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Кіріспе 

 

Оқу жоспарлары бойынша 5В071700 – Жылу энергетикасы 

мамандығының студенттері «Қолданбалы механика» пәнін оқуда курстық 

жұмысты орындайды. Бұл әдістемелік нұсқауларда курстық жұмысты 

«Механизмдер және машиналар теориясы» бөлімі бойынша орындау 

қарастырылады. Курстық жұмыс мазмұны – жазық рычагты механизмдердің 

кинематикалық және кинетостатикалық талдауын графикалық әдіспен 

жүргізуі.   

Курстық жұмыстағы қарастырылатын төртбуынды механизмдер 3 

қозғалатын буыннан құрастырылған және 1 еркіндік дәрежесіне ие.  Жетекші, 

яғни кіріс буын –  буын 1 (иінтірек), ол берілген тұрақты бұрыштық 

жылдамдықпен айналады.  Шығыс буын 3  – сырғақ (I, II, V, VI 

сұлбаларында), күйенте (III, IV, IX, X сұлбаларында) немесе иінтірек (VII, 

VIII сұлбаларында). Төртбуынды механизмдер техникада кеңінен қолдануда: 

иінтіректі-сырғақты механизмдер – іштен жанатын қозғалтқыштарда, 

поршеньді насостар мен компрессорларда; екі иінтіректі механизмдер – жүк 

көтергіш машиналардың құрылысында, 3D принтерлерде; иінтіректі-

күйентелі – металл кесетін және фрезерлік станоктарда, престерде, химиялық, 

металлургиялық және басқа машиналарда, кейбір аспаптарда. 

Курстық жұмысты орындауға арналған бастапқы деректер А 

қосымшасында келтірілген. Механизмдердің сұлбалары және деректері кейбір 

өзгерістермен [4] әдістемелік нұсқаулардан алынды. Студент өз нұсқасын 

сынақ кітапшасы (транскрипт) нөмірінің үш соңғы саны бойынша таңдайды: 

механизм сұлбасын – соңғы саны бойынша (0 саны үшін Х сұлба алынады), 

сан деректері – соңғысының алдындағы саны және механизмнің есептік 

орналасуы – соңынан үшінші саны бойынша алынады (0 саны үшін 10-шы 

орналасу таңдалады).  

Есеп айырысу-түсіндірме жазба университеттің КЕАҚ СТ 56023-1910-

04-2014 стандартының талаптарына сәйкес безендіріледі. Ол мәтіндік 

редакторда немесе анық жазумен А4 пішінді ақ қағаз парақтарында болу 

керек. Онда мұқаба бет, тапсырма, бастапқы деректер (сұлба және сандық 

деректер), қажетті есептеулер, қорытындылар, қолданылған әдебиеттер және 

мазмұны келтірілу керек. Курстық жұмыс графикалық бөлімінің көлемі – бір 

А1 пішінімен бет немесе кіші пішінді бірнеше бет. Графикалық тұрғызуларда 

түсіндіруші жазулар және өлшемдер бірліктерімен масштабтар келтірілу 

керек. 

Курстық жұмысты орындау кезінде осы әдістемелік нұсқауларды 

қолданумен қатар  теориялық материалды [1] дәріс жинағы және [2], [3] 

немесе [4] оқулықтары бойынша оқыған жөн.  
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1 Курстық жұмысқа тапсырма 

 

Берілген сұлба және сандық деректер үшін келесіні орындау қажет: 

1) Механизмнің орналасу планын тұрғызу, яғни механизмнің 12 

орналасуын кіріс 1 буынның тең қашықтықта орналасқан, нөмірленген 

позицияларына сәйкес, В және Е нүктелерінің позицияларын көрсетіп  

тұрғызу. Осыған қосымша шығыс 3 буын шеткі орналасуларында болғанда 

механизмнің екі орналасуын тұрғызу (VII мен VIII сұлбаларында шығыс буын 

толық айналу жасайды, сондықтан механизмнің шеткі орналасулары 

тұрзылымайды). 2-ші буындағы Е нүктесінің траекториясын тұрғызу.  

2) Механизмнің 12 орналасуы үшін 12 жылдамдықтар планын тұрғызу, 

онда механизмнің барлық көрсетілген нүктелерінің жылдамдық векторларын 

көрсету  (Sk нүктесі k буынның массалар центрін белгілейді, ол сәйкес буын 

ортасында орналасады, сырғақ жағдайында S3 нүктесі В нүктесімен түйіседі.  

3) Механизмнің есептік орналасуы үшін үдеулер планын тұрғызып, 

механизмнің барлық көрсетілген нүктелерінің үдеу векторларын көрсету.  

Осы нүктелердің үдеулерін және сырық тәрізді буындардың бұрыштық 

үдеулерін анықтау.  

4) Шығыс 3 буынның орын ауыстырулар диаграммасын уақыт t 

функциясы ретінде тұрғызу. Сырғақ жағдайында s=f(t), яғни сызықты орын 

ауыстырулар диаграммасы тұрғызылады, мұндағы s қашықтығы сырғақтың 

шеткі сол жақ (немесе шеткі төмен) орналасуынан өлшенеді. Шығыс буын 

айналу жағдайында бұрыштық орын ауыстырулар φ=f(t) диаграммасы 

тұрғызылады, мұндағы φ бұрышы 3-ші буынның шеткі сол жақ орналасуынан 

есептеледі. VII және VIII сұлбаларда φ бұрышы 3-ші буынның нөлдік (яғни 

12-ші) орналасуынан есептеледі.  

5) Механизмнің 12 орналасуы үшін жылдамдықтар пландарынан 

шығыс буын жылдамдықтарының (сырғақ жағдайында сызықты 

жылдамдықтарының, ал айналатын шығыс буын жағдайында бұрыштық 

жылдамдықтарының) шамалары мен бағыттарын анықтап, шығыс буын 

жылдамдықтарының v=f′(t) немесе ω=f′(t) диаграммасын тұрғызу.  Сол кезде 

ординаталар таңбалары орын ауыстырулар диаграммасына сәйкес келу керек 

(орын ауыстырулар өскенде жылдамдық оң болады). 

6) Жылдамдықтар диаграммасын графикалық дифференциалдау 

арқылы шығыс буынның үдеулер диаграммасын тұрғызу керек: сырғақ үшін 

а=f′′(t) диаграммасын немесе айналатын буын үшін бұрыштық үдеулер ε=f′′(t) 

диаграммасын.  

Барлық диаграммалар уақыт өсі бойынша бірдей масштаб қолданумен, 

ординаталар өстері үшін алынған ортақ вертикаль түзуде орналасады. 

