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1  1-дәріс. Кіріспе. Механизмдер мен машиналар теориясының негізгі 

ұғымдары 

 

Дәріс мазмұны: механизмдер мен машиналар теориясының мазмұны, 

машина, механизм, буын, кірер және шығар,  жетекші және жетектегі буындар, 

бастапқы буын, кинематикалық жұп, кинематикалық жұптың еркіндік дәрежесі 

және класы, жоғарғы және төменгі жұптар, кинематикалық тізбек, 

кинематикалық тізбектің еркіндік дәрежесі және құрылымдық формулалары. 

Дәріс мақсаты: механизмдер мен машиналар теориясының негізгі 

ұғымдарын игеру, кинематикалық жұптардың түрлерін қарастыру, 

кинематикалық тізбектердің құрылымдық формулаларын алу.  

1.1 Кіріспе 

Механизмдер мен машиналар теориясы (МТТ) әртүрлі механизмдердің 

құрылымдық және динамикалық талдауы (анализі) мен синтезінің (жаңа 

механизмдерді жобалаудың) жалпы әдістерін қарастырады. Механизмдер мен 

машиналар теориясында берілетін әдістер кез келген механизмді жобалауға 

жарайды және оның техникалық   бағытталғандығына,   машинаның жұмыс 

барысының физикалық табиғатына байланыссыз. 

ММТ курсы мазмұнына қарай екі бөлімнен тұрады: механизмдер 

кинематикасы мен машиналар динамикасы. Заманауи машиналарға қойылатын 

басты талаптарды атап өтсек, олар - өндірімділік, сенімділік және 

шыдаммерзімділік, жұмыс сапасының  жоғарылығы, үнемділік. 

Механизмдер мен машиналар курсы инженерлік бағыттағы болашақ 

инженердің мамандығына кіріспе пән болып табылады. Бұл курста қазіргі 

заманғы математикалық аппарат кеңінен қолданылады және механизмдердің 

анализі мен синтезінің тәжірибелік тәсілдері – ЭЕМ пайдаланатын 

аналитикалық, графиктік және графоаналитикалық тәсілдері оқылады. 

 1.2 Машина, механизм, буын және кинематикалық жұп ұғымдары 

Адамдардың қол және ой еңбегін жеңілдету мақсатында механикалық 

қозғалыс арқылы энергияны, материалды және информацияны бір түрден басқа 

түрге айналдыратын жабдық  машина деп аталады. Негізгі арналуына   

байланысты машиналарды төрт түрге бөледі: энергетикалық, технологиялық, 

транспорттық және информациялық. 

Бір немесе бірнеше қатты денелердің берілген қозғалысын басқа қатты 

денелердің қажетті қозғалысына айналдырушы денелер жүйесі механизм деп 

аталады. 

Механизм құрамына кіретін қатты дене механизмнің  буыны  деп аталады. 

Механизм буындары кірер және шығар,  жетекші және жетектегі 

болып бөлінеді.  

Берілген қозғалысты орындайтын буын - кірер, ал қажетті қозғалысты 

орындайтын буын - шығар буын деп аталады.  
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Буынға түсірілген сыртқы күштердің элементар жұмыстарының 

қосындысы оң болса, онда ол жетекші  буын, теріс немесе нөлге тең болса  - 

жетектегі буын деп аталады.  

Бір немесе бірнеше жалпыланған координаталары берілген буын 

бастапқы буын деп аталады. 

Кинематикалық жұп деп өзара салыстырмалы қозғалыстағы жанасқан 

екі буынның қозғалмалы қосылысын атайды. 

Кинематикалық жұптар еркіндік дәрежесінің және байланыс 

шарттарының санына, сондай - ақ жанасушы буындар элементтерінің түрлеріне 

байланысты бөлінеді (классификацияланады). 

1.3 Кинематикалық жұптардың еркіндік дәрежесі және соған 

қатысты бөлінуі 

Механикалық жүйенің еркіндік дәрежесінің саны (Н) деп жүйенің 

тәуелсіз орын ауыстырулар санын айтады. Кеңістікте еркін қозғалатын қатты 

дененің еркіндік дәрежесі  алтыға тең: үшеуі  қозғалмайтын координаттар 

осьтерінің бойымен мүмкін орын ауыстыруы, ал үшеуі - осы осьтердің 

айналасында айналуы. 

