 

болады. Алайда, бұл мүмкін емес, өйткені бұл жағдайда біз құрылымдық топты 

емес, құрылымдық топ болып табылмайтын және басқа кеңістікте қозғалатын 

сына механизмін аламыз. 

Артық байланыстары жоқ механизмдерді жобалау кезінде Л. В. Ассур 

ұсынған топтарды қабаттастыру әдісі жиі қолданылады. Бұл жағдайда 

механизм бастапқы механизмнен (әдетте тірегі бар иінді) және оған қосылған 

нөлдік жылжымалылық  топтарынан қалыптасады. Артық байланыстарды 

болдырмау үшін олар бастапқы механизмде де, қосылған топтарда да болмауы 

керек. W = 1 артық байланысы жоқ механизмнің құрылымдық синтезі кезінде 

төмендегідей ережелерді сақтау қажет:  

• W = 1 механизмнің тұйық кинематикалық тізбегі және (q = 0) артық 

байланысы жоқ бір контурында кинематикалық жұптардың жиынтығы болуы 

керек, олардың қозғалғыштығының қосындысы кеңістіктік механизм үшін 

жетіге, ал төртеуі – жазық үшін тең болады; 

• Кейінгі қосылатын буын топтарының құрамында кинематикалық 

жұптардың жиынтығы болуы керек, осылайша тұйық контур қосылғаннан 

кейін пайда болған қозғалғыштықтың қосындысы кеңістіктік механизм үшін 

алтыға, ал жазық үшін үшке тең болады. 

 

3-тарау бойынша бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 
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1. Механизм синтезі не деп аталады? 

2. Механизмдердің құрылымдық синтезінің міндеттеріне не кіреді? 

3. Үш өлшемді үш жылжымалы кеңістіктегі төменгі кинематикалық 

жұбы бар механизмдердің құрылымдық жіктелімі туралы айтыңыздар. 

4. Ассур  тобына анықтама беріңіз. 

5. Құрылымдық топтың ретін не анықтайды? 

6. Бастапқы механизм дегеніміз не? Белгілі бастапқы механизмдерді 

атаңыздар.  
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4 Жазық иінтіректі. Механизмдерді жобалау 

 

Айналмалы немесе ілгерілемелі кинематикалық жұптарды жасайтын 

жазық иінтіректі механизмдер (рычажные механизмы) қазірггі заманғы 

машиналар мен аспап жасауда кеңінен қолданылады. Механизмдердің 

артықшылықтарына дайындаудың жоғары технологиялылығы, тербеліс  

мойынтіректерде топсалы қосылыстарды орындау мүмкіндігі және жанасатын 

беттердің аз тозуы, жұмыстағы ұзақ мерзімділік пен сенімділік жатады. 

Сонымен қатар, төменгі жұптарға кіретін буындардың көмегімен құрылған 

механизмдер үшін (жұдырықшалы механизмдерден бөлек), кинематикалық 

жұптардың тұрақты тұйықталуын қамтамасыз ететін серіппелер мен басқа 

құрылғылар қажет емес. Топсалы-иінтіректі механизмдердің басым көпшілігі 

жетекші буынның біркелкі қозғалысын жетекші біркелкі емес қозғалысқа 

түрлендіреді және жетекші буынның сызықтық емес функциясы бар 

механизмдерге жатады.  

Иінтіректі механизмдерді синтезде мен талдаудың көптеген мәселелерін 

шешу есептеу операцияларының үлкен көлемімен байланысты. Сондықтан 

жобалауды автоматтандыру маңызды міндеттердің бірі – жаңа техниканың 

техникалық деңгейін, сапасы мен тиімділігін анықтайтын фактор болып 

табылады. Алдағы жылдары жобалауды автоматтандыру электронды 

есептеуіш машиналарды қолданудың негізгі бағыттарының бірі болады деп 

толық болжауға болады.  

 

4.1 Механизмдерді жобалау кезеңдері 

Механизмдерді жобалау шешімі бірнеше кезеңге бөлінетін күрделі 

кешенді мәселе болып табылады. Жобалаудың бірінші кезеңі механизмнің 

кинематикалық сұлбасын таңдау болып табылады, ол қажетті қозғалыс түрі мен 

заңын қамтамасыз етер еді. Екінші кезеңге механизмнің беріктігі мен ұзақ 

мерзімділігін қамтамасыз ететін құрылымдық формаларын әзірлеу жатады. 

Жобалаудың үшінші кезеңі жобаланатын механизмнің технологиялық және 

техника-экономикалық көрсеткіштерін әзірлеу болып табылады.  

Механизмдер теориясында негізінен жобалаудың бірінші кезеңінің 

міндеттері қарастырылады және шешіледі, олардың көмегімен қажетті 

қозғалыс заңын шығаратын механизмдердің кинематикалық сұлбалары 

жасалады. Механизмді жобалау құрылымдық сұлбаны таңдаудан басталады. 

Ол анықтамалық материалдан таңдалады немесе іске асырылуы керек қозғалыс 

түрлерін талдау негізінде жасалады. Жобалаудың бұл кезеңі құрылымдық 

синтез деп аталады. Әзірлеуші алғашқы жуықтауда механизмнің 

кинематикалық, күш, дәлдік және басқа сипаттамаларын бағалауы керек, оны 

жасау қиын және жиі мүмкін емес.  

Егер қажетті параметрлерді жүзеге асыруға жарамды әртүрлі 

механизмдердің бірнеше құрылымдық сұлбалары болса, онда олардың ішінен 

ең қарапайымын таңдау керек. Іс жүзінде құрылымдық сұлбаны таңдау 

көбінесе алдыңғы тәжірибе, білім немесе жобалаушының түйсігі негізінде 
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жасалады. Иінтіректі механизмдердің бір ғана сұлбаларының алуын 

түрлілігімен [1-9] оларды таңдауға осындай эвристикалық көзқарас 

негізделген. Алайда, жобалаушы әрдайым сәтті құрылымдық сұлбаны таңдай 

бермейді, бұған машиналар мен құрылғыларда қолданылатын көптеген 

механизмдердің құрылмасы (конструкция) дәлел бола алады. Ауыстырылатын 

механизмнің құрылымын ұтымды таңдау мәселесі салыстырмалы түрде 

күрделі [9, 12, 13, 15, 20], себебі нысандандыру (формализация) қиын және 

механизмдер теориясы бойынша әдебиетте жеткілікті түрде қамтылмаған.  

Механизмнің құрылымдық сұлбасын таңдағаннан кейін буындардың 

геометриялық өлшемдері анықталады. Бұл жағдайда негізінен механизм жүзеге 

асырылуы керек геометриялық функциялар ескеріледі. Жобалаудың бұл кезеңі 

механизмнің геометриялық синтезінің кезеңі деп аталады, оның режімінде 

буындардың салыстырмалы өлшемдері, яғни буындардың геометриялық 

өлшемдерінің олардың біреуінің мөлшеріне қатынасы анықталады. 

Буындардың салыстырмалы геометриялық өлшемдері механизмнің 

геометриялық параметрлері дап аталады.  

Құрылымдық және геометриялық синтез жобаланған механикаға 

қойлатын талаптарға жауап беретін механизмнің кинематикалық сұлбасын 

алуға мүмкіндік береді. Жобаланған механизм жүзеге асырылуы керек 

геометриялық функцияларды белгілі бір дәлдікпен шығарады және 

технологиялық үдерістермен байланысты механизмнің жұмыс жағдайымен 

анықталады. Берілген функцияны көбейту дәлдігінің дәрежесіне сәйкес 

жобаланған механизмді талдау негізінде алынған механизмнің жарамдылығын 

немесе бастапқы деректердің өзгеруімен жобалаудың алдыңғы кезеңдерін 

түзету қажет пе, жоқ па, соны шешеді. Егер қайталанған есептеулер 

қанағаттанарлық нәтиже бермесе, онда механизмнің басқа құрылымдық 

сұлбасына өтіп оған сәйкес есептеулерді орындау қажет. Жобалаудың бұл 

кезеңі дәл жобалау кезеңі деп аталады.   

Осылайша, механизмді жобалау міндеті күрделі, көп параметрлік болып 

табылады, ал механизмнің жұмыс істейтін параметрлерінің саны, әдетте, 

бастапқы мәліметтер санынан көп, сондықтан параметрлердің бір бөлігі 

ауытқып тұруы мүмкін.  

Пайдалану принципі бойынша иінтіректі механизмдер екі топқа бөлінеді. 

1. Механизмнің кіріс және шығыс буындарының ережелері арасындағы 

немесе оларды ауыстыру арасындағы берілген функционалдық байланысты 

іске асыратын берілісті механизм (передаточные механизммы). 

2. Күрделі қозғалыс жасайтын буындағы нүкте механизмнің берілген 

траектория бойымен қозғалысы кезінде ауысатын бағыттаушы механизмдер.  

Иінтіректі механизмдерді төменгі жұптармен синтездеудің осы 

мәселелерін шешу графикалық және аналитикалық әдістермен жүргізілуі 

мүмкін. Әдісті таңдау айтарлықтай шамада жобалау кезінде қойылған 

шарттарға байланысты (атап айтқанда, дәлдік). Графикалық әдістер оны 

меңгеру тұрғысынан көрнекі және қарапайым, бірақ дәл емес. Соңғы жылдары 
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ғалымдар төменгі жұптары бар механизмдерді синтездеудің аналитикалық 

әдістерін кеңінен дамытты [4, 16].  

 

 
 

қосиінді бірдей бағытқа айналдыратын (ж) (I1 < I4). Құраушы элементтер: 

қосиін (кривошип)1; бұлғақ (шатун) 2; иінағаш (коромысло) 3 және тіреу 

(стойка) 4 - төрт буынды механизмдерге назар аударады (4.1-сурет).  

Кинематикалық сұлбаны таңдаудың тағы бір нұсқасы – үш айналмылы 

және бір ілгерілемелі жұптары бар төрт буынды тізбектің негізінде 4.3-сурет): 

бастапқы аксиальды кинематикалық тізбек (а); қос иінді-жүгірткі (б); қос иінді-

бұлғақты механизм (в) (𝑙1, < 𝑙2); күйентелі-жүгірткі механизм (коромыслово-

ползунный) (г)  (𝑙1, < 𝑙2);  тербелмелі  кулисасы бар қос иінді-ықтырмалы 

(кривошипно-кулисный) механизм (д, е) (𝑙1, < 𝑙4); айналмалы   кулисасы бар 

қос иінді-ықтырмалы (кривошипно-кулисный) механизм (ж, з) (𝑙4, < 𝑙1). Егер 

тапсырманы төрт буынды механизммен шешу мүмкін болмаса, әзірлеуші екі 

жетектемелі топтың бір буынына қосылу арқылы құрылған алты немесе одан 

да күрделі механизмдерді қолдана отырып, кинематикалық тізбекті 

қиындатады [1, 2, 4, 5, 6]. Жоғарыда аталған механизмдердің кинематикалық 

және құрылымдық модификациялары туралы толық ақпаратты [1-4, 8, 20] 

еңбектерінен табуға болады.  