7) Үдеулер диаграммасынан механизмнің есептік орналасуы үшін 

шығыс буынның а үдеуін немесе ε бұрыштық үдеуін анықтап, оны үдеулер 

планынан табылған (т.3) шамасымен салыстыру және а (немее ε) бағытының 
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үдеулер диаграммасындағы ордината таңбасына сәйкес болуын тексеру. 

Нәтижелердің айырмашылығын пайызбен есептеу, ол 15%-дан аспау керек. 

8) Механизмнің есептік орналасуы үшін буындардың инерциялық 

параметрлерін және оларға түсірілген жүктемелерді анықтау:  

 сырық тәрізді буындардың mk массалары олардың толық 

ұзыңдықтары lk және буын ұзыңдығы бірлігінің массасы q=10 кг/м арқылы 

есептеледі: mk=q∙lk, мұндағы k – буын нөмірі. Сырғақтың массасы кіріс буын 

массасы арқылы келесідей есептеледі: m3=4 m1; 

 сырық тәрізді буындардың олардың Sk массалар центрлерінен 

қозғалыс жазықтығына перпендикуляр өтетін өстеріне қатысты Jk инерция 

моменттері келесі жуық формуламен есептеледі: Jk=0,1∙ mk lk
2
; 

 буындардың ауырлық күштері: Gk=mkg, мұндағы еркін түсу үдеуі 

g=10 м/с
2
; 

 буындардың инерция күштерінің бас векторлары Фk  және сырық 

тәрізді буындардың инерция күштерінің бас моменттері Мk
ин

 келесідей 

анықталады: Фk=mk∙aSk және Мk
ин

=Jk∙εk. Инерция күштерінің бас векторлары 

kФ  сәйкес буындардың массалар центрлеріне түсіріледі және олардың Ska

үдеулеріне қарама қарсы, ал инерция күштерінің бас моменттері Мk
ин

 

бұрыштық εk үдеулеріне қарама қарсы бағытталады. 

9)  Ауырлық күштері мен инерция күштері әсерінен 2-3 буындар 

тобының кинематикалық жұптарында пайда болатын реакция күштерін, 

үйкелісті ескермей анықтау. Ол үшін 2-3 буындар тобын есептік  

орналасуында сызып, жүктемелерді түсіру және белгісіз реакцияларды 

моменттер теңдеулерінен және күштер планынан табу.  

10) Иінтірекке түсірілген қозғаушы (немесе теңгеруші) моментті, содан 

кейін қозғаушы (немесе теңгеруші) күшті, оны А нүктеде иінтірекке 

перпендикуляр түсірілді деп алып, анықтау. Иінтірек үшін күштер планын 

тұрғызып, О тіректің реакциясын анықтау.  

  

2 Курстық жұмысты орындау мысалы 

 

2.1 Бастапқы деректер 

 

Механизм сұлбасы (1 сурет) және келесі сандық деректер берілген: 

lOA=0,12 м, lOС=0,24 м, lВС=0,3 м, lAВ=0,4 м, lAЕ=0,1 м, ω1=20 рад/с. Есептік 

орналасуы – 10.  

Бұл төртбуынды механизм, ол 3 қозғалатын және бір қозғалмайтын 

(нөмірі 0) буыннан құрылған. Кіріс (жетекші) буын 1 - иінтірек, шығыс буын 3 

– күйенте, буын 2 – бұлғақ, ол жазық-параллель қозғалыс жасайды.  
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1 сурет 

 

 

2.2 Механизмді кинематикалық талдау 

 

2.2.1 Орналасулар планы. Тұрғызуда lAB өлшемі үшін АВ=100 мм деп 

алайық, сонда орналасулар планының  μl  масштабы келесі болады: 

./004,0
100

4,0
ммм

AB

lAB
l   

Қалған өлшемдерді осы масштабты қолданып есептейміз: 

.25
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Алдымен 2 кесіндіні тұрғызамыз: горизонталь  ОС ұзындығымен және  

вертикаль ОА ұзындығымен. Содан кейін AutoCAD жүйесіндегі «Круговой 

массив» командасымен 1-ші буынның 12 орналасуын тұрғызамыз, қосымша А 

нүктесінің траекториясын, яғни центрі О нүктеде орналасқан ОА радиусымен 

шеңберді сызамыз. Тағы бір шеңберді С нүктеден ВС радиусымен сызамыз, ол 

В нүктесінің траекториясы болып келеді. Енді В нүктенің орны оның 

траекториясының және А нүктеден АВ радиусымен жүргізілген көмекші 

шеңбердің қиылысу нүктесі болып табылады. Енді В нүктесін А және С 

нүктелерімен қосамыз. Содан кейін Е нүктені тұрғызу үшін АВ кесіндісін А 

нүктеден АЕ қашықтығына созамыз. Механизмнің есептік 10-шы орналасуын 
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тұрғызу жолы  2-суретте көрсетілген. Тап осылай механизмнің барлық 12  

орналасуы тұрғызылады.  
 

 
 

2 сурет 

 

Механизмнің шеткі сол жақ орналасуын тұрғызу үшін,  О  нүктеден 

R′=AB-OA радиусымен жүргізілген көмекші шеңбердің B нүктесінің 

траекториясымен қиылысу нүктесін табамыз, оны В′ деп белгілейміз, ол В7 

нүктеден сәл сол жағында орналасады. В′ нүктесін С және О нүктелерімен 

қосамыз, содан кейін ОВ′ кесіндісін А нүктесінің траекториясымен 

қиылысқанша жалғастырып, А′ орнын табамыз да Е′ нүктесін тұрғызамыз.    

Механизмнің шеткі оң жақ орналасуын тұрғызу үшін,  О  нүктеден 

R′′=AB+OA радиусымен жүргізілген көмекші шеңбердің B нүктесінің 

траекториясымен қиылысу нүктесін табамыз, оны В′′ деп белгілейміз, ол В2 

нүктеден сәл оң жағында орналасады. В′′ нүктесін С және О нүктелерімен 

қосамыз, сонда А′′ нүктесі ОВ′′ кесінді мен А нүктесі траекториясының 

қиылысу нүктесі болып табылады. Е′′ нүктесін көрсеткен соң, «Сплайн по 

определяющим точкам» командасын қолданып, Е нүктесінің траекториясын 

тұрғызамыз. Механизмнің орналасулар планы 3-суретте көрсетілген (суретте 

буындардың массалар центрлері көрсетілмеген, кинематикалық жұптардағы 

топсалар тек ғана есептік орналасуда көрсетілген).  
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3 сурет 

 

Шығыс буын сырғақ болатын сұлбаларда В нүктесі горизонталь (немесе 

вертикаль) түзу бойымен қозғалады, сонда В нүктесінің орны сол түзу мен А 

нүктеден АВ радиусымен жүргізілген көмекші шеңбердің қиылысу нүктесі 

болып табылады. Шеткі сол жақ (немесе шеткі төмен) В′ орны О  нүктеден 

R′=AB-OA радиусымен жүргізілген көмекші шеңбердің B нүктесінің 

траекториясымен қиылысу нүктесі, ал шеткі оң жақ (немесе шеткі үстіңгі)  В′′ 

орны  – О  нүктеден R′′=AB+OA радиусымен жүргізілген көмекші шеңбердің 

B нүктесінің траекториясымен қиылысу нүктесі болып келеді. 