Кинематикалық жұпқа кіретін буындар үшін олардың салыстырмалы 

қозғалысындағы еркіндік дәрежесі әрқашан алтыдан кем. Себебі 

кинематикалық жұп буындарының тұрақты жанасу шарты мүмкін қозғалыстар 

санын азайтады. В.В.Добровольскийдің ұсынуы бойынша кинематикалық 

жұптар еркіндік дәрежесінің санына байланысты бір-, екі-, үш-, төрт-, бес 

қозғалмалы болып бөлінеді. 

Буынның басқа буынмен кинематикалық жұпқа кіруі осы буындардың 

салыстырмалы қозғалысына байланыс шарттарын қояды. Байланыс 

шарттарының саны  S  тек бүтін, алтыдан кем және нөлден үлкен бола алады, 

яғни Н = 6 – S , 1 ≤ S  ≤ 5.  

S = 0  болғанда жұп болмайды, тек бір-біріне тәуелсіз қозғалатын екі дене 

ғана болады, S = 6  болғанда кинематикалық жұп қатаң қосылысқа айналады. 

Байланыс шарттарының саны S кинематикалық жұптардың класын 

анықтайды. Егер S = 1 болса, кинематикалық жұп І класты деп аталады. 

 
1 сурет 

 

Мысалы, бетте орналасқан шардың 5 қозғалысы бар (1, а сурет), яғни оған 

бір байланыс қойылған, онда ол І класты кинематикалық жұп. Цилиндрдегі 
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шардың 4 қозғалысы бар (1, б сурет), ол ІІ класты кинематикалық жұп, 

сфералық топса (1, в сурет) - ІІІ класты кинематикалық жұп. 

  

1 кесте 

Жұп-

тың 

класы 

Байланыс-

тар 

саны (S) 

Еркіндік 

дәрежесінің 

саны (H) 

 

Жұптың атауы 

 

Суреті 

Шартты 

белгіленуі 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

IV 

 

 

 

V 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Шар – 

жазықтық 

 

 

 

Шар – цилиндр 

 

 

 

Сфералық 

 

 

 

Жазықтықтық 

 

 

 

Цилиндрлік 

 

 

Саусақты 

сфералық  

 

 

Жылжымалы 

 

 

 

 

Айналмалы 

 

 

Бұрандалы 

  

1 – кестеде  кинематикалық жұптардың негізгі түрлері, олардың шартты 

белгіленулері және кластары келтірілген. 
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Буынның кинематикалық жұп құрай отырып басқа буынмен жанаса 

алатын беттерінің, сызықтарының және жеке нүктелерінің жиынтығы 

кинематикалық жұп элементі деп аталады. Олай болса кинематикалық жұпты 

әрқайсысы бір буынға жататын екі элементтің жиынтығы деп қарауға болады. 

Кинематикалық жұптың элементтері тез тозбас үшін олардың беттер арқылы 

жанасқаны жөн. 

Егер кинематикалық жұп буындарының элементтері бет арқылы жанасса, 

онда ол төменгі кинематикалық жұп, ал егер сызық немесе нүкте арқылы 

жанасса  -  жоғарғы кинематикалық жұп деп аталады. 

1.4 Кинематикалық тізбектер.  Құрылымдық формулалар 

Өзара кинематикалық жұп жасап байланысқан буындар жүйесі 

кинематикалық тізбек деп аталады. Барлық кинематикалық тізбектер жазық 

және кеңістік кинематикалық тізбектерге бөлінеді. Сонымен қатар 

кинематикалық тізбектер жай және күрделі, ашық және тұйық болып бөлінеді 

(әрі қарай - КТ). 

Жай КТ-те әр буын екіден артық кинематикалық жұпқа кірмейді (2, а  

сурет). Күрделі КТ-те кем дегенде бір буын екіден артық кинематикалық жұпқа 

қатысады (2, в,г суреттер). Тұйық КТ-те әр буын кем дегенде екі кинематикалық 

жұпқа қатысады (2, б,г суреттер). Ашық КТ-те тек бір ғана кинематикалық 

жұпқа кіретін буындар  болады (2, а,в  суреттер). 