Синтез міндеттерінің шарттарына сүйене отырып, механизмнің 

геометриялық синтезі оның кинематикалық сұлбасының тұрақты 

параметрлерін анықтаудан тұрады. Бұл шарттар мазмұны жағынан әртүрлі 

болуы мүмкін, механизмнің параметрлеріне жүктейтін теңдеулер немесе 

теңсіздік түрінде келеді, бірақ аналитикалық тұрғыдан олар байланыс 

шарттары болып табылады.  
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Сурет 4.2 

 

Кейбір жағдайларда синтез шарты теріс емес мәндерді қабылдайтын 

механизм параметрлерінің функциясын азайту талабы түрінде 

тұжырымдалады.   

Синтез жағдайында механизмнің параметрлерінен басқа, әдетте 

белгіленген шамалар немесе функциялар көрсетіледі (мысалы, көбейту үшін 

берілген механизмнің ауысу функциясы, шығыс буынының берілген бұрышы, 

қысымның рұқсат етілген бұрышы).  

 

4.2. Жазық төрт буынды механизмдерде иінді біліктердің болу шарты  

Механизмді синтездеудегі маңызды кинематикалық сипаттама оның 

буындарының (ондағы бір немесе екі иінді) айналуы болып табылады, ол 

буындарының ұзындықтарының арақатынасына байланысты [1]. Алдымен a, b, 

c  және d буындарының ұзындығымен АВСД жазық топсалы төрт буынды 

қарастырайық (4.4, а сурет). АВ буыны иінді болуы үшін, ол айналу кезінде сол 

жақ (АВ1) және оң жақ (АВ3) қалып арқылы кезекпен өтуі керек.  

Айталық, a – ең қысқа буын, d – ең ұзын және үшбұрыштың жақтарының 

ұзындығы арасындағы белгілі қатынасты қолдана отырып (үшбұрыштың 

бүйірінің ұзындығы оның басқа екі жағының қосындысынан аз), біз келесі 

теңсіздіктерді жазамыз:  

∆𝐵1𝐶1𝐷-дан 

𝑑 + 𝑎 < 𝑏 + 𝑐;                                                   (4.1) 

 

∆𝐵3𝐶3𝐷-дан 
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𝑑 − 𝑎 < 𝑏 + 𝑐.                                                           (4.2) 

 

(4.1) теңсіздігіндегі b  және с ұзындығының қатынасына қарамастан 

әрқашан (4.2) теңсіздігінің орындалуын қамтамасыз етеді.  

 

 
Сурет 4.3 

 

Егер ең ұзын буын ВС немесе CD (b > c > d), немесе (c > b > d) болса, 

онда теңсіздік тек күшейеді. 

АВ2 АВ4 позициялары иінағаштың (коромысло) CD ең соңғы жағдайын 

сипаттайды.  BC буыны 4, 4, а суретіне сәйкес AD тіреуіне қатысты толық 

айналым жасамайды, сондықтан да бұлғақ (шатун) болып табылады 

(4.1) теңсіздігі жазық топсалы төрт буынды буынның айналу жағдайына 

жалпы формулалар беруге мүмкіндік береді, атап айтқанда – ең қысқа және ең 

ұзын буындардың ұзындығының қосындысы қалған буындардың ұзындығынан 

аз болса, шар тәрізді төрт буынның ең қысқа буыны иінді болуы мүмкін. Бұл 

ереже Грасгоф ережесі атауын алады.  

Осы ережені қолдана отырып, топсалы төрт буындыларды үш топқа 

бөледі: 

1) егер ең жақын орналасқан буынды тіреу деп қабылдаса (4.4-сурет), 

механизм қос иінді күйентелі (кривошипно-кормысловый) болады;  

2) егер ең қысқа және ең ұзын буындардың қосындысы басқа буындардың 

қосындысынан аз болса, тіреу үшін ең қысқа буынды алса, механизм екі қос 

иінді болады; бұл Грасгоф ережесін орындау кезінде қос иін тіреу мен бұлғаққа 
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қатысты толық айналым жасайды, олай болса бұл буындар қос иінге қатысты 

толық айналым жасайды; 

3) егер механизмнің буындары ережеге сай болмаса, ол екі күйентелі 

болады, сондай-ақ ең қысқа және ең ұзын буындардың қосындысы басқа 

буындардың қосындысынан аз болса, алайда оның ең қысқа буыны бұлғақ 

болады (4.4 б сурет) және олай болса, қос иінді болу мүмкіндігі жоқ болады, 

өйткені ол тіреумен қатар орналасқан буын болып табылмайды.  

Шектік жағдайларда егер теңсіздік (4.1) теңдікке айналса, бір шеткі 

қалыптағы механизмнің барлық буындары бір жалғыз түзудің бойымен  

орналасады. Нәтижесінде кіріс буынның белгісіздігі болып шығады (ол не бір, 

не басқа бағытта қозғала алады). 

Негізінде қос иінді-жүгірткі механизмде (4.4, в сурет) буын 1 қос иінді 

болады, егер айналу кезінде күйін өтсе,  

 

                                                  
 

шартын орындау е болғанда осьтен тыс (немесе дезаксиал) - мүмкін 

болса, буын 1 қос иін болады. Штрихты сызықпен e < 0 сұлбасы бейнеленген. 

Егер  болса, буын 1 күйенте (коромысло) болады және бұндай 

механизмді күйентелі-бұлғақты (коромыслово-ползунный) деп атаған 

дұрысырақ.  

Егер айналдыру кезінде қағидасын өтсе, онда  

(4.4) шартын орындағанда е бар жерде – кулисаның осьтен тыс болғанда 

кулисті механизмде (4.4 г сурет) буын 1 әрқашан қос иінді болуы мүмкін;  бұл 

жағдайда айналмалы кулисамен механизмді аламыз. Егер  болса, 

онда CD кулиса күйентелі (коромысло) (тербелмелі кулисалы механизм) 

болады.    

 

4.3 Сілтемелердің екі позициясындағы төрт буынды 

механизмдердің синтезі 

 

Қос иінді-жүгірткі (кровошипно-ползунный) механизм. Орталық қос 

иінді-жүгірткі (кровошипно-ползунный) механизм үшін (осьтен тыс е = 0), 4.5, 

а сурет) сырғақ (ползун) жүрісі 3 (оның максималды араласуы) қос иіннің: h = 

2L1 екі есе ұзындығына тең. Сырғақтың (ползун) шеткері орналасуы қос иіннің 

 бұрыштық координаттарына сәйкес келеді.  

Механизмнің күш беру шарты мен жұмысқа қабілеттілігін  - қысым 

бұрышы (бастаушы буынға түсірілген күш векторы арасындағы бұрыш және 

және қозғалыс күшін қолдану нүктесінің жылдамдық векторы; массаның 
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үйкелісі мен үдемелі қозғалысы бұл ретте қазірше есептелмейді) бұрын 

белгіленгендей, механизмдерді жобалау кезінде аса маңызды параметрді 

ескеру керек. 

Қысым бұрышы рұқсат етілген:  мәнінен аспауы керек.  

бұрышы бастапқы буынға күш бергенде механизм сұлбасында оның қай буыны 

бастаушы болатындығына байланысты белгілейді. Егер онымен сырғақ (позун) 

 болса, онда күш Ғ32 оған  қысым бұрышымен беріледі, ал егер қос иін 

(кривошип) 1 болса, онда Ғ 12 күші  жылдамдық векторымен  бұрышын 

құрайды.  

 

 
Сурет 4.4 

Бастапқы қос иінде  қысым бұрышы цикл үшін екі рет (бұлғақ пен қос 

иін бір түзуде орналасса) 900-қа тең максималды мәнді алады. Бұл жағдайларды 

қос иін 1-қос иінмен қатты байланысқан айналмалы бөлшектердің 

массаларының арқасында өтеді.   

қысымның ең көп бұрышын  = максимум 

зерттеу функциясы жолымен анықтайды. (e = 0) орталық механизм үшін қысым 

бұрышының максималды мәні кезінде  = arcsin  

болады. Демек,  мәні қаншалықты аз  болса, механизмнің көлемі 

соншалықты аз (қос иіннің ұзындығына қатысты), бірақ қысым бұрышы 
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артығырақ болады.   шамасының өсуімен, қандай буын бастапқы 

болғанына қарамастан, сырғақ пен бағыттаушы арасындағы күш артады (піспек 

(поршень) піспекті машинаның цилиндр қабырғасының арасындағы). 

Сондықтан, мысалы, іштен жанатын қозғалтқыш механизмдері үшін 

 шегінде таңдау қабылданған1, ол мына мәнге 

сәйкес келеді.  

 Осьтен тыс қос иінді-бұлғақ механизмде (4.4, в сурет) сырғақ 

(ползун) жүрісі (оның максималды араласуы) -дан және  

 

               
 

берілгенін -дан табуға болады (мысалы, 

интерполяциялық жақындау әдісімен, һ / 2-ге жақын бірқатар мәндерді 

орнату және теңдеудің сол және оң жақ бөлігінің бірдейлігін тексеру арқылы). 

Қысымның максимал бұрышы болғанда,  

болады; егер e < 0, олай болса жанында   

Егер иінді екі позиция берілген болса (4.5-сурет, б), f координаталарымен 

анықталады. және f2, жүгірткінің қозғалысы sc (белгіні ескере отырып: сур. 4.5, 

b sc <0) және X2 = l2 / l1 және Xe = e / lv арақатынасы, содан кейін 1Х және / 

сілтемелер ұзындығы 2 келесідей анықталады. 

l2 + l1 векторлық тізбегін у осіне шығара отырып, кез-келген позицияға ие 

боламыз / 1 BShf + / 2 sinG = e, мұндағы 1 және 2 позициялардағы 2 звеноның 

бұрыштық координаты: 

 
Сол тізбекті х осіне шығара отырып, бізде:  

 
қайдан, ауыстырғаннан кейін l2 =λ2 l1, біз толтырамыз 

 
Сонда l2 λ2 мәні бойынша табылады. 
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Сурет 4.6 

 

Иінді-рокерлі механизм (сурет 4.6). Тіректің l4 ұзындығын, жетекші 

рокердің ұзындығын l3 және оның координаталарын γ4, γ2 шеткі позицияларда 

ескере отырып, l4 және l2 буындарының белгісіз ұзындықтары келесідей 

болады. C1 және C2 нүктелерін А нүктесімен түзу сызықтармен байланыстыра 

отырып, бізде бар 

 
бұдан 

 
Поршенді (тербелмелі) цилиндрі бар механизм. Гидравликалық 

жетектерде қолданылатын бұл механизм күріш. 4.7, және ABXC және AB2C 

шекті позицияларында. Бір экстремалды позициядан екіншісіне ауысқан кезде 

поршень 2 қашықтыққа h қозғалады (поршеньдік соққы), ал 1/4 ұзындықтағы 

жетекші рокер білегі қажетті p бұрышына бұрылады. Поршень қозғалған кезде 

цилиндрді толығымен пайдалану үшін цилиндр ұзындығының / 3 «I s 

поршеннің соққысына қатынасы k = l3 / h> 1 коэффициент түрінде берілген, ол 

конструктивті түрде анықталады ; мысалы, k = 1,3; 1.4 және т.б. 