 

2.2.2 Жылдамдықтар планы. Берілген деректер бойынша А нүктесінің 

жылдамдығын есептейміз:  vA=ω1∙lOA=20∙0,12=2,4 м/с. Оның жылдамдық 

векторын ра  векторымен кескіндейміз, мұндағы р – жылдамдықтар 

планының полюсі. Вектор ұзындығын pa=48 мм деп аламыз, сонда   

жылдамдықтар планының масштабы келесідей табылады: 

.
/

05,0
48

4,2

мм

cм

pa

vA
v    

В нүктесінің жылдамдығы мына векторлық теңдіктен анықталады: 

ВАAВ vvv  . Мұндағы А нүктесінің жылдамдығының шамасы белгілі және ол  

ОА-ға перпендикуляр иінтірек айналуына сәйкес бағытталады: OAvA  ; В 
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нүктесі айналудағы буын үстінде болғандықтан оның жылдамдығы 3-ші 

буынға перпендикуляр: ВСvВ  ; В нүктесінің А нүктеге қатысты 

жылдамдығы АВ кесіндісіне перпендикуляр: AВvВA  .  

Алдымен р полюсінен ұзыңдығы 48 мм-ге тең ра кесіндісін ОА-ға 

перпендикуляр тұрғызамыз, сол кезде кесіндінің ұшын полярлық 

координаталар арқылы берген ыңғайлы болады (мысалы, 1-ші орналасу үшін 

@48<-30). AutoCAD жүйесіндегі «Нормаль» объектілік байланыстыруды 

қолданып, а нүктесінен АВ-ға перпендикуляр түзуді, ал р полюсінен – ВС-ға 

перпендикуляр түзуді жүргіземіз. Олардың қиылысу нүктесін b деп 

белгілейміз.  Сонда рb  векторы В нүктесінің Вv жылдамдығын,  аb векторы – 

В нүктесінің А нүктеге қатысты ВAv  жылдамдығын кескіндейді. 

Е нүктесінің ре жылдамдық векторын тұрғызу үшін,  аb кесіндісін 

төмендегі пропорциядан анықталатын ае шамасына ұзарту керек: 

.
АВ

аbАЕ
ae

ae

аb

АЕ

АВ 
  

Буындардың массалар центрлерінің жылдамдық векторларын 

321
,, рsрsрs табу үшін, р полюсін сәйкес ра, bе және bс кесінділерінің 

орталарымен қосамыз.  

Барлық нүктелер жылдамдықтарының шамалары өлшеу және 

масштабты қолдану арқылы табылады: vB=μv∙pb, vBА=μv∙аb,  vЕ=μv∙pе, 

vS1=μv∙ps1, vS2=μv∙ps2, vS3=μv∙ps3. 

Буындардың бұрыштық жылдамдықтары келесі формулалармен 

анықталады: 

.; 32

BС

В

AB

ВA

l

v

l

v
   

Механизмнің барлық 12 орналасуы үшін тұрғызылған жылдамдықтар 

пландары 4-суретте көрсетілген. 

Есептік 10-шы орналасу үшін анықтаймыз: vB=μv∙pb=0,05∙52,1=2,605 

м/с, vBА=μv∙аb=0,05∙46,8=2,34м/с, ω2=vBA/lAB=2,34/0,4=5,85 рад/с, ω3=vB/lBC= 

=2,605/0,3=8,683 рад/с. 

Шығыс буын сырғақ жағдайында В нүктесінің жылдамдығы оның 

траекториясы (горизонталь немесе вертикаль түзу) бойымен бағытталады, 

сондықтан b нүктесінің орнын анықтау үшін р полюсінен осы түзуге 

параллель түзуді жүргізу керек.  
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4 сурет 
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2.2.3 Үдеулер планы. Үдеулер планын тек ғана есептік орналасу үшін 

тұрғызамыз. Иінтірек тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады, 

сондықтан А нүктесінің үдеуі нормаль (центрге тартқыш) үдеу формуласымен 

табылады: аA=аA
n
=ω1

2
∙lOA=20

2
∙0,12=48 м/с

2
.  А нүктесінің үдеу векторын qа

векторымен кескіндейміз, мұндағы q – үдеулер планының полюсі. Кесінді 

ұзыңдығын qa=96 мм деп аламыз, сонды  үдеулер планының масштабы 

.
/

5,0
96

48 2

мм

cм

qa

аA
а    

В нүктесінің үдеуі мына векторлық теңдіктен анықталады:

BA

n

BAAB aaaa  . В нүктесі айналудағы буын үстінде болғандықтан оның 

үдеуі нормаль және жанама үдеулерінің векторлық қосындысына тең: 

B

n

BB aaa  , осыны ескерумен векторлық теңдік келесі түрде жазылады: 

BA

n

BAAB

n

B aaaaa  . Мұнда А нүктесінің үдеуі А-дан О-ға қарай 

бағытталады ( OAaA ); В нүктесінің нормаль үдеуі В-дан С-ға қарай 

бағытталады ( BCa n

B ) және келесідей есептеледі: аВ
n
=ω3

2
∙lВС=8,683

2
∙0,3=22,6  

м/с
2
; В нүктесінің жанама үдеуінің шамасы белгісіз, бағыты ВС-ға 

перпендикуляр ( ВСаВ 
); В нүктесінің А нүктеге қатысты нормаль үдеуі В-дан 

А-ға қарай бағытталады ( АBa n

BА ) және келесі формуламен есептеледі: 

аВА
n
=ω2

2
∙lАВ=5,85

2
∙0,4=13,7 м/с

2
; В нүктесінің А нүктеге қатысты жанама 

үдеуінің шамасы белгісіз, бағыты АВ-ға перпендикуляр. 