 
2 сурет 

Кинематикалық жұпты қажетті салыстырмалы қозғалысты орындайтын 

екі буынды ашық кинематикалық тізбек ретінде қарастыруға болады.  

Егер кеңістіктегі буынның қозғалысына ешқандай байланыс шарттары 

қойылмаса, онда оның еркіндік дәрежесі 6 тең болады. Демек, КТ-тің 

буындарының саны k болса, онда кинематикалық жұп құрғанға дейінгі 

буындардың жалпы еркіндік дәрежесінің саны 6k тең. Буындардың 

кинематикалық жұп құрап қосылулары олардың салыстырмалы қозғалысына 

жұптардың класына қарай әртүрлі байланыстар санын қояды. 

р1 – I класты, р2 – II класты, р3 – III класты, р4 – IV класты, р5 – V класты 

кинематикалық жұптар саны болсын. Онда КТ-тің еркіндік дәрежесінің саны Н 

келесідей анықталады 

𝐻 = 6𝑘 − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1.                           (1.1) 

Егер КТ-тің бір буыны қозғалмайтын болса, онда тізбектің жалпы 

еркіндік дәрежесі алтыға кемиді: 
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                                                    𝑊 = 𝐻 − 6.                                                      (1.2) 

Қозғалмайтын буынға қатысты КТ-тің еркіндік дәрежесінің саны КТ-тің 

қозғалғыштық дәрежесінің саны немесе КТ-тің  қозғалғыштық дәрежесі деп 

аталады: 

                            𝑊 = 6(𝑘 − 1) − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1.                           (1.3) 

Егер  𝑘 − 1 = 𝑛  деп алсақ, онда 

                                  𝑊 = 6𝑛 − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1,                        (1.4)        

мұндағы n - КТ-тің қозғалмалы буындарының саны.  

(1.4) теңдігі кинематикалық тізбектің жалпы түрдегі құрылымдық 

формуласы болып табылады және Сомов – Малышев формуласы деп аталады. 

Жазық КТ үшін (1.4) төмендегі түрге келтіріледі де Чебышев формуласы 

деп аталады: 

                                              𝑊 = 3𝑛 − 2𝑝5 − 𝑝4.                                               (1.5) 

 

2 2-дәріс. Механизмдердің негізгі түрлері. Механизмдердің 

құрылымдық синтезі және талдауы 

 

Дәріс мазмұны: механизмдердің негізгі түрлері (төрт буынды топсалы,  

айналшақты-сырғақты, кулисалы, жұдырықшалы, тісті және кеңістік 

механизмдер), механизмдердің құрылымдық синтезінің мақсаты,  

механизмдердің құрылуының негізгі принципі, Ассур топтары, механизм 

класы, механизмнің құрылымдық талдауын жүргізу реті. 

Дәріс мақсаты: механизмдердің негізгі түрлерін, Ассур топтарын, 

механизмдердің құрылымдық синтезі мен құрылымдық талдауын жүргізу 

тәртібін қарастыру.  

2.1 Механизмдердің негізгі түрлері 

Механизмдер әртүрлі белгілеріне қарай классификацияланады. 

Механизмдер жоғарғы және төменгі жұпты механизмдерге бөлініп, олар жазық  

және кеңістік бола алады.  

Қозғалыстағы барлық нүктелері параллель жазықтықтарда қозғалатын 

механизм жазық механизм деп аталады, ал егер буындарының қозғалыстағы 

нүктелері жазық емес траекторияларды сызса немесе траекториялары 

қиылысатын жазықтықтарда жатса, ондай механизм кеңістік механизм деп 

аталады. Төменгі жұпты механизмдердің ең көп тараған түрі – иінтіректі, 

сыналы және бұрамалы, ал жоғарғы жұптылар – жұдырықшалы, тісті, 

фрикционды және т.б.  