Сонымен қатар O қысымының бұрышын цилиндр осі, оның бағытына Fl2 

күші жіберілетін және күштің қолданылу нүктесінің VB жылдамдық векторы 

арасындағы бұрыш ретінде ескеру қажет. Бұл бұрыш айнымалы, сондықтан 

оны жобалағанда, олар рұқсат етілген қысым бұрышымен белгіленеді, 

сондықтан механизм жұмыс істеп тұрған кезде ол одан аспайды. 
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Берілген lv k, p үшін осындай механизм схемасының оңтайлы қысым 

бұрыштарының синтезі келесідей болады (4.7, а-сурет). Жетекші звеноның 1 

ABX және AB2 позицияларын құрастырып, біз поршеньдік соққыны h = 1B B 

қабылдаймыз. / 3 = lB c = kh кесіндісін B2B1 түзуінің жалғасына қойып, С 

нүктесін аламыз, механизмнің шеткі жағдайында, AAB ^ N және AANB2-ден 

көрініп тұрғандай, абсолюттік мәндегі қысым бұрышы болады ең үлкені: O = 

3/2. 

Барлық басқа позицияларда қысым бұрышы аз болады, өйткені В нүктесі 

Bt жағдайынан B2 позициясына өткен кезде ол өз таңбасын өзгертеді, 

сондықтан нөлге өтеді. AAB ^ N бастап 

 
ΔАB1C1 бастап, косинус теоремасы бойынша, тіреу ұзындығы 

 
Кіші бұрыштарда p 8max бұл схемада 8-ден әлдеқайда аз болуы мүмкін, 

ал кинематикалық схеманың бұл нұсқасын механизмнің өлшемдері 

тұрғысынан струттың ұзындығын азайту арқылы жақсартуға болады / 4. 

8max = & қосу шарты бойынша механизмнің оңтайлы өлшем схемасы 

келесі түрде алынады (4.7-сурет, б). Lv k, p, 8 берілсін. Схеманың бірінші 

нұсқасын сызып, b нүктесін жаңа C0 жағдайына жылжытамыз, ол үшін 

механизмнің 2-позициясындағы қысым бұрышы өседі және рұқсат етілгенге 

тең болады: 8 «= 8 op. Нүкте қозғалған кезде С, қысым жағдайындағы I бұрышы 

да өзгереді: алдымен ол төмендейді, содан кейін ол 0-ден өткеннен кейін 

белгісін өзгертіп, қайтадан ұлғаюы мүмкін, поршеньнің соғуы енді h = lB D 

болады </ в в; ол кос0инус теоремасы бойынша AC0BiB2 алынған квадрат 

теңдеуді шешу арқылы табуға болады: 

 

 
 

Шешім формулаға әкеледі 
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Осыдан кейін l3 = kh және тіректің ұзындығын анықтаңыз 

 

 
 

Кинематикалық схеманың бұл нұсқасы қозғалыс басында қозғалатын 

буынға үлкен жүктемені еңсеру қажет болған жағдайда өте тиімді, өйткені 

қысым бұрышы <$, нәтижесінде 

қозғалушы күштің F осінің А өсіне қатысты моменті артады және 

кинематикалық жұптардағы үйкеліс шығындары азаяды. 

Механизм статикалық түрде анықталатындай етіп кинематикалық 

жұптарды таңдау керек немесе егер бұл қиын болса, артық байланыстар санын 

азайту керек. Бұл жағдайда, егер А жұп айналмалы, В және С жұптар сфералық, 

ал поршенді-цилиндрлі жұп цилиндрлік болса, онда механизм статикалық 

анықталатын болады (артық қосылымдарсыз). Сонда, W = WQ + VTM = 1 + 2 

= 3 механизмінің еркіндік дәрежелерінің саны (екі жергілікті қозғалғыштық - 

поршеньдің өзекпен және цилиндрмен олардың осьтеріне қатысты тәуелсіз 

айналуы) ескере отырып Малышев формуласы, біз q = 0 аламыз. 

 

4.4. Байланыстырудың алты механизмінің синтезі 

 

Қолды айналдыру механизмі. Алты звенолы рокер механизмі (4.8, а-

сурет) иінді 1-дің айналмалы қозғалысын 5-ші жылжудың қозғалмалы 

қозғалысына айналдырады, ал кері штрих кезінде слайдтың vo6p орташа 

жылдамдығы орташа жылдамдықтан Кв есе артық. алға жүріс. Бастапқы 

деректер әдетте% инсульт болып табылады 
 

 
Сурет 4.8 
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шығыс буыны 5 және оның орташа жылдамдығының өзгеру 

коэффициенті K = v, / v. 

Мысалы, жоспарлау және ойық машиналарында өнім бір бағытта кесудің 

берілген жылдамдығымен өңделеді, ал кескіш құралдың бос (кері) жүрісі 

орташа үлкен жылдамдықпен орындалады; бұл жағдайда K> 1. 

Кю коэффициенті және қанаттардың аралықтың P бұрышы (бұрыштық 

жүрісі) тәуелділікпен (-1 = const кезінде) байланысты 

 

 
 

Сахнаның артқы жағының ұзындығы формула бойынша оның 

экстремалды жағдайын қарастырған кезде анықталады 

 

 
 

Мұнда сахна ұзындығын барынша пайдалану үшін а өлшемі сындарлы 

түрде таңдалады. Екінші жағынан, тікбұрышты ΔABС-тен 

 

 
 

1в мәндерін (4.13) өрнекке ауыстыру тіреу ұзындығын (орталық 

қашықтық) береді 

 

 
 

/в есептегеннен кейін (4.14) формула бойынша / 4 табуға болады; осы 

типтегі механизмдер үшін, әдетте, 1% / 1х> 2. 

Қозғалтқыш иінді көмегімен рокерден (слайдтан) 2 рокерге 3 күш 

бергенде қысым бұрышы & 32 = 0 болады, бұл рокер механизмдерінің 

артықшылығы болып табылады. Күшті сілтемеден 4 қозғалатын сырғымалыға 

5 беру кезінде қысымның ең кіші бұрыштарын қамтамасыз ету үшін хх осінің 
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орнын сегменттің жебесін / жартысына бөлетіндей етіп таңдаған жөн. Тік 

бұрышты ANDE-ден сілтеменің ұзындығы 4-ке тең 

 

 
 

мұндағы / = / 3 - / 3кос (P / 2); бұл жағдайда O <O қатынасы қамтамасыз 

етіледі. 

Сілтеме айналу осі мен 5 слайд бағыттаушы осі арасындағы қашықтық 

формула бойынша анықталады 

 

 
 

Екі трансляциялық және бір айналмалы жұптары бар 4, 5 сілтемелерінің 

екі-топтық тобының тағы бір нұсқасы қолданылады (4.8-сурет, б). Қысым 

бұрыштары бойынша бұл опция алдыңғы нұсқадан жақсы: 354 = 0. 

Айналдыру механизмі. Мұндай механизмнің кең таралған нұсқасының 

сызбасы көрсетілген 

  

күріш. 4.8, с. Бастапқы мәліметтер: иіндіктің ұзындығы I1 = 1АВ, 

жүгірткінің h жүрісі 5 және оның орташа жылдамдығының өзгеру 

коэффициенті K = v, / v> 1. 

r V oop7 pr 

Слайдер 5 қисықты бұру кезінде алға соққы жасайды 

voshipa 1 бұрышпен =pr = 180 ° + 0, керісінше - иінді φpr = 180 ° бұрышпен 

бұрағанда - 0. Сондықтан CDj = const 

 

 
 

Иінді 1 айналу осьтері мен ААВ ̂  С 3 сілтемесі арасындағы арақашықтық 

/ 6 = 1АС формула бойынша анықталады 
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Жүгірткінің Е нүктесінің шеткі позициялары (E1 және E2) В нүктесінің 

(Bt және B2) позицияларымен анықталады, 3 сілтеме мен байланыстырушы 

штанганың бағыттары 4 сәйкес келгенде, сондықтан CD иіндігінің ұзындығы: 

 

 
 

Штанганың 4 ұзындығы қысым бұрышының максималды мәні O = & 54 

рұқсат етілген O мәнінен аспайтындай болуы керек, сондықтан 

 

 
 

4 штангасын алынған шектен ұзарту қажет емес, өйткені бұл бүкіл 

механизмнің өлшемдерін ұлғайтады. Байланыстырушы жұпта 2-3 (тас - 

сілтеме) аз күш алу үшін иінді ұзындығын мүмкіндігінше 1 таңдаған жөн, бірақ 

бұл механизмнің өлшемдерін жоғарылататынын ескерген жөн. 

Берілген траектория бойынша позицияның берілген функциясы үшін 

рычагты механизмдерді синтездеудің күрделі мәселелерін шешу әдісі осы 

тарауда қарастырылмаған; әдебиетті қараңыз [5]. 

 

4 тарауға арналған бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 

1. Төменгі жұптары бар жалпақ механизмдер синтезінің негізгі 

кезеңдерін келтіріңіз. 

2. Жазық төрт звенолы механизмдерде иінді болу шарттарын тұжырымда. 

3. Бағыттаушы механизмге анықтама беріңіз. Мысал келтіріңіз. 

4. Беріліс механизміне анықтама беріңіз. Мысал келтіріңіз. 

5. Коаксиалды иінді-сырғытпалы механизмнің синтезі сырғыманың 

орташа жылдамдығына сәйкес қалай жүзеге асырылады? 

6. Төрт буынды механизмдердің синтезі екі қалыпта қалай жүзеге 

асырылады? 

7. Үш позициядағы төрт буынды механизмдердің синтезі қалай жүзеге 

асырылады? 

8. Шығаратын буынның берілген соққысына және оның орташа 

жылдамдығының өзгеру коэффициентіне сәйкес рокер механизмінің 

(тербелмелі рокермен) синтезі қалай жүзеге асырылады? 
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5 Кинематикалық сипаттамалары механизмдердің 

 

Механизмнің негізгі мақсаты-олардың қажетті қозғалыстарды 

орындауы. Бұл қозғалыстарды оның кинематикалық сипаттамалары арқылы 

сипаттауға болады. Оларға нүктелер мен байланыстардың координаттары, 

олардың траекториялары, жылдамдығы мен үдеуі жатады. Кинематикалық 

сипаттамалардың қатарына бастапқы байланыстардың қозғалыс Заңына 

тәуелді емес, тек механизмнің құрылымымен және оның байланыстарының 

көлемімен анықталатын және жалпы жағдайда жалпыланған координаттарға 

байланысты болатын сипаттамалар кіреді. Бұл позиция функциялары, 

жылдамдық пен үдеудің кинематикалық берілу функциялары. 

Қойылған талаптарға жақсы жауап беретін механизмдерді құру үшін 

механизмдердің кинематикалық сипаттамаларын анықтау әдістерін білу 

қажет. 

Механизмдердің кинематикалық сипаттамаларын анықтаудың келесі 

әдістері бар. 

1. Геометриялық әдіс-аналитикалық немесе графикалық түрде 

ұсынылған механизмдердің кинематикалық тізбектерінің векторлық 

контурларын талдауға негізделген. 

2. Матрица немесе тензор түрінде шешілетін механизм нүктелерінің 

координаталарын түрлендіру әдісі (әдетте компьютерлерді қолдана отырып, 

өнеркәсіптік роботтардың манипуляторларының кинематикалық тізбектерін 

зерттеу үшін қолданылады). 

3. Кинематикалық диаграммалар әдісі-сандық Интеграция және саралау 

әдісі (компьютер немесе графикалық түрде шешіледі). 