Үдеулер планында 
n

Ba  үдеуін 'qb  векторымен, ал 
n

BAa  үдеуін at

векторымен кескіндейміз, олардың  ұзыңдықтары үдеулер масштабын 

қолданумен табылады:  

.4,27
5,0

7,13
;2,45

5,0

6,22
мм

а
atмм

а
bq

а

n

BA

а

n

B 


 

Алдымен q полюсінен 96 мм ұзыңдығымен qа кесіндісін  ОА-ға 

параллель тұрғызамыз, ол үшін AutoCAD бағдарламасындағы «Параллельно» 

атты объектілік байланыстыруды қолданған жөн. Содан кейін а нүктесінен 

27,4 мм ұзыңдығымен at кесіндісін  АВ-ға параллель тұрғызып, t нүктесінен 

АВ-ға перпендикуляр түзуді жүргіземіз. Енді q полюсінен  qb′=45,2 мм 

кесіндісін BC-ға параллель тұрғызып, b′ нүктесінен ВС-ға перпендикуляр 

түзуді жүргіземіз. Осы екі түзудің қиылысу нүктесін b деп белгілейміз (5 

сурет).  

Сонда qb векторы В нүктесінің толық Вa  үдеуін белгілейді, bb'  

векторы – В нүктесінің жанама 


Ba  үдеуін,  tb   векторы – В нүктесінің А 
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нүктеге қатысты жанама 


BAa  үдеуінің, ал  a b векторы – В нүктесінің А 

нүктеге қатысты толық  BAa  үдеуін белгілейді. 

 

 
5 сурет 

Е нүктесінің  qе  үдеуін табу үшін,  аb  кесіндісін төмендегі 

пропорциядан анықталатын   ае   шамасына ұзарту керек: 

.
АВ

аbАЕ
ae

ae

аb

АЕ

АВ 
  

Буындардың массалар центрлерінің үдеу векторларын  321
,, qsqsqs  

табу үшін, q полюсін сәйкес qа, bе және bс кесінділерінің орталарымен 

қосамыз.  

Үдеулер планы қорытынды түрде 6-суретте көрсетілген. 

 
6 сурет 
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Барлық нүктелер үдеулерінің шамалары өлшеу және масштабты 

қолдану арқылы табылады: aB=μa∙qb=0,5∙60,7=30,35 м/с
2
, aB

τ
=μa∙b′b=0,5∙40,5= 

20,25 м/с
2
, aBA

τ
=μa∙tb=0,5∙28,3=14,15 м/с

2
, aE=μa∙qe=0,5∙105,3=52,65 м/с

2
, 

aS1=aA/2=48/2=24 м/с
2
, aS2=μa∙qs2=0,5∙82,3=41,15 м/с

2
, aS3=aB/2=30,35/2=15,18 

м/с
2
.  

Буындардың бұрыштық үдеулері келесі формулалармен анықталады: 

./5,67
3,0

25,20
;/38,35

4,0

15,14 2

3

2

2 срад
l

a
срад

l

a

BС

В

AB

ВA 


  

Шығыс буын сырғақ жағдайында В нүктесінің үдеуі оның траекториясы 

(горизонталь немесе вертикаль түзу) бойымен бағытталады, сондықтан b 

нүктесінің орнын анықтау үшін q полюсінен осы түзуге параллель түзуді 

жүргізу керек.  

 

2.2.4 Шығыс буынның орын ауыстырулар диаграммасы. Қарас-

тырылатын механизмде шығыс буын С нүктеден өтетін өсті айналатын 

болғандықтан, мұнда бұрыштық орын ауыстырулар φ=f(t) диаграммасын 

тұрғызу керек. Ол үшін 1-кестені құрастырамыз (7-суретте көрсетілгендей 

Excel бағдарламасын қолданған ыңғайлы болады). Мұнда φ бұрышы 

механизмнің орналасулар планында әр позиция үшін шығыс буынның шеткі 

сол жақ орналасуынан, яғни  В′С-дан градуспен өлшенеді (0 және 12-ші 

позициялар түйіседі). VII және VIII сұлбаларында шығыс буын толық 

айналым жасайды, сонда φ бұрышы 3-буынның нөлдік позициясынан 

өлшенеді, сонда 12-ші позиция үшін φ=360°. Содан кейін бұрыштар радианға 

ауыстырылады және масштаб қабылданады, сол кезде миллиметрмен алынған 

максималды мәні 40-45 мм-ден аспаған жөн. Мысалда μφ=0,04 рад/мм деп 

алынды. Кестенің соңғы қатарында диаграмманың ординаталары осы 

масштабты қолданумен есептеледі. 

 

 
7 сурет 

 

Шығыс буын сырғақ жағдайында сызықты орын ауыстырулар s=f(t) 

диаграммасы тұрғызылады, сонда орын ауыстырулар sөлш  сырғақтың шеткі 

сол жақ (немесе шеткі төмен) орналасуынан өлшенеді. 1-кесте Excel 

бағдарламасында 8-суретте көрсетілгендей болады. Орын ауыстырулардың 
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шынайы sшың  мәндері орналасулар планы масштабы μl (т. 2.2.1) арқылы 

метрмен есептеледі. Сызықты орын ауыстырулар масштабы  μs деп 

белгіленеді, оның  өлшем бірлігі  м/мм.  Масштабты таңдағанда s 

ординатаның ең үлкен мәні  40-45 мм-ден аспаған жөн. 

 

 
8 сурет 

 

 
9 сурет 

 

Иінтіректің толық айналу уақытын (периодын) анықтаймыз: 

.314,0
20

22

1

сТ 





 Периодты кескіндейтін кесіндінің ұзыңдығын L=120 

мм деп алып, уақыт масштабын есептейміз: .10617,2
120

314,0 3

мм

c

L

T
t

  

Абсциссалар өсінде 12 бірдей 10 мм–ге тең ұзыңдығымен кесінділерді 

тұрғызып, позиция нөмірлерін белгілейміз.  Ординаталар өсі бойынша 

абсциссалар өсіндегі әр позициядан  бұрыштық орын ауыстыруларды 

белгілейтін кесінділерді тұрғызамыз (кесінділердің ұзыңдықтары 1-кестенің 

соңғы қатарынан алынады). Содан кейін AutoCAD-тың «Сплайн по 

определяющим точкам» командасын қолданып,  тұрғызылған кесінділердің 
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ұштарын қосамыз.  Шығыс буынның орын ауыстырулар диаграммасы 9-

суретте көрсетілген.  

 

2.2.5 Жылдамдықтар диаграммасы. Қарастырылатын механизм үшін 3-

буынның бұрыштық жылдамдықтарының диаграммасын тұрғызу керек. 