Иінтіректі механизмдерден ең көп тарағаны төрт буынды топсалы 

механизм (3 сурет). Бұл механизмде төрт буын бар (үш қозғалмалы  - 1, 2, 3 

және бір қозғалмайтын буын 0 – тіреуіш). Қозғалмайтын осьтің айналасында 

толық айналым жасайтын буын айналшақ деп аталады (1-буын), қозғалмайтын 

осьтің айналасында қайтымды айналмалы қозғалыс жасайтын буын күйенте 

деп аталады (3-буын).  Тек қозғалатын буындармен кинематикалық жұп 

құрайтын буынды бұлғақ деп атайды (2-буын). Төрт буынды топсалы механизм  
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айналмалы қозғалыстың бір түрін екінші түріне түрлендіреді. Олар престерде 

және соғу машиналарында, теңселмелі конвейерлерде, жабдықтарда, т.б. 

қолданылады. 

Айналшақтың бар-жоқтығына байланысты төрт буынды топсалы 

механизм  үш түрге бөлінеді: айналшақты-күйентелі, қос айналшақты, қос 

күйентелі. 

 
 

3 сурет                                4 сурет                                     5 сурет 

Айналшақты-сырғақты механизм де (4 сурет) ең көп таралған 

механизмдердің бірі болып келеді. Мұнда 1 – айналшақ, 2  – бұлғақ, 3 – сырғақ. 

Қозғалмайтын бағыттауышқа қатысты қайтымды-ілгерілемелі қозғалыс 

жасайтын буынды сырғақ деп атайды. Айналшақты-сырғақты механизм кірер 

буынның (айналшақ) үзіліссіз айналмалы қозғалысын шығар буынның (сырғақ) 

қайтымды-ілгерілемелі қозғалысына түрлендіреді. Ол поршеньді машиналарда, 

соғу машиналарында және престерде негізгі механизм болып табылады (іштен 

жану қозғалтқышы, компрессорлар, сорғыштар). 

Кулисалы механизмдер (5 сурет) сүргілеу және қашауыш станоктарында, 

поршеньді сорғыштарда және компрессорларда, гидроөткізгіштерде, т.б. 

қолданылады. 2-буын кулисаның тасы деп аталады. Бойымен кулистік тас 

орын ауыстыратын  буынды  кулиса (3-буын) деп атайды. Кулиса бағыттаушы 

болып табылады, оның қозғалысы тербелмелі, айналмалы, ілгерілемелі және 

күрделі болуы мүмкін.  

Жұдырықшалы механизмдер 

әртүрлі машиналар, станоктар мен 

жабдықтарда, әсіресе автомат-

машиналарда (іштен жану қозғалт-

қыштарында, бумашиналарында, 

турбиналарда, тоқыма және 

полиграфия машиналарында, кәмпит 

ораушы автоматтарда және т.б.) 

қолданылады. 1-буын – жұдырықша, 

2-буын – итергіш деп аталады. 

Жұдырықшаның беті  айнымалы (6, а,б суреттер), ол итергішпен жанасып 

жоғарғы жұп құрайды. Жоғарғы жұптың тұйықталуы күштік немесе 

геометриялық жолмен қамтамасыз етіледі.                                   

6 сурет 



9 

 

Тісті механизмдер машиналар мен   жабдықтарда кеңінен қолданылады. 

Тісті механизмдердің ең қарапайым түрі үш буынды механизм, ол екі тісті 

дөңгелектен тұрады. Бір дөңгелек екінші  дөңгелекпен  тістері арқылы ілінісіп, 

айналмалы қозғалысты береді. Тісті механизмдерде іліністер сыртқы (7, а 

сурет), ішкі (7, б сурет) және рейкалық болып бөлінеді.  

 
7 сурет 

Тісті берілістерде дөңгелектерінің осьтері параллель (7 сурет),  

қиылысып және айқасып орналасады. 

Төменгі жұпты кеңістік механизмдерді қарастырайық. 8-суретте 

универсалды Гук топсасы немесе карданды берілістің кинематикалық сұлбасы 

көрсетілген. Ол осьтері қиылыспалы біліктерде айналмалы қозғалысты беру 

үшін қолданылады. Карданды берілістер автомобильдерде, станоктарда, 

жабдықтарда кеңінен тараған.  