4. Графикалық түрде немесе аналитикалық түрде кинематикалық 

параметрлерді байланыстыратын векторлық теңдеулерді шешуге негізделген 

позиция, жылдамдық және үдеу жоспарларының әдісі. 

5. Тәжірибелік әдіс. 

 

5.1. Кіріс және шығыс буындарының кинематикасы 

Берілген байланыс өлшемдері мен құрылымдық схемасы бар 

механизмнің бір-біріне тәуелсіз кинематикалық параметрлерінің саны 

механизмнің еркіндік дәрежелерінің санына немесе механизмнің жалпыланған 

координаттарының санына тең. 

Бір немесе бірнеше жалпыланған координаттарға жататын сілтеме 

бастапқы сілтеме деп аталады. Мысалы, 1-сілтеме бекітілген нүктенің 

айналасында айналады, яғни 2-бағанмен сфералық кинематикалық жұп түзеді 

(сурет. 5.1, А) үш еркіндік дәрежесі бар және оның позициясы үш 

параметрмен анықталады — Эйлердің үш бұрышы: ср1? \\rv 0г бекітілген 

осьтің айналасында айналатын 1 байланысы, яғни 2-ші тірекпен айналмалы 

кинематикалық жұп түзеді (сурет. 5.1, б), бостандықтың бір дәрежесі бар және 

оның позициясы бір параметрмен анықталады, мысалы, тірекке қатысты 

біртіндеп қозғалатын бұрыштық координатамен (сурет. 5.1.в) сондай — ақ 
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еркіндіктің бір дәрежесі бар және оның жағдайы бір параметрмен-хв 

координатасымен айқындалады. Кез-келген механизм 1 кіріс байланысының 

қозғалысын өзгертуге арналған (сурет. 5.2, А, б) немесе кіріс сілтемелері 

(сурет. 5.2, в) талап етілетін 

 

 
Сурет 5.1 

 

 
Сурет 5.2 

 

механизм орындауға арналған байланыстардың қозғалысы. Бір еркіндік 

дәрежесі бар механизмнің кіріс сілтемесіне әдетте 1 нөмірі, ал шығыс 

сілтемесіне р нөмірі, аралық сілтемелерге реттік нөмірлер беріледі: 2,3,..., i,..., 

п - 1. 

Көптеген жағдайларда машиналар мен механизмдерді жобалау кезінде 

уақыт функциясындағы жалпыланған координаттардың өзгеру заңын 

жобалаудың келесі кезеңдерінде ғана анықтауға болады, әдетте масса 

механизмінің сілтемелеріне қолданылатын күштердің сипаттамаларын және 

сілтемелердің Инерция моменттерін ескере отырып, агрегаттың қозғалысын 

динамикалық зерттеуден кейін. Мұндай жағдайларда Шығыс және аралық 

байланыстардың қозғалысы екі кезеңде анықталады: бірінші кезекте сілтемелер 

мен нүктелердің кинематикалық параметрлерінің жалпыланған координатқа 

тәуелділігі анықталады, яғни. салыстырмалы функциялар (позиция 

функциялары және механизмнің берілу функциялары) анықталады, ал 

екіншісінде-жалпыланған координатаның уақыттан өзгеру заңы және 

кинематикалық параметрлердің, шығу және аралық байланыстардың уақытқа 

тәуелділігі анықталады. 

Механизмнің орналасу функциясы-нүктенің немесе механизм буынының 

бұрыштық немесе сызықтық қозғалысының уақытқа немесе жалпыланған 

координатқа тәуелділігі. 

Механизмнің кинематикалық берілу функциялары жалпыланған 

координатадағы позиция функциясының туындылары деп аталады. Бірінші 
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туынды бірінші беріліс функциясы немесе жылдамдық аналогы деп аталады (V 

, (oq), екінші туынды — екінші беріліс функциясы немесе үдеу аналогы (aq,&q 

деп белгіленеді). 

Механизмнің кинематикалық сипаттамалары уақыт бойынша позиция 

функциясының туындылары деп аталады. Бірінші туынды жылдамдық деп 

аталады (V, Co деп белгіленеді), екіншісі — үдеу (A, E деп белгіленеді). 

Механизмнің жүгірткісіндегі с нүктесінің жылдамдығы (немесе aj үдеуі) 

арасындағы байланыс (сурет. 5.3) және сол нүктенің V жылдамдығының 

(немесе aqc үдеуінің) берілу функциясы келесі қатынастармен анықталады: 

 

 

 
 

5.2. Аналитикалық формадағы геометриялық әдіспен жалпақ рычаг 

механизмінің кинематикалық сипаттамаларын анықтау 

Иінді жүгірткі механизмі бар мысалды қарастырыңыз. 

Механизмнің кинематикалық схемасын сипаттайтын негізгі өлшемдерге 

мыналар жатады: 

1) иінді ұзындығы-I; 

2) байланыстырушы шыбықтың салыстырмалы ұзындығы - 𝜆2 =
𝜄2

𝜄1
; 

3) салыстырмалы тыс - 𝜆2 =
е

𝜄1
; 

4) бағыттаушы жүгірткінің көлбеу бұрышы - β; 

5) 1 — ϕ сілтеменің бастапқы бұрыштық координатасы. (сурет 5.3). 

 

 
Сурет 5.3 

 

Механизмнің кез-келген позициясы үшін ABСС*Л векторлық 

контурының оқшаулану жағдайы теңдеумен өрнектеледі 
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Осы векторлық контурды 𝐴х және 𝐴 у координаталарының осіне 

проекциялау арқылы біз механизмнің орналасу функциясын аламыз, яғни 

Шығыс координатасының 𝜙 және Шығыс координатасының Хс тәуелділігі: 
 

                 l1 cos ф+l2 cos θ = Xc,                                  (5.1) 

 
                 l1cosф+l2cosθ=е,                                  (5.2) 

 

(5.2) теңдеуден 0 Вектор / 2 бұрыштық координатасы мына формула 

бойынша анықталады 

 

𝑠𝑖𝑛𝜃 =
𝑒−𝑙1𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑙2
=

𝜆𝑒−𝑠𝑖𝑛𝜑

𝜆2
                (5.3) 

 

где 𝜆е = е
𝑙1

⁄ , 𝜆2 =
𝑙2

𝑙1
⁄ ; 

 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = √1 − 𝑠𝑖𝑛2𝜃 > 0.         (5.4) 

 

Дифференциалдау (5.2) жалпыланған координат бойынша 

 

 
 

Ф бойынша дифференциалдау (5.1), біз аламыз 

 

 
 

С нүктесінің жылдамдықты беру функциясы: 

 

 
 

ABS2A векторлық тізбегінен масса центрінің радиус векторын 

анықтаймыз: 
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Осы векторлық контурды AH және AY координаттарының осіне 

проекциялау арқылы S 2 масса центрінің координаталарын аламыз 

 

 
 

(5.7) және (5.8) бойынша дифференциалдау (p, біз S 2  нүкте 

жылдамдығының берілу функциясының проекцияларын аламыз 

 

 
 

Саралай отырып н білдіру (5.5), аламыз проекция беріліс функцияларды 

жеделдету буын 2 (шатун): 

 

 
 

Саралай отырып ф білдіру (5.6), аламыз құрылғылары және С нүктенің 

үдеуінің нақты функциясы аламыз: 

 

 
 

Сол сияқты, Егер сіз (5.9) және (5.10) F бойынша ажыратсаңыз, S2 

нүктесінің үдеуінің кинематикалық берілу функцияларын ала аласыз 

 

 
 

 
 

где 
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Механизм қозғалысының жалпы жағдайы үшін, қашан ω= ω(t) 

,байланыстырушы шыбықтың бұрыштық үдеуі: 

 

 
 

жүгірткіні жеделдету 

 

 
 

Суретте 5.4. иінді-жүгірткі механизмінің (AR210) жылдамдығының 

кинематикалық берілу функцияларын анықтау бағдарламасының блок-схемасы 

көрсетілген.  

 

 
Сурет 5.4 

 

5.3. Позиция, жылдамдық және үдеу жоспарларының әдісі 

Иінді жүгірткінің (және кез-келген басқа) механизмінің кинематикалық 

сипаттамаларын графоаналитикалық әдіспен немесе көбінесе позициялық 

жоспарлар, жылдамдықтар мен үдеулер әдісі арқылы анықтауға болады. 

Механизмнің жоспары-кіріс байланысының берілген позициясына сәйкес 

келетін механизмнің кинематикалық схемасының масштабты графикалық 

бейнесі. 
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Механизмнің жылдамдық жоспары сызба деп аталады, онда қазіргі 

уақытта механизмнің әртүрлі нүктелерінің жылдамдығына модуль мен бағытқа 

тең векторлар сегменттер түрінде бейнеленген. 

Қазіргі уақытта механизм байланыстарының әртүрлі нүктелерін 

жеделдету арқылы модульге және бағытқа тең векторлар сегменттер түрінде 

бейнеленген сурет механизмнің үдеу жоспары деп аталады. 

Бұл әдісті суреттеу үшін жылдамдық жоспарын құрайық (сурет. 5.5) сол 

бұрыштық координат үшін F. егер cOj бұрыштық жылдамдығы берілсе, онда 

біз жылдамдық жоспарын масштабта құрамыз 𝜇𝑉 =
𝑝𝑉𝑏

𝑉𝐵
,

мм

м∗с−1
. Егер 𝜔1 болса. 

белгісіз, біз жоспар құрамызмүмкін жылдамдықтар: 

 

𝜇𝑉 =
𝑝𝑉𝑏

𝑉𝐵
,

мм

м ∗ с−1
. 

 

 
Сурет 5.5 

 
Определение скоростей. Векторные уравнения для определения скоростей 

точек В, С и S2: 

 

 
 

Анықтау үдеулердің. В және С нүктелерінің үдеуін анықтау үшін 

теңдеулерді келесі түрде жазамыз: 
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Бұдан әрі құрамыз жоспары үдеудің (сур. 5.6) масштабта 𝜇𝑎 =
𝑝𝑎

, 𝑛𝑏
,

𝑎𝐵
𝑛 ,

мм

м∗с−1
. Байланыстырушы шыбықтың бұрыштық үдеуі (2-сілтеме) 

анықталады мына формула бойынша анықтаймыз 𝜀2 =
𝑎СВ

𝜏

𝑙𝐵𝐶
. 

 

5.4. Эксперименттік әдіс 

Механизмдерді зерттеудің эксперименттік әдісі кезінде тетік 

нүктелері мен буындарының кинематикалық сипаттамалары 

датчиктердің көмегімен тіркеледі. Датчиктер тіркейді, содан кейін 

кинематикалық параметрлерді пропорционалды электр сигналдарына 

айналдырады, олар күшейтілгеннен кейін әртүрлі құрылғылармен 

жазылады. Соңғы жылдары ДК эксперименттік зерттеулердің 

нәтижелерін тіркеу және өңдеу үшін кеңінен қолданылады. - Сурет 5.7 

пресс-автоматтың иінді-кулис механизмінің кинематикалық 

сипаттамаларын зерттеуге арналған эксперименттік қондырғы 

көрсетілген. 