Алдымен 2-кестені құрастырамыз  (10 сурет). Мұндағы pb кесінділерінің 

ұзыңдықтары жылдамдықтар пландарында өлшенеді, сонда В нүктесі В′-тан 

В′′-ке қарай қозғалса, яғни 3-буын сағат тілінің жүрісіне бағыттас айналса,  pb 

таңбасы оң болып алынады. VII және VIII сұлбаларында pb әрқашан оң 

болады. Содан кейін В нүктесінің жылдамдықтары μv (т. 2.2.2) масштабы 

көмегімен есептеледі. Келесі қатарда шығыс буынның ω3 бұрыштық 

жылдамдықтары есептеледі.  Содан кейін ординатаның максималды мәні 40-

45 мм-ден аспайтындай болып, диаграмманың масштабы қабылданады. 

Мысалда масштаб μω=0,8 рад∙с
-1

/мм деп алынды. Кестенің соңғы қатарында 

шығыс буын бұрыштық жылдамдықтарының мәндері масштабты қолданумен 

есептеледі.  

 

 
10 сурет 

 

Шығыс буын сырғақ жығдайында B нүктесінің сызықты 

жылдамдықтарының диаграммасы тұрғызылады, сонда 2-кесте 11-суретте 

көрсетілгендей болады. Диаграмманың масштабы μV деп белгіленеді, ол V 

ординатасының ең үлкен мәні 40-45 мм-ден аспайтын болып алынады.   

 

 
11 Сурет 
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Ординаталар өсі бойынша әр позициядан ұзындықтары 2-кестенің соңғы 

қатарындағы сәйкес мәндерге тең кесінділерді тұрғызамыз. «Сплайн по 

определяющим точкам» командасын қолданып, тұрғызылған кесінділердің 

ұштарын қосамыз.  Шығыс буынның жылдамдықтар диаграммасы 12-суретте 

көрсетілген. Сплайнды нақтылау тұрғызу мақсатында 12-ші позициядан соң 

қосымша 1-ші позиция қолданылды.   

12-суретте келтірілген жылдамдықтар диаграммасы орын ауыстырулар 

диаграммасына сәйкес келетінін көреміз, яғни 
dt

d
   формуласы 

орындалады. 

 

 
12 сурет 

 

 

2.2.6 Үдеулер диаграммасы. Қарастырылатын механизм үшін 3-

буынның бұрыштық үдеулерінің диаграммасы тұрғызылады. Мұнда жуық 

графикалық дифференциалдау әдісі қолданылады – хордалар әдісі [3].  

Алдымен жылдамдықтар диаграммасындағы көршілес нүктелерді 

(ординаталарды) түзу кесінділермен (хордалармен) қосамыз. Әр хорданының 
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көшірмесін уақыттың сол жақ жартылай өсінде H қашықтығында алынған Р 

нүктесіне  тұрғызып, кесіндіні ординаталар өсімен қиылысқанша дейін 

созамыз. Координат басынан қиылысу нүктесіне дейін қашықтықты өлшеп 

алып, үдеулер диаграммасында уақыт аралығының ортасынан сәйкес бағытта 

тап сол өлшеммен кесіндіні тұрғызамыз (13 сурет).  

Осыны барлық хордалар үшін орындап, тұрғызылған кесінділердің 

ұштарын сплайнмен қосамыз. Содан кейін уақыт өсіндегі әр позициядан 

кесінділерді алынған сызықпен қиылысқанша дейін жүргіземіз. 

Үдеулер диаграммасының масштабы келесі формуламен анықталады 

[3]: 
tН 


 



 . Мысалда Н=15 мм деп алынды, сондықтан 

мм

срад

Н t

2

3

/
4,20

10617,215

8,0











 
 .  

 

 

13 Сурет 
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Барлық кинематикалық диаграммалардың қорытынды түрі 14-суретте 

көрсетілген. Үдеулер диаграммасы жылдамдықтар диаграммасына сәйкес 

келетінін көреміз, яғни 
dt

d
   формуласы жуық шамамен орындалып тұр. 

 

 
14 сурет 
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Шығыс буын сырғақ жағдайында үдеулер диаграммасының масштабы 

келесі формуламен анықталады: 
t

V
а

Н 





 . Үдеулер диаграммасы 

жылдамдықтар диаграммасына сәйкес келу керек, яғни 
dt

dV
а   формуласы 

жуық шамамен орындалу керек.  

 

2.2.7 Үдеулерді салыстыру. Механизмнің есептік орналасуы үшін 

үдеулер диаграммасында 10"-10   қашықтығын өлшеп, шығыс буынның 

бұрыштық үдеуін масштабты қолданумен есептейміз:  

./3,715,34,2010"-10* 2срад   

Үдеулер планынан (т. 2.2.3) бұрыштық үдеудің осындай мәні 

анықталды: ε3=67,5 рад/с
2
.  Осы екі мәнді салыстырп, айырмашылығын 

есептейміз: 

%.6,5%100
5,67

5,673,71



  

Үдеулер планында (6 сурет) В нүктесінің жанама 


Ba   үдеуін 

кескіндейтін bb'  векторы  С  нүктеден қарағанда сағат тілінің жүрісіне 

бағыттас болып тұр, ол ε3 оң шама екенін білдіреді. Үдеулер 

диаграммасындағы 10"-10  ординатасының таңбасы оң болып тұр, яғни  ε*  да 

оң шама.  

Сонымен, екі әдіспен алынған нәтижелер жуық шамамен түйіседі. 

Айырмашылығы қолданылатын графикалық әдістердің қателігіне 

байланысты.  

 

2.3 Кинетостатикалық талдау  

 

2.3.1 Инерциялық параметрлер мен түсірілген жүктемелерді анықтау.  

Буындардың инерциялық параметрлерін және оларға түсірілген 

жүктемелерді анықтау үшін Excel бағдарламасында 3-кестені құрастырып, 

оған келесіні енгіземіз: 

 сырық тәрізді буындардың lk ұзыңдықтарын (k – буын нөмірі, 

қарастырылатын механизмде l2=lAB+lAE);  

 сырық тәрізді буындар массаларының формулдары: mk=q∙lk (буын 

ұзындығының бірлік массасы q=10 кг/м);  

 сырық тәрізді буындардың инерция моменттерінің формулдары: 

Jk=0,1∙mk ∙ lk
2
,  

 буындар ауырлық күштерінің формулдары: Gk=mk∙g (еркін түсу 

үдеуі g=10 м/с
2
); 
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 буындардың инерция күштері бас векторы шамаларының 

формулдары: Фk=mk∙aSk (буындар массалар центрлерінің aSk үдеулері 2.2.3-

тармағында үдеулер планынан анықталды); 

 сырық тәрізді буындардың инерция күштерінің бас моменті 

шамаларының формулдары: Мk
ин

=Jk∙εk (1-буын бірқалыпты айналуда, 

сондықтан М1
ин

=0, 2-ші және 3-ші буынның бұрыштық үдеулері 2.2.3-

тармағында анықталды). 