 
8 сурет                                                     9 сурет 

9-суретте өндірістік роботтың бір түрінің негізгі иінтіректі механизмінің 

кинематикалық сұлбасы көрсетілген. Бұл ABCDEF ашық кинематикалық 

тізбегінен тұратын механизм (1-ші және 5-ші буындар – қозғалмалы, 6 – тірек, 

F – ұстайтын орган). Қазіргі кезде өндірістік роботтар әртүрлі технологиялық 

және қосымша операцияларды (құрастыру, балқытып біріктіру, бояу, тиеу және 

т.б.) жасау үшін көп қолданылады. 

 

2.2 Механизмдердің құрылымдық синтезі 

Механизмдердің құрылымдық синтезі деп оның тіреуішін, қозғалмалы 

буындарын, кинематикалық жұптары мен олардың өзара орналасуын 
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көрсететін құрылымдық сұлбаны жобалауды айтады. Құрылымдық сұлба 

буындар мен кинематикалық жұптардың шартты белгіленулері көрсетілген 

графикті түрде, не  ЭЕМ қолдануға болатын аналитикалық жазу түрінде беріле 

алады.  

Механизмнің жалпыланған координаталары деп бір-біріне тәуелсіз, 

тіреуішке қарағанда механизмнің барлық буындарының  орындарын 

анықтайтын координаталарын айтады. 

Кез келген байланысты дифференциалдық теңдеу ретінде жазуға болады: 

0=)r,r,t(F 
. 

Байланыс теңдеуі интегралданса, онда байланыс голономды 

(геометриялық) деп аталады. Голономды байланыс нүктелердің орындарына 

(координаталарына) ғана шектеу қояды. 

Интегралданбайтын, буындар нүктелерінің жылдамдықтарына шектеу 

қоятын және геометриялық байланыстарға келтіруге болмайтын 

байланыстарды голономды емес байланыстар деп атайды. 

Егер  барлық байланыстар голономды болса механизмнің жалпыланған 

координаталар саны оның еркіндік дәрежесінің санына тең.  

Механизмнің n қозғалмалы буындарының орындарын анықтайтын 

жалпы координаталар саны  6n. Әрбір m класты кинематикалық жұп m 

байланыс теңдеуін береді. Егер барлық байланыстар теңдеулері тәуелсіз болса, 

жалпы координаталар саны 6n мен байланыс теңдеулерінің санының айырмасы 

тәуелсіз координаталардың, яғни механизмнің еркіндік дәрежесінің санын 

Сомов - Малышев формуласы бойынша береді: 

                                𝑊 = 6𝑛 − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1.                    (2.1) 

 Жазық қозғалыста қатты дененің орны үш координатамен 

анықталатындықтан әрі кинематикалық жұптар тек бірқозғалмалы (V класты) 

және екіқозғалмалы (IV класты) болатындықтан жазық механизм үшін (2.1)-

ден Чебышев формуласы шығады: 

                                             𝑊 = 3𝑛 − 2𝑝5 − 𝑝4.                                        (2.2) 

Тіреуішке қатысты механизмнің еркіндік дәрежесінің саны механизмнің 

қозғалғыштық дәрежесі деп аталады және W әрпімен белгіленеді. Ол жазық 

механизмдер үшін Чебышев формуласымен (2.2), ал кеңістік механизмдер үшін 

Сомов – Малышев (2.1) формуласымен анықталады.  

Механизмдердің құрылуының негізгі принципін қарастырайық. Көп 

буынды механизмнің құрылымдық синтезі үшін (буындар саны төрттен көп) 

(2.1) және (2.2) формулалары бойынша барлық мүмкін варианттарды іріктеу 

қиынға соғады. Бұл жағдайда механизмдердің құрылымдық сұлбаларын Ассур 

топтары деп аталатын кинематикалық тізбектерді қабаттап тізбектеу арқылы 

тапқан қолайлы. Механизмдердің құрылуының негізгі принципін 1914 жылы 

орыс ғалымы Л.В.Ассур берген. Ол белгілі бір құрылымдық қасиеттері бар 

кинематикалық тізбектерді тізбектеп және қабаттап қосу арқылы 

механизмдердің құрылу тәсілін ұсынды және дамытты. 
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Еркіндік дәрежесі нөлге тең және еркіндік дәрежесі нөлге тең қарапайым 

кинематикалық тізбектерге одан әрі бөлінбейтін кинематикалық тізбек  Ассур 

тобы деп аталады.  