Бұл эксперименттік қондырғы өлшеу үшін қолданылады: 

* шығу буынының орын ауыстыруы - потенциометр 

қозғалтқышының жағдайына пропорционал оның кедергісі өзгеретін 

Потенциометриялық орын ауыстыру датчигі; 

* Шығу жылдамдығы-индукциялық жылдамдық сенсоры, онда 

катушканың ұштарындағы кернеу катушканың жылдамдығына 

пропорционалды тұрақты магнит өрісінде қозғалады; 

* шығу буынының үдеуі-тензометриялық акселерометр. Ол 

пластина серіппесінен тұрады, оның бір ұшы механизмнің Шығыс 

байланысына, ал екіншісінде масса бекітілген. Пластинаға сым штамм 

түрлендіргіштері жабыстырылған. Шығу буыны үдеумен қозғалғанда, 

массаның инерциясы иілуді тудырады 
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Сурет 5.6 

 

5.5 Кинематикалық диаграмма әдісі 

Пластинаның жылжу сенсоры, штамм түрлендіргіштері және олардың 

кедергісінің өзгеруі, Шығыс байланысының үдеуіне пропорционалды. 

 
Сурет 5.7 

 

5.5.1. Графикалық және сандық интеграция 

Бұл әдіс функцияны аналитикалық түрде біріктіруге болмайтын 

жағдайларда қолданылады. Сандық интеграция Ньютон-Котес квадратуралық 

формулалары, Гаусс формулалары бойынша жүзеге асырылады. 

У = y(xt) функциясының берілген мәндерінде Р + 1 үшін аргументтердің 

тең тұрған мәндері = х0 + г Ах (г = 0,1, 2,...) жиындармен жұмыс операциялары 

түрі бар: ереже трапеция үшін п қадам 

 

 
 

n=1 үшін трапеция ережесі 
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n=2 үшін Симпсон ережесі 

 

 
 

n=6 үшін Уэддля ережесі 

 

 
 

Компьютерде есептеу кезінде белгілі бір машинаның каталогында бар 

бағдарламалар қолданылады (мысалы, QTFG немесе QSF). 

Интегралдың графикалық анықтамасында Интеграл графикпен берілген. 

Мысалы, қарастырайық 𝜑(𝑡) =  ∫ 𝜔𝑑𝑡
𝑡1

𝑡0
 айналу бұрышын анықтау 𝜔(𝑡) 

бойынша  

𝜔(𝑡), бұрыштық жылдамдығының графигі декарттық координаттарда 

масштабтардың сандық мәндерін ескере отырып бейнеленген: 𝜇𝜔 бұрыштық 

жылдамдығы және уақыт 𝜔𝑡 . 𝑡0-ден 𝑡𝑖-ге дейінгі уақыт аралығы Δ𝑡𝑖 

интервалдарының санына бөлінеді, бұл Δ𝑡𝑖-дің әрбір кіші уақыт аралығында 

қозғалысты біркелкі қабылдауға болады деп болжауға мүмкіндік береді. 

Бұл уақыт аралықтары суретте көрсетілген. 5.8, ал О, 1, 2, 3, 4 нүктелері 

тең болуы міндетті емес. 

Әр уақыт аралығында, мысалы , 𝑡0−1-ден 𝑡𝑖-ге дейін, мұны шамамен 

болжауға болады 

 

 
 

яғни, қисық трапецияның ауданы биіктігі 𝑦𝜔𝑖𝑐𝑝 тіктөртбұрыштың 

ауданына тең деп қабылдауға болады және негіз Δ𝑥𝑡𝑖 . 
Әрбір г/ю1 с интервалы үшін орташа ординат ұштары 𝑦𝜔2𝑐𝑝 , … . 𝑦𝜔𝑖𝑐𝑝 

ординат осіне проекцияланады және деректер нүктелері 1',2',3',...,i' D 

нүктесімен сол жақта таңдалған OD интегралдау кесіндісін К, мм ұзындығымен 

шектейді (суретті қараңыз. 5.8, а). 
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Сурет 5.8 

Сәулелер D1', D2', D3', ... D нүктесі арқылы жүргізілген D1', 

𝜓1, 𝜓2, … . , 𝜓ш бұрыштарын құрайды х, 𝑡𝑔𝜓𝑖 =
𝑦𝜔𝑖𝑐𝑝

𝐾
 

Қажетті графикте (ϕ, t) (сурет. 5.8. б) сызықтар жүргізеді 01", 1"2", 2"3", 

..., D1', D2', D3', сәулелеріне сәйкес интервалдар шегінде параллель.... 01" 

бірінші сегменті 0 шығу тегі арқылы, келесі сегменттер сәйкесінше 1" нүктесі 

арқылы, содан кейін 2" нүктесі арқылы және т. б. бұл сызықтар 𝜓1 , 𝜓2, … , 𝜓𝑖  

бұрыштары x осі басқарма, яғни 𝑡𝑔𝜓𝑖 =
Δ𝑦𝜑𝑖

Δ𝑥𝑡𝑖
. 

Графиктердегі сегменттер пропорцияларды қолдана отырып, тиісті 

физикалық параметрлермен байланысты: 

 

 
 

Бұрыштың тангенсі үшін жоғарыда жазылған коэффициенттердің оң 

жағын теңестіре отырып, біз аламыз: 
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Қалаған графиктің масштабы қайдан пайда болады 

 

 
 

5.5.2. Графикалық және сандық саралау 

Графикалық дифференциация берілген мәндерге сәйкес функция 

графигін салудан басталады. Эксперименттік зерттеу кезінде мұндай кесте 

өзін-өзі жазу құрылғыларының көмегімен алынады. Бұдан әрі жүргізеді жанама 

қарай қисық тіркелген ережелер мен есептейді маңызы бар туынды бойынша 

тангенсу бұрышының құрылған жанама байланысты абсцисс осі. 

- Сур. 5.9 a, 𝜔3 = 𝜔3(𝑡) қисығы бейнеленген қондырғыда 

эксперименталды түрде алынған (суретті қараңыз. 5.8). Бұрыштық үдеуді 

анықтау (қалаған функция) қатынасы бойынша графикалық 

дифференциациямен жүзеге асырылады 

 

 
 

Тангенс бұрышы ψ тангенс қисыққа 𝜔3(𝑡) белгілі бір i нүктесінде 

кесінділердің қатынасы түрінде ұсынылған 
𝑌𝜀𝑖

𝐾
= 𝑡𝑔𝜓, мұндағы К -таңдалған 

интеграция сегменті (5.9-сурет, б) 
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Сурет 5.9 

 

Осы қатынасты арақатынасына ауыстырғаннан кейін 
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мұндағы Ysi - бұрыштық үдеудің қажетті графигінің ординаты; 

 

 
 

- қажетті графиктің масштабы 𝜀𝑖(𝑡) бірліктері:[𝑌𝜀𝑖]=мм; 

[𝜇𝜀]=мм/(рад*с−2). 

Е = е функциясының графигі 𝜀 = 𝜀(𝑡) бірқатар позициялар үшін табылған 

ординат мәндеріне сәйкес құрылады. Қисық сызықтағы нүктелер қолмен тегіс 

сызықпен жалғанады, содан кейін үлгіні пайдаланып дөңгелектенеді. 

Қарастырылған тангенс әдісімен графикалық дифференциация 

салыстырмалы түрде төмен дәлдікке ие. Жоғары дәлдік аккорд әдісімен 

графикалық саралау арқылы алынады (сурет. 5.9, в және г). 

Берілген қисықта хордалармен байланысқан 1", 2", 3" нүктелер сериясы 

белгіленеді, яғни берілген қисық сызықты сынған сызықпен алмастырады. 

Келесі болжам қабылданады: қисықтың әр бөлігінің ортасында орналасқан 

нүктелердегі тангенс бұрышы сәйкес аккордтың көлбеу бұрышына тең. Бұл 

болжам кейбір қателіктерге әкеледі, бірақ ол тек осы нүктеге қатысты. Бұл 

қателер жинақталмайды, бұл әдістің қолайлы дәлдігін қамтамасыз етеді. 

Қалған құрылымдар бұрын тангенс әдісімен графикалық 

дифференциация кезінде сипатталғанға ұқсас. Do = k (мм) сегментін таңдаңыз; 

бұрыштарға көлбеу сәулелер өткізіңіз 𝜓1 , 𝜓2, … , 𝜓𝑖, ... , ординат осімен 

қиылысқанға дейін нүктелерде 1', 2', 3', ..., әр интервалдың ортасында өткізілген 

ординаттарға ауысады. Алынған 1*, 2*, 3* нүктелері қажетті функция 𝜀 =

𝜀(𝑡) =
𝑑𝜔𝑖

𝑑𝑡
. 

Бұл әдіспен координаталық осьтер бойынша масштаб (5.21) осындай 

қатынаспен байланысқан графикалық саралау жағдайы үшін шығарылған 

тангенс әдісі. 

Берілген f(x) функциясын саралау (немесе сізсандық) сандар массиві 

түрінде, есептеу әдісімен орындалады ЭЕМ-ді қолдана отырып саралау. 

Сандар массивіндегі қадам неғұрлым аз болса, соғұрлым дәлірек болады 

осы интер ішіндегі функцияның туындысының мәнін есептеңізвале: 

 

 
 

Өрнекті де қолдануға болады 
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Сандық дифференциация кезінде белгілі бір шаманың мәндерін белгілі 

бір сыныптың функциясымен салыстыратын интерполяциялық формулалар 

қолданылады, олар Аргументтің берілген мәндерінде (интерполяция 

түйіндерінде) функцияның мәндері берілген шаманың мәндерімен сәйкес 

келеді, яғни.функцияның графигі берілген нүктелер арқылы өтуі үшін. Сандық 

саралау бастапқы деректердің дәл еместігінен туындаған қателіктерге сезімтал. 

Берілген кестеде берілген айырмашылық кестесі үшін Аргументтің бірдей 

мәндері үшін аргумент пен туындыларды есептеу үшін келесі қатынастарды 

қолданыңыз: 

 

 
 
При разработке прикладных программ для численного дифференцирования на 

ЭВМ используют интерполяционные формулы Стирлинга, Бесселя, Ньютона и др. 

 

5.6. Координаталарды түрлендіру әдісі 

Механизмдерді кинематикалық талдау үшін компьютерлерді қолдану 

тиісті алгоритмдер мен есептеу бағдарламаларын жасаумен байланысты. 

Мұндай Алгоритмдер қарапайым есептеу амалдарын жазудың матрицалық 

түрінде координаталық түрлендіру теңдеулерін қолдана отырып жүзеге 

асырылады. 