Шығыс буын сырғақ жағдайында l3, J3 және М3
ин

 мәндері жазылмайды, 

сырғақ массасы мына формуламен есептеледі: m3=4 m1. 

Мысалдағы толтырылған 3-кестенің түрі 15-суретте көрсетілген. 

 

 
15 сурет 

 

Буындардың kG  ауырлық күштері олардың массалар центрлеріне 

түсіріледі (Sk нүктелеріне) және вертикаль төмен бағытталады. Инерция 

күштерінің kФ  бас векторлары да сәйкес буындардың массалар центрлеріне 

түсіріледі және олардың Ska үдеулеріне қарама қарсы бағытталады. Сырық 

тәрізді буындардың инерция күштерінің 
ин

kМ  бас моменттері буындардың εk 

бұрыштық үдеулеріне  қарама қарсы бағытталады. 

Кинематикалық жұптардағы байланыс реакцияларын екі индекспен 

белгілейміз: Rkj, мұндағы бірінші k индексі реакция күші түсірілген буынды, 

ал екінші j индексі – осы реакция күші қайсы буыннан әсер ететінін көрсетеді. 

Қозғалматйын буын (тіреу) 0 санымен белгіленеді. 

Механизмді кинетостатикалық талдау Даламбер қағидасына 

негізделген. Даламбер қағидасы бойынша денеге (немесе денелер тобына) 

түсірілген барлық белсенді күштердің,  байланыс реакцияларының және 

инерция күштерінің векторлық қосындысы және барлық аталған күштердің 

кез келген нүктеге (өске) қатысты моменттерінің қосындысы нөлге тең. 
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Курстық жұмыста кинетостатикалық талдауды графоаналитикалық әдісті 

қолданумен жүргізеді.  

 

2.3.2 Буындар 2-3 тобының кинематикалық жұптарындағы 

реакцияларды анықтау. Басында қабылданған μl масштабында 2-3 буындар 

тобын есептік орналасуында кескіндейміз және буындарға түсірілген белсенді 

күштерді, байланыс реакцияларын және инерция күштерін көрсетеміз (16 

сурет). Инерция күштерінің бағыттары түсінікті болу үшін суретте үдеулер 

планы келтірілген.   

 

 
16 сурет 

 

Инерция күштерінің бас векторлары 2Ф  және 3Ф  сәйкес 2Sa  және 3Sa  

үдеулеріне қарама қарсы бағытталған. Үдеулер планында В нүктесінің 


Ba

жанама үдеуін кескіндейтін bb'  векторы, С нүктеден қарағанда сағат тілі 

жүрісімен бағыттас болып тұр, сондықтан  ε3 сағат  тілі жүрісімен бағыттас, ал  

инерция күштерінің бас моменті 
инМ 3  сағат тілі жүрісіне қарама қарсы 

бағытталады. В нүктесінің А нүктеге қатысты  


BAa  жанама үдеуін 

кескіндейтін  tb  векторы, А нүктеден қарағанда сағат тілі жүрісіне қарсы 

бағытталып тұр, яғни  ε2  сағат тілі жүрісіне қарама қарсы, ал 
инМ 3  сағат  тілі 

жүрісімен бағыттас болады. А және С кинематикалық жұптарында реакция 

күштерінің бағыттары алдын ала белгісіз болғандықтан, әр қайсысын 2 

құраушы күшке жіктейміз – біреуін сәйкес буын бағытымен және екіншісін 

оған перпендикуляр: 

., 303030212121

tntn RRRRRR   
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Енді буындар тобын 17-суретте көрсетілгендей бөлек буындарға 

жіктейміз. Сонда В кинематикалық жұбында реакция күштерінің бағыттары 

белгісіз, олар суретте кездейсоқ түрінде көрсетілген.   

 

 
17 сурет 

 

2-буынға түсірілген күштердің моменттер теңдеуін құрамыз:  

,0)(,0 2222221  ин

lAB

t

В MfФgGlRМ   

мұндағы ауырлық күштің g2 иіні және инерция күшінің f2  иіні өлшеу 

арқылы анықталады. Осыдан белгісіз күшті табамыз: 

.4,107
4,0

42,4)5975,2051,5050(004,0)( 22222
21 Н

l

MfФgG
R

AB

ин

lt 








 

tR21 күшінің теріс таңбасы оның шыңайы бағыты суретте көрсетілген 

бағытқа қарама қарсы болатынын білдіреді.  

3-буынға түсірілген күштердің моменттер теңдеуін құрамыз:  

,0)(,0 3333330  ин

lВС

t

В MfФgGlRМ   

мұндағы g3  және  f3  иіндері өлшеу арқылы анықталады.  Осыдан 

белгісіз күшті табамыз: 

.2,10
3,0

82,1)9,2454,459,230(004,0)( 33333
30 Н

l

MfФgG
R

BС

ин

lt 








 

2-3 буындар тобы үшін барлық түсірілген күштерің векторлық 

қосындысы нөлге тең:  

.0303033222121  tntn RRФGФGRR  
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Бұл теңдеуде тек ғана 2 күштің шамалары белгісіз: 
nR21 және 

nR30  

күштерінің. Оларды күштер планын тұрғызу арқылы табуға болады. Күштер 

планының масштабын μF=2 Н/мм деп қабылдап, Excel бағдарламасында 

белгілі күштердің мәндерін масштабты ескерумен есептейміз (18 сурет).   