Бұл әдіспен әр кинематикалық жұптағы сілтемелердің геометриялық 

пішінін және сілтемелердің салыстырмалы қозғалысын математикалық 

сипаттау үшін жеткілікті координаталық жүйелердің белгілі бір санын 

таңдаңыз. Координат жүйелерінің саны кинематикалық жұптарды құрайтын 

байланыс элементтерінің санымен анықталады. Бекітілген 𝑥(0)𝑦(0)𝑧(0) 

координаттар жүйесі тірекке қосылған. Әр кинематикалық жұп екі координат 

жүйесін (1-әдіс) немесе бір координат жүйесін (2-әдіс) таңдайды. Бірінші 

әдіспен екі координат жүйесі осы жұпты құрайтын сілтемелер жұбының 

элементтеріне жатады. Екінші әдіспен әр кинематикалық жұп тікбұрышты 

координаталар жүйесіне сәйкес келеді, олардың осьтерінің бірі сілтеменің 

сипаттамалық белгілерімен, мысалы, осьтік сызықпен байланысты. Мысалы, 

суретте бейнеленген адамның қолының қозғалысын имитациялайтын 

манипулятор схемасына сілтеме жасау керек. 24.2 дәрісте 24. - Сур. 24.2 және 

01𝑥(0), 02𝑥(2) координаталық осьтері көрсетілген 03𝑥(3), 04𝑥(4) (немесе 00𝑥(0)) 

адам қолының құрылымын модельдейтін төрт буынды (1, 2, 3, 4) ашық 

кинематикалық тізбек (сурет. 24.2, б). 𝑧(𝑖) осі жұптың осі бойымен 

бағытталады, ал a осі 𝑦(𝑖) әрбір I-ші жергілікті координаталық жүйенің 

координаталарының басы осы буын алдыңғы буынға қосылған кинематикалық 

жұппен біріктіріледі. 𝑧(1), 𝑧(2), … , 𝑧(𝑟)осьтерінің жазық механизмдері үшінбір-
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біріне параллель, өйткені олар жазық механизм буындарының қозғалысы 

қарастырылатын негізгі жазықтыққа перпендикуляр. 

i-ші жергілікті координаталық жүйеден басқа (i+1) жүйеге көшу 

декарттық тікбұрышты координаталарды түрлендіру теңдеулерімен, жалпы 

жағдайда — координаталық осьтерді беру және бұру арқылы анықталады. 

 

5-тараудың бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 

1. Механизм позициясының функциясын және оның туындыларын 

графикалық түрде қалай құруға болады? 

2. Кинематикалық диаграммалардың масштабын қалай есептеу керек? 

3. Бұрыштық жылдамдықтар мен бұрыштық үдеулердің мәні мен 

бағытын қалай анықтауға болады? 

4. Позиция функциясын, жылдамдық пен үдеудің берілу функцияларын 

иінді - жүгірткі механизмінің жүгірткісін қалай аналитикалық түрде анықтауға 

болады? 

5. Кинематикалық талдаудың аналитикалық және графикалық әдістерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? 
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6 Механизмдердің динамикасы 

 

Динамика міндеттері: 

1. Динамиканың тікелей міндеті (механизмді күштік талдау) — берілген 

қозғалыс Заңына сәйкес оның байланыстарына әсер ететін күштерді, сондай-ақ 

механизмнің кинематикалық жұптарындағы реакцияларды анықтау. 

2. Динамиканың кері есебі-механизмге қолданылатын күштер арқылы 

механизмнің қозғалысының нақты Заңын анықтау. 

Тепе-теңдік және дірілден қорғау міндеттері механизмдерді 

динамикалық талдауға енгізілуі мүмкін. 

Алдымен механизмдердің барлық байланыстарын қатаң деп санап, 

динамиканың кері мәселесін шешейік. 

Машиналық қондырғының механизміне оның қозғалысы кезінде әртүрлі 

күштер қолданылады. Бұл қозғаушы күштер, қарсылық күштері (кейде оларды 

пайдалы қарсылық күштері деп атайды), ауырлық күші, үйкеліс күші және 

басқалар. Олардың іс-әрекетінің сипаты әртүрлі болуы мүмкін және 

байланысты: 

а) механизм буындарының жағдайынан; 

б) олардың жылдамдығының өзгеруінен. 

Кейбір күштер тұрақты. 

Өзінің іс-әрекетімен қоса берілген күштер деп хабарлайды тетігі сол 

немесе өзге қозғалысының заңы. 

 

6.1. Машиналарда әрекет ететін күштер және олардың 

сипаттамалары 

Машина механизміне қолданылатын күштер мен жұп күштерді 

(моменттер) келесі топтарға бөлуге болады. 

1. Әрекет ету кезінде немесе бір циклде оң жұмыс жасайтын қозғаушы 

күштер мен сәттер, егер олар мезгіл-мезгіл өзгерсе. Бұл күштер мен моменттер 

жетекші деп аталатын механизмнің байланыстарына қолданылады. 

2. Әрекет кезінде немесе бір циклде теріс жұмыс жасайтын қарсыласу 

күштері мен моменттері. Бұл күштер мен моменттер, біріншіден, машинадан 

талап етілетін жұмысты орындайтын және құл деп аталатын байланыстарға 

қолданылатын пайдалы қарсылық күштері мен моменттеріне, екіншіден, 

механизмнің байланыстары қозғалатын ортаның (газ, сұйықтық) күштері мен 

қарсыласу моменттеріне бөлінеді. Ортаның қарсыласу күштері әдетте басқа 

күштермен салыстырғанда аз болады, сондықтан болашақта олар ескерілмейді, 

ал пайдалы қарсылық күштері мен моменттері жай күштер мен қарсылық 

моменттері деп аталады. 

3. Жылжымалы байланыстардың ауырлық күші және серіппелердің 

серпімді күштері. Механизмнің қозғалысының жекелеген бөліктерінде бұл 

күштер оң және теріс жұмыс жасай алады. Алайда, толық кинематикалық цикл 

үшін бұл күштердің жұмысы нөлге тең, өйткені оларды қолдану нүктелері 

циклдік түрде қозғалады. 
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4. Машина корпусына қолданылатын күштер мен сәттер 

(тірек) сырттан. Оларға корпустың ауырлық күшінен басқа, Машина 

негізінің (іргетасының) оның корпусына реакциясы және басқа да көптеген 

күштер жатады. Барлық осы күштер мен сәттер, олар бекітілген денеге (тірекке) 

қолданылғандықтан, жұмыс істемейді. 

5. Механизм буындары арасындағы өзара әрекеттесу күштері, 

яғни оның кинематикалық жұптарында әрекет ететін күштер. Бұл күштер 

Ньютонның 3-ші Заңына сәйкес әрқашан өзара алмасады. Олардың қалыпты 

компоненттері жұмыс істемейді, ал тангенс компоненттері, яғни үйкеліс 

күштері жұмыс істейді, ал кинематикалық жұптың сілтемелерінің 

салыстырмалы қозғалысындағы үйкеліс күші теріс. 

Алғашқы үш топтың күштері мен сәттері Белсенді деп жіктеледі. Олар 

әдетте белгілі немесе бағалануы мүмкін. Барлық осы күштер мен моменттер 

механизмге сырттан қолданылады, сондықтан сыртқы болып табылады. 

Сыртқы 4-ші топтың барлық күштері мен сәттері де бар. Алайда, олардың 

барлығы белсенді емес. 

5-ші топтың күштері, егер механизмді тұтастай қарастырсақ, оның жеке 

бөліктерін бөлектемей, Ішкі болып табылады. Бұл күштер белсенді күштердің 

әрекетіне реакция болып табылады. Реакция сонымен қатар машинаның негізі 

(негізі) оның корпусына әсер ететін күш (немесе сәт) болады (яғни механизм 

тірегіне). Реакциялар алдын-ала белгісіз. Олар белсенді күштер мен 

моменттерге және механизм буындарының үдеуіне байланысты. 

Механизмнің қозғалыс Заңына қозғаушы күштер мен моменттер, сондай-

ақ қарсылық күштері мен моменттері үлкен әсер етеді. Олардың физикалық 

табиғаты, шамасы және әрекет сипаты қарастырылып отырған механизм 

қолданылатын машинаның немесе құрылғының жұмыс процесімен 

анықталады. Көп жағдайда бұл күштер мен моменттер тұрақты болып 

қалмайды, бірақ механизм буындарының позициясы немесе олардың 

жылдамдығы өзгерген кезде олардың мөлшерін өзгертеді. Графикалық немесе 

сандар массивімен немесе аналитикалық түрде ұсынылған бұл функционалдық 

тәуелділіктер механикалық сипаттамалар деп аталады және есептерді шешуде 

белгілі болып саналады. 

Механикалық сипаттамаларды бейнелеу кезінде біз белгілердің келесі 

ережесін ұстанамыз: егер қарастырылып отырған жол учаскесінде (сызықтық 

немесе бұрыштық) олар оң жұмыс жасаса, күш пен сәт оң деп саналады. 
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Сурет 6.3 

 

Жылдамдыққа байланысты күштердің сипаттамалары. - Сур. 6.1 

асинхронды электр қозғалтқышының механикалық сипаттамасы - қозғалтқыш 

моментінің машина роторының бұрыштық жылдамдығына тәуелділігі 

көрсетілген. Сипаттаманың жұмыс бөлігі AB бөлімі болып табылады, онда 

айналу жылдамдығының шамалы өсуімен де момент күрт төмендейді. 

Электр генераторлары, желдеткіштер, үрлегіштер, орталықтан тепкіш 

сорғылар сияқты айналмалы машиналарда жұмыс істейтін күштер мен 

моменттер жылдамдыққа байланысты (сурет. 6.2) және тағы басқалар. 

Жылдамдықтың жоғарылауымен қозғалтқыштардың моменті әдетте 

төмендейді, ал механикалық энергияны тұтынушы машиналардың моменті 

әдетте артады. Бұл қасиет өте пайдалы, өйткені ол автоматты түрде машинаның 

қозғалыс режимін тұрақты ұстап тұруға көмектеседі және ол неғұрлым айқын 

болса, соғұрлым тұрақтылық болады. Деп атайық мұндай қасиеті машиналар 

өзіндік реттеумен. 

Қозғалысқа байланысты күштердің сипаттамалары. - Сур. 6.3 екі 

соққылы Іштен жану қозғалтқышы (ІЖҚ) механизмінің кинематикалық 

схемасы және оның механикалық сипаттамасы көрсетілген. Қолданылатын F 

күші 

поршень 3, әрқашан солға әрекет етеді. Сондықтан поршень солға қарай 

қозғалғанда (газдарды кеңейту процесі) ол оң жұмыс жасайды және плюс 

белгісімен көрсетіледі (czd тармағы). Поршень оңға қарай қозғалғанда 

(газдарды сығу процесі) FD күші минус белгісін алады (DAC тармағы). Егер 

ІЖҚ-да отын беру өзгермесе, онда бастапқы буынның келесі айналымы кезінде 
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(1-буын) механикалық сипаттамасы Бірлік = Бірлік(5 ' С) өз нысанын 

қайталайды. Бұл бірліктің күші мезгіл-мезгіл өзгеретінін білдіреді. 

F күшінің жұмысы Е қисығымен шектелген ауданмен графикалық түрде 

бейнеленеді (5.). - Сур. 6.3 бұл аймақтың екі бөлігі бар: оң және теріс, біріншісі 

екіншіден үлкен. Сондықтан F күшінің толық кезеңдегі жұмысы оң болады. 

Демек, Эд күші қозғалмалы, бірақ ол өзгермелі. Айта кету керек, егер күш 

ауыспалы болса, бір кезеңде теріс жұмыс жасаса, онда бұл қарсылық күші. 

Тек қозғалысқа байланысты күштер көптеген басқа машиналар мен 

құрылғыларда әрекет етеді (поршеньді компрессорларда, соғу машиналарында, 

тегістеу және тегістеу машиналарында, пневматикалық жетегі бар және 

серіппелі қозғалтқыштары бар әртүрлі құрылғыларда және т.б.), және бұл 

күштердің әрекеті мерзімді де, мерзімді де болмауы мүмкін. 

Сонымен қатар, ротор түріндегі машиналардың моменті қозғалысқа, яғни 

ротордың айналу бұрышына байланысты емес екенін атап өткен жөн; мұндай 

машиналардың сипаттамалары со = const суретте көрсетілген. 6.4, а, б. бұл 

ретте мдв қозғалтқыш-машиналарында МДВ> 0, ал механикалық энергияны 

тұтынушы машиналарда (яғни жұмыс машиналарының) Мрм < 0. 

 

 
Сурет 6.4 

 

Егер сіз ішкі жану қозғалтқышына отын беруді өзгертсеңіз, онда оның 

механикалық сипаттамасы қисықтар тұқымдасының түрін алады (сурет. 6.5, а): 

отын беру неғұрлым көп болса (отбасының h параметрі), сипаттама соғұрлым 

жоғары болады. Семейством қисық бейнеленеді және механикалық 

сипаттамасы шунтового электр қозғалтқыш (сур. 6.5, б): қозғалтқыштың 

қоздыру орамасының тізбегінің кедергісі неғұрлым көп болса (параметр және), 

қисық оң жаққа орналастырылады. Гидродинамикалық муфтаның сипаттамасы 

қисық отбасының түріне де ие (сурет. 6.5, в): муфтаның сұйықтықпен 

толтырылуы (к параметрі) неғұрлым көп болса, сипаттамалары соғұрлым оң 

және жоғары болады. 

Осылайша, h параметріне әсер ете отырып, жетектің жұмыс режимін 

басқаруға болады — Жылу, электр немесе гидравликалық, оның қозғаушы 

күшін немесе жылдамдығын арттырады. Сонымен қатар, h басқару параметрі 
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машина арқылы өтетін энергия ағынының шамасымен байланысты, яғни оның 

жүктемесі мен өнімділігін анықтайды. 

Машина агрегатының механизмі, әдетте, әртүрлі байланыстарға 

қолданылатын күштер мен моменттермен жүктелген көп буынды жүйе болып 

табылады. Оны жақсы елестету үшін асинхронды электр қозғалтқышының 

жетегі бар электр сорғы қондырғысын қарастырыңыз (сурет. 6.6). 

3 поршеньге сұйықтықтың қарсылық күші, 4 Электр қозғалтқышының 

Роторына — қозғаушы момент қолданылады. Егер сорғы көп цилиндр болса, 

онда қарсылық күші әр поршеньге әсер етеді, сондықтан жүктеме үлгісі 

күрделене түседі. 

  
Сурет 6.5 

 

 
Сурет 6.6 

 

Берілген сыртқы (белсенді) күштердің әсерінен механизмнің қозғалыс 

заңын анықтау үшін оның қозғалыс теңдеуін шешу қажет. Қозғалыс теңдеуін 

құрудың негізі-механизмнің кинетикалық энергиясын W= 1-мен өзгерту 

теоремасы, ол келесідей тұжырымдалады: механизмнің кинетикалық 

энергиясының өзгеруі механизмге қолданылатын барлық күштер мен 

моменттердің жұмысына байланысты болады. 
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Тегіс механизмде сілтемелер айналмалы, аудармалы және жалпақ 

параллель қозғалыстар жасайды, содан кейін механизмнің кинематикалық 

энергиясы 

 

 
 

механизмнің барлық жылжымалы буындары үшін 

 

 
 

Барлық сыртқы күштер мен сәттердің жалпы жұмысы 

 

 
 

Ауыстырудан кейін біз аламыз 

 

 
 

Көптеген белгісіздерден біреуіне көшу күштер мен массаларды келтіру 

әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін біз нақты механизмнен 

модельге көшеміз, яғни. біз бүкіл күрделі механизмді бір шартты буынмен 

алмастырамыз. 

Қарастырылған мысалда механизмнің бір еркіндік дәрежесі бар (W = 1). 

Бұл дегеніміз, оның бір ғана байланысының қозғалыс заңын анықтау керек, ол 

бастапқы болады. 

 

6.2. Динамикалық модель. Күштерді келтіру 

W = 1 механизмінің орны жалпыланған координат деп аталатын бір 

координатамен анықталады. Жалпыланған координат ретінде көбінесе 

айналмалы қозғалыс жасайтын сілтеменің бұрыштық координаты алынады. 

Бұл жағдайда динамикалық модель болады (сурет. 6.7) мынадай түрде 

ұсынылған: 

𝜑1 = 𝜑М - модельдің жалпыланған бұрыштық координаты 

𝜔1 = 𝜔М- модельдің бұрыштық жылдамдығы 
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МΣ
пр

- жиынтық келтірілген сәт (жалпыланған күш-механизмге 

қолданылатын барлық берілген жүктеменің баламасы); 

𝐽Σ
пр

- берілген инерция моменті, бұл механизмнің инерциясының 

баламасы. 

Нақты әсер етуші күштер мен моменттерді келтіру жағдайында біз 

динамикалық модельге қолданылатын жалпы берілген моментпен 

алмастырамыз. 

Айта кету керек, жасалған ауыстыру нақты қолданылатын күштер мен 

моменттердің әрекетімен анықталған механизмнің қозғалыс заңын бұзбауы 

керек. 

Күштер мен моменттерді келтірудің негізі қарапайым жұмыстардың 

теңдігі шарты болуы керек, яғни. мүмкін болатын қозғалыстағы әр күштің 

қарапайым жұмысы оның қолдану нүктелері немесе ол әрекет ететін сілтеменің 

мүмкін бұрыштық қозғалысындағы момент динамикалық модельдің мүмкін 

бұрыштық қозғалысындағы берілген моменттің қарапайым жұмысына тең 

болуы керек. 

Мысал ретінде машина блогының сілтемелеріне қолданылатын күштер 

мен моменттерді қарастырайық (суретті қараңыз. 6.6), жалпыланған координат 

ретінде бұрыштық координатаны тағайындау 𝜑1 = 𝜑М. 
 

 
Сурет 6.7 

 

Қолданылатын мәнді алмастыратын шаманы анықтаңыз. Қарапайым 

жұмыстардың теңдігі шарты бойынша 
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қажетті М𝐹3

пр
-  шамасына қатысты шешім қабылдап, мүмкін болатын 

қозғалыстарды қозғалатын уақытқа бөлу 

 

 
 

мұнда cos (𝐹3𝐶𝑉�̂� = ±1; 
 

 
 

мұнда 𝐹3𝑐𝑉𝑞𝑐 ЭЕМ-нің шешімі үшін, 𝐹3𝐶𝑙𝐴𝐵
𝑝𝑣𝑐

𝑝𝑣𝑏
 жылдамдық жоспарумен 

қосуымен.  

Сол сияқты біз G2, G3 және M4 күштерінің динамикалық моделіне (1 

буынына) жетеміз. 

Сол сияқты біз G2, G3 және М4 күштерінің динамикалық моделіне (1 

буынына) жетеміз. 

 

 
 

Өйткені cos(𝐹3𝐶 , 𝑉𝐶
̂ ) = 0 

 

 
 

𝑉𝑞𝑆2𝑦 - у осіне 𝑆2 масса центрінің жылдамдық проекциясы 

 

 
 

Сол сияқты біз 𝑀1
пр

=М1 табамыз . 
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Егер сіз барлық берілген сәттерді алгебралық түрде қоссаңыз, бастапқы 

буынға қоса, біз жиынтық аламыз барлық күштерді алмастыратын сәт 

механизмге әсер ететін сәттер. 

 

 
 

6.3. Массаларды келтіру 

Массалардың азаюы күштерді азайту мақсатымен жасалады: 

механизмнің динамикалық схемасын өзгерту және жеңілдету, яғни.тиісті 

динамикалық модельге келіңіз, сондықтан қозғалыс теңдеуінің шешімін 

жеңілдетіңіз. 

Егер жалпыланған координатасы 𝜑1 = 𝜑М бар бастапқы сілтеме 

динамикалық модель ретінде қабылданса, онда модельдің кинетикалық 

энергиясы механизмнің барлық байланыстарының кинетикалық энергиясының 

қосындысына тең болуы керек, яғни.кинетикалық энергияның теңдігі шарты 

массаларды бастапқы сілтемеге келтіруге негізделген. 

Берілген инерция моменті-кинетикалық энергиясы нақты қозғалатын 

байланыстардың кинетикалық энергиясының қосындысына тең динамикалық 

модель параметрі. 

Біз бір буынның, бүкіл механизм мен модельдің кинетикалық 

энергиясының теңдік шартын жазамыз. Жеке сілтеме үшін: ТМ = Т𝑖 . 
 

 
𝑇𝑀 = Σ𝑇𝑖 мехпнизмі үшін 

 

 
 

Мұнда
𝑚𝑖𝑉𝑆𝑖

2

2
+

𝐽𝑖𝑆𝜔𝑖
2

2
 механизмінің нақты буыны үшін, 

𝐽𝑀
пр

𝜔𝑀
2

2
  моделі, 

 

 
 

Беріліс функциялары (жақшада) 𝜔1- ға тәуелді емес, сондықтан 𝐽𝑖
пр

 тіпті 

егер модельдің қозғалыс заңы (бастапқы сілтеме) белгісіз. 𝜔1 = 𝜔𝑀 кезінде 
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мұнда 𝑉𝑞𝑆𝑖
=

𝑉𝑆𝑖

𝜔𝑖
, 𝑈𝑖1 =

𝜔𝑖

𝜔1
. 

Инерцияның берілген сәттерін анықтаңыз 𝐽рот
пр

, 𝐽1
пр

, 𝐽3К
пр

: 

 

 
 

Инерцияның барлық осы сәттері бастапқы буынның бұрыштық 

жағдайына байланысты емес. Сызықтық беріліс қатынастарының динамикалық 

моделімен байланысты сілтемелердің бұл тобы бірінші топтың сілтемелері деп 

аталады, ал олардың инерция моменттері бірінші топтың инерция моменттері 

деп аталады. 

 

 
 

2-ші және 3-ші сілтемелердің Инерция моменттерін анықтаймыз: 

 

 
Сілтемелердің бірінші және екінші топтарының инерция моменттері 

және қарастырылған қондырғының жалпы инерция моменті суретте 

көрсетілген. 6.8 (берілген Инерция моменттерінің диаграммасы). 

 



79 
 

 
Сурет 6.8 

 

6-тарауға бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 

1. Динамиканың тікелей және кері есептерін анықтаңыз. 

2. Механизмнің динамикалық моделі дегеніміз не? 

3. Механизмдегі күштер мен моменттерді келтіру қандай мақсатта жүзеге 

асырылады? Күштер мен моменттерді келтірудің негізі қандай шарт? 

4. Берілген кезде массалар мен Инерция моменттерін ауыстыруға қандай 

шарт негіз болады? 

5. Иінді-жүгірткі механизмі үшін кинетикалық энергия формуласын 

жазыңыз. 
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7 Машина агрегатының қозғалысын зерттеу 

 

7.1. Механизмнің қозғалыс теңдеулері 

Күштер мен массаларды, бір еркіндік дәрежесі бар кез-келген механизмді 

(рычаг, редуктор, камера және т.б.) қаншалықты қиын болса да, оны 

динамикалық модельге ауыстыруға болады (суретті қараңыз. 6.7). Бұл модель, 

әдетте, инерцияның 𝐽Σ айнымалы моментіне ие және оған 𝑀Σ
∗ жиынтық моменті 

қосылады.модельдің қозғалыс заңы механизмнің бастапқы буынының қозғалыс 

Заңымен бірдей (7.1). 