 

 
18 сурет 

 

 
19 сурет      20 сурет 

 

Алдымен о нүктесінен 
tR21 күшін таңбасын ескеріп тұрғызамыз  ( om

векторы),  жалғастырып m нүктесінен – 2G күшін ( mn векторы), n нүктесінен 

– 2Ф  күшін ( nk векторы), k нүктесінен – 3G  күшін ( kt векторы), t нүктесінен 

– 3Ф  күшін ( tp векторы) және р нүктесінен – 
tR30  күшін ( pq векторы) 

тұрғызамыз. Содан кейін соңғы q нүктесінен 
nR30  күшіне параллель түзуді, ал 

бастапқы о нүктеден –
nR21 күшіне параллель түзуді жүргіземіз. Екі түзудің 

қиылысу нүктесін  s деп белгілеп, күш көпбұрышы тұйықталатындай ғылып 
nR30  және 

nR21 күштерінің нұсқаларын қоямыз (19 сурет).  
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Күштер планын толық реакцияларды 
tn RRR 212121   ( smвекторын) және 

tn RRR 303030   ( ps векторын) көрсетіп толықтырамыз (20-суретті қараңыз) 

Қосымша күштер планында 2-ші буынға түсірілген күштердің векторлық 

қосындысы нөлге тең болатынын ескеріп, В кинематикалық жұбындағы 23R  

реакция күшін көрсетуге болады ( ks векторын). Мұнда 23R  орнына 3-ші 

буынға түсірілген күштерді қарастырып 32R  реакциясын көрсетуге болатын 

еді ( sk векторын). 

Күштер планында күш векторларының ұзыңдықтарын өлшеп алып, 

кинематикалық жұптардағы реакцияларды күштер масштабын қолданумен 

анықтаймыз: R21=μF∙sm=2∙96,2=192,4 H, R30=μF∙ps=2∙23,2=46,4 H, R23=μF∙ks= 

=2∙23,4=46,8 H. 

Шығыс буын сырғақ болатын сұлбалар үшін 30R  реакциясы сырғақ 

қозғалатын түзуге перпендикуляр бағытталады, оны екі құраушы күшке 

жіктемейді. 
tR21 күшін табу үшін 2-ші буынға түсірілген күштердің В нүктеге 

қатысты моменттер теңдеуі құрылады. Содан кейін күштер планы мына 

векторлық теңдеу бойынша тұрғызылады: 03033222121  RФGФGRR tn
. 

Мұнда 
nR21 және 30R  күштерінің шамалары белгісіз, олар күштер планынан 

анықталады.  Күштер планында қосымша 21R  және 32R  (немесе 23R ) 

реакцияларын  көрсету керек.  

 

2.3.3 Иінтіректі күштік талдау. Иінтірек ОА-

ны есептік орналасуында  μl масштабында 

көрсетіп, оған әсер етуші күштерге қосымша 

иінтірек бұрыштық жылдамдығымен бірдей 

бағытта Мқоз қозғаушы моментін түсіреміз (21 

сурет), 2112 RR   екенің ескереміз. О  нүктедегі 

10R  реакциясының бағыты белгісіз, ол суретте 

кездейсоқ түрінде көрсетілген.  

Иінтірекке түсірілген күштердің моменттер 

теңдеуін құрамыз:  

,0)(,0 11211  козlО MrRgGМ   

мұндағы күштердің g1 және r1 иіндері өлшеу 

арқылы табылады. Осы теңдеуден қозғаушы моментті анықтаймыз: 

.95,9)124,1921312(004,0)( 11211 НмrRgGM lкоз    

Иінтірекке қозғалыс А нүктесінде оған перпендикуляр түсірілген 

күшпен беріледі деп, Fқоз қозғаушы күшті есептейміз:  

21 сурет 
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.9,82
12,0

95,9
Н

l

M
F

OA

коз
коз   

 Егер қозғаушы момент теріс таңбамен шықса, онда иінтірекке есептік 

орналасуында бұрыштық жылдамдыққа қарсы бағытталған теңгеруші момент 

Мтең әсер етеді. Ол А нүктесінде иінтірекке перпендикуляр түсірілген 

теңгеруші  Fтең  күштен пайда болады. 

Күштер масштабын μF=2 Н/мм деп алып,  күштердің мәндерін тұрғызу 

үшін есептейміз (22 сурет).  

 

 
22 сурет 

 

 
23 сурет 

 

Иінтірек үшін күштер планын мына векторлық теңдікке сәйкес 

тұрғызамыз: ,0101211  RRFФG коз  мұнда тек ғана 10R  реакциясы белгісіз 

(23 сурет). Оны өлшеп, күштер масштабын қолданумен аламыз: 

R10=μF∙qo=2∙99,6=199,2 H.  
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Механизмді кинетостатикалық талдау нәтижесінде оның есептік 

орналасуында барлық кинематикалық жұптардағы реакциялар және жетекші 

буынға түсірілген қозғаушы күш анықталды.  

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Механизм қандай буындар мен кинематикалық жұптардан 

құрылған?  

2. Кинематикалық талдаудың мақсаты не? 

3. Механизмнің шеткі орналасулары қалай тұрғызылады?  

4. Жылдамдықтар планы қандай формула негізінде тұрғызылады? 

5. Механизм нүктелері жылдамдықтарының шамалары жылдамдықтар 

планынан қалай табылады? 

6. 2-ші және 3-ші буындардың бұрыштық жылдамдықтары қалай 

табылады? 

7. Үдеулер планы қандай формула негізінде тұрғызылады? 

8. Үдеулер планында В, Е, S2 және S3 нүктелерінің үдеулерін 

кескіндейтін векторлар қайда? 

9. Механизм нүктелері үдеулерінің шамалары үдеулер планынан қалай 

табылады? 

10. 2-ші және 3-ші буындардың бұрыштық үдеулері қалай табылады? 

11. Орын ауыстырулар диаграммасын тұрғызу үшін шығыс буынның 

орын ауыстырулары қалай өлшенеді? 

12. Жалдамдықтар диаграммасын тұрғызу кезінде шығыс буын 

жылдамдығының таңбасы қалай анықталады? 

13. Үдеулер диаграммасы қалай тұрғызылады? 

14. Кинематикалық диаграммалар қалай өзара сәйкес болу керек? 

15. Кинетостатикалық талдаудың мақсаты не? 

16. Механизм буындарының инерция күштері бас векторларының 

шамалары мен бағыттары қалай анықталады? 

17. Сырық тәрізді буындардың инерция күштері бас моменттерінің 

шамалары мен бағыттары қалай анықталады? 

18. 2-3 буындар тобы үшін күштер планы қандай формула негізінде 

тұрғызылады?  

19. Иінтіректегі қозғаушы (теңгеруші) момент қалай анықталады? 

20. Иінтірек үшін күштер планы қандай формула негізінде 

тұрғызылады? 
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А қосымшасы 

 

 

 

А.1 сурет – Иінтіректі-сырғақты механизм (I сұлба) 

 

A.1 кесте (I сұлбаға деректер)  

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,05 0,06 0,1 0,12 0,15 0,18 0,24 0,08 0,04 0,03 

lе , м 0,02 0,03 0,06 0,03 0 0,1 0,08 0,02 0,01 0 

lАВ , м 0,2 0,25 0,35 0,4 0,36 0,5 0,65 0,4 0,24 0,1 

lВЕ , м 0,06 0,1 0,12 0,15 0,14 0,2 0,2 0,15 0,06 0,03 

ω1 , рад/с 20 10 30 15 25 20 30 10 15 25 

 

 

А.2 сурет – Иінтіректі-сырғақты механизм (II сұлба) 

 

A.2 кесте (II сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 0,2 0,3 0,06 0,04 0,24 

lе , м 0,03 0,04 0,05 0 0,04 0,08 0,09 0,02 0,01 0,06 

lАВ , м 0,2 0,24 0,32 0,4 0,5 0,6 0,9 0,36 0,08 0,5 

lАЕ , м 0,08 0,1 0,08 0,15 0,14 0,2 0,2 0,09 0,02 0,1 

ω1 , рад/с 40 30 15 25 20 45 20 15 25 20 
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А.3 сурет – Топсалы төртбуынды 

механизм (III сұлба) 

А.4 сурет – Топсалы төртбуынды 

механизм (IV сұлба) 

 

A.3 кесте (III сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,05 0,07 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,3 0,04 0,06 

lOС , м 0,12 0,2 0,25 0,3 0,4 0,45 0,4 0,5 0,06 0,1 

lВС , м 0,15 0,16 0,3 0,35 0,3 0,35 0,5 0,9 0,08 0,08 

lАВ , м 0,18 0,24 0,35 0,4 0,5 0,54 0,6 1,0 0,07 0,09 

lАЕ , м 0,06 0,06 0,15 0,1 0,15 0,2 0,2 0,25 0,02 0,02 

ω1 , рад/с 50 15 20 25 30 35 10 20 30 40 

 

A.4 кесте (IV сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,06 0,05 0,08 0,07 0,1 0,12 0,14 0,16 0,02 0,04 

lOС , м 0,12 0,14 0,16 0,2 0,2 0,2 0,24 0,32 0,03 0,08 

lВС , м 0,15 0,18 0,2 0,2 0,25 0,3 0,32 0,4 0,4 0,5 

lАВ , м 0,16 0,2 0,24 0,25 0,3 0,3 0,36 0,54 0,4 0,52 

lВЕ , м 0,08 0,05 0,06 0,05 0,1 0,1 0,09 0,15 0,1 0,12 

ω1, рад/с 30 35 10 20 30 40 50 15 20 25 
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А.5 сурет – Иінтіректі-сырғақты 

механизм (V сұлба) 

 

А.6 сурет – Иінтіректі-сырғақты 

механизм (VI сұлба) 

 

A.5 кесте (V сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,12 0,15 0,18 0,24 0,08 0,04 0,03 0,05 0,06 0,1 

lе , м 0,03 0 0,1 0,08 0,02 0,01 0 0,02 0,03 0,06 

lАВ , м 0,4 0,36 0,5 0,65 0,4 0,24 0,1 0,2 0,25 0,35 

lВЕ , м 0,15 0,14 0,2 0,2 0,15 0,06 0,03 0,06 0,1 0,12 

ω1 , рад/с 15 25 20 30 10 15 25 20 10 30 

 

A.6 кесте (VI сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,12 0,16 0,2 0,3 0,06 0,04 0,24 0,06 0,08 0,1 

lе , м 0 0,04 0,08 0,09 0,02 0,01 0,06 0,03 0,04 0,05 

lАВ , м 0,4 0,5 0,6 0,9 0,36 0,08 0,5 0,2 0,24 0,32 

lВЕ , м 0,15 0,14 0,2 0,2 0,09 0,02 0,1 0,08 0,1 0,08 

ω1 , рад/с 25 20 45 20 15 25 20 40 30 15 

 

 



30 

 

 

 

   
 

А.7 сурет – Екі иінтіректі топсалы 

төртбуынды механизм  

(VII сұлба) 

А.8 сурет – Екі иінтіректі топсалы 

төртбуынды механизм  

(VIII сұлба) 

 

A.7 кесте (VII сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,15 0,2 0,05 0,24 0,07 0,08 0,03 0,06 0,06 0,05 

lOС , м 0,04 0,1 0,02 0,07 0,04 0,05 0,01 0,01 0,02 0,03 

lВС , м 0,17 0,24 0,06 0,26 0,08 0,1 0,04 0,08 0,07 0,06 

lАВ , м 0,12 0,2 0,05 0,16 0,07 0,09 0,03 0,07 0,04 0,06 

lВЕ , м 0,04 0,08 0,01 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 

ω1, рад/с 10 15 20 25 30 35 40 45 50 20 

 

A.8 кесте (VIII сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,07 0,08 0,06 0,04 0,1 0,08 0,2 0,06 0,24 0,17 

lOС , м 0,03 0,01 0,02 0,01 0,05 0,04 0,08 0,02 0,1 0,06 

lВС , м 0,05 0,06 0,05 0,03 0,08 0,07 0,24 0,05 0,2 0,15 

lАВ , м 0,06 0,07 0,04 0,03 0,09 0,06 0,16 0,04 0,2 0,13 

lАЕ , м 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,05 0,04 

ω1, рад/с 35 40 25 50 20 10 15 20 45 30 
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А.9 сурет – Топсалы төртбуынды 

механизм (IX сұлба) 

 

А.10 сурет – Топсалы төртбуынды 

механизм (X сұлба) 

 

A.9 кесте (IX сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,03 0,24 

lOС , м 0,14 0,18 0,28 0,24 0,32 0,38 0,44 0,42 0,04 0,4 

lВС , м 0,16 0,2 0,18 0,3 0,3 0,32 0,3 0,5 0,06 0,6 

lАВ , м 0,2 0,26 0,3 0,36 0,4 0,48 0,5 0,6 0,05 0,7 

lАЕ , м 0,05 0,1 0,1 0,06 0,1 0,12 0,1 0,2 0,02 0,2 

ω1, рад/с 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 

 

A.10 кесте (X сұлбаға деректер) 

Нұсқа 

Шамалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,04 0,02 0,1 0,06 0,05 0,08 0,03 0,1 0,12 0,09 

lOС , м 0,08 0,03 0,18 0,1 0,15 0,2 0,1 0,4 0,3 0,32 

lВС , м 0,16 0,06 0,35 0,2 0,25 0,4 0,15 0,55 0,42 0,32 

lАВ , м 0,14 0,06 0,32 0,19 0,2 0,3 0,09 0,3 0,35 0,25 

lВЕ , м 0,03 0,01 0,05 0,04 0,05 0,1 0,02 0,01 0,07 0,05 

ω1, рад/с 20 25 30 35 40 50 10 15 35 20 
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