Бір еркіндік дәрежесі бар механизмнің қозғалыс теңдеуін құрудың негізі 

кинетикалық энергияның өзгеруі туралы теорема болып табылады: 

 

 
 

Жұмыс механизмнің барлық кинематикалық жұптарындағы барлық 

белсенді күштер мен моменттер мен үйкеліс күштері арқылы жүзеге 

асырылады. 

Энергия түрінде қозғалыс теңдеуін құрамыз. (7.1) теңдеуді ескере 

отырып, модельдің кинетикалық энергиясының формуласын жазамыз):  

 

 
 

Модельге қолданылатын барлық жүктеме берілген МΣ сәтте 

көрсетілгендіктен, жұмыс сомасы тең болады 

 

 
 

Мұнда 𝜑𝑀 интегралдау айнымалысы бастапқы сілтеменің φ 

координатасымен ауыстырылады, өйткені 𝜑𝑀 = 𝜑1. 

(5.16) ескере отырып және (7.2) және (7.3) өрнектерді негізгі теңдеуге 

(7.1) алмастыра отырып, біз қозғалыс теңдеуін энергия түрінде аламыз: 

 

 
 

мұнда қажетті мән-бұл механизмнің бастапқы буынындағы бұрыштық 

жылдамдық. Жалпы жағдайда (7.4) теңдеудегі интеграцияның жоғарғы шегі 

айнымалы болып саналады. 

Егер механизмге қолданылатын барлық жүктеме тек оның жағдайына 

байланысты болса, онда келтірілген моменттің жалпы моменті-бұл функция тек 
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𝜑1 координаттары бұл жағдайда (7.4) теңдеу тікелей қажетті ω шамасына 

қатысты шешіледі:  

 
 

Түбірдің астындағы интегралдың ескерілуі керек белгісі бар екенін 

көрсетеміз. 

Дифференциалдық формадағы қозғалыс теңдеуі бойынша (7.4) теңдеуді 

ажыратамыз 

 

 
 

Біз теңдеудің сол жағында тұрған туындыны анықтаймыз, жалпы 

жағдайда айнымалы тек ω бұрыштық жылдамдығы ғана емес, сонымен қатар 

𝐽Σ екенін есте ұстаймыз 

 

 
 

осыдан  

 

 
 

Бұл дифференциалды түрдегі қозғалыс теңдеуі, өйткені қажетті айнымалы мән 

— механизмнің бастапқы буынындағы бұрыштық жылдамдық — туынды белгінің 

астында тұр. (7.6) теңдеуді қолданған кезде, МΣ жалпы моменті, сондай-ақ шаманың 

туынды мәні алгебралық және ту бүгінгі күнде өз белгілері бар. 

𝐽Σ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 бар механизм зерттелген жағдайда (мысалы, дөңгелек дөңгелектері 

бар редуктор), оның қозғалыс теңдеуі жеңілдетіліп, келесі түрге ие болады: 

 

 
 

Дифференциалдық формадағы қозғалыс теңдеуі (7.6) Лагранж II 

теңдеулерінен де алынуы мүмкін [2], [4]. 

Бастапқы сілтеменің бұрыштық үдеуін анықтау үшін (7.6) теңдеуді 

қолданамыз, оны салыстырмалы түрде шешеміз 
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𝑀Σ және 
𝑑𝐽Σ

𝑑𝜑
 шамалары (7.8) dtp теңдеуіне ауыстырылады өз белгілерімен. 

Егер 8 бұрыштық үдеу Co бұрыштық жылдамдығының белгісіне қарама-қарсы 

белгімен шықса, бұл механизмнің бастапқы буыны баяу қозғалады дегенді 

білдіреді. 

Туынды саналған немесе сандық дифференциал компьютерде саралау 

немесе графикалық саралау (5-тарауды қараңыз). Туындыны анықтаудың тағы 

бір дәл (бірақ көп уақытты қажет ететін) әдісін әдебиеттен табуға болады. 

 

7.2. Машинаның негізгі қозғалыс режимдері 

Жалпы жағдайда машинаның қозғалу процесі үш кезеңнен тұрады: 

жүгіру, тұрақты режим және жүгіру (сурет. 7.1). Жүгіріс (I және II режим) және 

жүгіріс (IV және V режимдер) анықталмаған режимге жатады, ол периодтық 

емес, яғни қайталанбайтын, машинаның негізгі білігінің (бастапқы буынның) 

жылдамдығындағы өзгерістермен сипатталады. Мұндай қозғалыс процесі 

өтпелі деп аталады. 

 

 
Сурет 7.1 

 

Тұрақты III режимде негізгі біліктің жылдамдығы мезгіл-мезгіл өзгеріп 

отырады. Нақты жағдайда жылдамдық тұрақты болуы мүмкін. Тұрақты 

режимде көптеген энергетикалық және технологиялық машиналар жұмыс 

істейді. Жиі тұрақты қозғалыс үдеумен (II жылдамдық режимінің 

жоғарылауымен) және тежелумен (IV жылдамдық режимінің төмендеуімен) 

ауысады. Мысалы, автомобиль қозғалтқышы және басқа да көлік машиналары 

осылай жұмыс істейді. Көптеген механизмдер тұрақты режимде жұмыс 

істемейді. Бұл әсіресе бірқатар құрылғыларға тән (реле, контакторлар және 

т.б.). Олардың іске қосылу кезіндегі механизмі (VI режим) жабық қайталанатын 

кинематикалық цикл жасамай, бір күйден екінші күйге ауысады. 

Машинаның белгіленбеген қозғалыс режимі оны іске қосқан кезде және 

ол жылдамдықты ала отырып, белгіленген режимге шыққан кезде, сондай-ақ 

машинаны тоқтату үшін оның қозғалтқышы өшіріліп, кинетикалық энергияның 

жинақталған қоры есебінен қозғалуды жалғастырған кезде орын алады; бұл 
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ретте машина үйкеліс күштерінің немесе қандай да бір басқа кедергі 

күштерінің, оның ішінде арнайы тежеу күштерінің әсерінен жылдамдығын 

біртіндеп жоғалтады. Мұндай жағдайларда қозғалмайтын күйден жұмыс күйіне 

ауысудың қаншалықты жылдам жүретінін және толық тоқтағанға дейін кері 

ауысуды білу қажет. Көлік машиналарына қатысты кері ауысуды зерттеу 

әсіресе тежегіш жолының ұзындығын сенімді есептеу үшін өте маңызды. 

Тұрақты емес қозғалыс режимін зерттеу механизмнің жұмыс уақытын 

анықтауға мүмкіндік береді, бұл фототүсірілімдер, автоматты қорғау 

құралдары және т. б. сияқты көптеген құрылғыларды жобалау үшін өте қажет. 

Жеделдету (жүгіру) және тежеу үлкен үдеумен жүруі мүмкін. Бұл 

механизмнің айтарлықтай динамикалық жүктелуіне әкеледі, бұл өз кезегінде 

шамадан тыс жүктемелерге және тіпті бұзылуларға әкелуі мүмкін. 

Жүгіру және жүгіру кезінде көптеген машиналардың бұрыштық 

жылдамдығы сыни (резонанстық) аймақтан өтеді. Механизмнің динамикалық 

шамадан тыс жүктелуіне және ықтимал апатқа жол бермеу үшін бұл аймақтың 

өтуі өте жылдам болуы керек, оны жобалау кезінде қамтамасыз ету керек, бұл 

режимнің екі фазасын да есептейді. Көптеген басқа динамикалық мәселелерді 

шешу осы режимді зерттеумен де байланысты. 

Осылайша, анықталмаған (өтпелі) процестерді зерттеу механизмді, 

машинаны немесе құрылғыны сауатты динамикалық жобалау үшін өте 

маңызды. 

Тұрақты емес режимде механизмнің қозғалыс заңын анықтау үшін келесі 

бастапқы деректер белгілі болуы керек: механизмнің кинематикалық схемасы; 

барлық жылжымалы байланыстардың массаларының геометриясының 

сипаттамалары; күштер мен моменттердің механикалық сипаттамалары; 

қозғалыстың бастапқы шарттары. Соңғысы дәл анықталмаған режимді зерттеу 

үшін маңызды. 

Тек олардың қолдану нүктелерін жылжыту функциялары болып 

табылатын күштер мен моменттер жүктелген механизмді қарастырыңыз. 

Қарастырылып отырған механизмнің Инерция моментінің айнымалы мәні = var 

болсын. Бастапқы байланыс жылдамдығының оның айналу бұрышына, яғни 

со(ср) тәуелділігін анықтау қажет. Ұқсас міндет өте кең таралған. Мысал 

ретінде дизельді компрессорлардың, бұрғылау машиналарының және ішкі 

жану қозғалтқыштарының жетегі бар көтергіш крандардың, пневматикалық 

жетегі бар әртүрлі құрылғылардың, серіппелі қозғалтқыштары бар 

құрылғылардың және т. б. механизмдерін келтіруге болады. 

 

7.3. Өтпелі процестің ұзақтығын анықтау 

 
екені белгілі. 
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Уақыт қисығының құрылысын қарастырыңыз (сурет. 7.4) берілген 

диаграмма бойынша (𝜔𝑀, 𝜑𝑀). Кері функцияны біріктірген кезде трапеция 

әдісін қолданамыз. Таңдалған учаскелер шегінде 01, 12, ... қисық сызықты (𝜔𝑀, 

𝜑𝑀) ординаттары бар сатылы графикпен алмастырамыз , ут 2 бет, көрсетілген 

ординаттардың шамалары қисық трапециялар мен тиісті тіктөртбұрыштардың 

аудандарының теңдігі жағдайынан анықталады. Ординаттар 𝑦𝜔1ср
, 𝑦𝜔2ср

, … , 𝑦𝜔𝑖ср
 

және т. б. ординат осіне, содан кейін абсцисстің теріс жартылай осіне өтіп, V, 

2', нүктелерін аламыз..., i'. Ординат осіне к Интеграл сегментін қойып, 1', 2', 

нүктелерін қосамыз ..., i ' интегралдау кесіндісінің ұшымен. Диаграммадама ( t 

; 𝜑𝑀) әрбір учаске шегінде 1'K, 2'K сызықтарға параллель сызықтар тартамыз 

..., i'K және т. б. о, 1", 2 " нүктелері арқылы ..., i" 𝜇𝑡 мм/с масштабында 𝜔𝑀(𝜑𝑀) 

және 𝑡(𝜑𝑀)  уақыт қисығы болып табылатын қисықты сызыңыз. 

 

 
 

 
Сурет 7.4 

 

7-тараудың бақылау сұрақтары мен тапсырмалары 
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1. Динамикалық модельдің бұрыштық жылдамдығының периодты және 

периодты емес тербелістерін қандай факторлар тудырады? 

2. Сіз білетін машиналардың негізгі қозғалыс режимдері қандай? 

3. Машинаның өтпелі қозғалыс режимдері немен сипатталады? 

4. Машинаның қозғалыс теңдеуін дифференциалды түрде жазып, оны 

қалай қолдануға болатындығын көрсетіңіз. 

5. Өтпелі кезеңнің ұзақтығы қалай анықталады? 
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