2.3 Ассур топтарының бөлінуі және механизм класын анықтау 

Екі буын және V класты үш кинематикалық жұптан тұратын топ II 

класты Ассур тобы деп аталады. Екінші 

кластан жоғарғы Ассур тобының класы ішкі 

кинематикалық жұптардан құралған тұйық 

контурдың кинематикалық жұптарының 

санымен анықталады (3 кесте).  

Механизмнің класы жетекші буынды 

таңдауға тәуелді. Ассур принципі бойынша кез 

келген механизм класты механизмге әртүрлі 

класты Ассур тобын тізбектеп немесе қабаттап  

жалғау арқылы құралады. 

V класты  кинематикалық  жұп құрайтын 

жетекші буын мен тіреуішті І класты механизм  деп атайды (10 сурет).   

Машина жасау саласында  буындары  ІV  және V класты жұптарға кіретін 

жазық механизмдер ерекше кең таралған. Сондықтан олардың құрылымдық 

бөлінуінің принципін қарастырайық.   Ассур тобының  қозғалғыштық дәрежесі 

W = 0. Буындары  ІV  және V класты жұптарға кіретін жазық механизмдер үшін 

бұл шарт былай жазылады:  

                                               3n – 2p5 – p4  = 0.                                                 (2.3) 

Жазық механизмдердің құрамына кіретін жоғарғы кинематикалық 

жұптарды тек V класты жұптардан  тұратын кинематикалық тізбектермен 

алмастыруға болады. Сондықтан механизмдердің классификациясын 

қарастырғанда құрамына тек  V класты жұптар кіретін механизмдерді 

қарастыруға болады.  Олай болса (2.3)-шартты  

3n – 2p5 = 0 

түрінде жазуға болады , сонда     

            p5 = 3n / 2.                                                (2.4) 

Буындар мен жұптар саны тек бүтін сан болу керектігінен (2.4)-шарты тек 

4-кестеде көрсетілген топқа кіретін буындар мен жұптар санының арасындағы 

сәйкестік қанағаттандырады. 

Механизмнің класы оның құрамындағы Ассур тобының ең жоғарғы 

класымен анықталады. 

Жетекші буынды таңдауға қарай механизмнің класы өзгереді. Сондықтан 

механизм класын анықтағанда алдымен жетекші буынды көрсету керек. 

 

 

10 сурет 
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3 кесте 

n p5                 Ассур топтарының түрлері Класы 
 

   2    3 

 

 

 

     

 

II 

 

 

   4 

 

 

6 

 

 

   

III 

 

 

   4 

 

 

6 

 

 

     

IV 

 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

    

V 

 

4 кесте 

№ Буындар саны n V класты жұптар саны р5 
 

1 2 3 

2 4 6 

3 6 9 

4 8 12 

5 10 15 

... ... ... 
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2.4 Механизмдердің құрылымдық талдауы 

Механизмдердің құрылымдық талдауы келесіні анықтауды қарастырады:  

- механизмнің қозғалғыштық дәрежесін;  

- механизмнің құрылымын;  

- механизмнің класын.  

Механизмнің құрылымдық талдауын жүргізу реті: 

а) егер берілмесе механизмнің жетекші буыны таңдап алынады; 

б) механизмнің кинематикалық сұлбасы үшін механизмнің 

қозғалғыштық дәрежесі анықталады. Оны есептегенде пассив байланыстар мен 

артық еркіндік дәрежесін беретін буындар есепке алынбайды; 

в)  егер    механизмнің құрамында ІV класты  кинематикалық жұптар 

болса, олар екі V класты кинематикалық жұпқа кіретін бір буынмен 

алмастырылады; 

г) механизм Ассур топтарына жіктеледі. Механизмді жіктеу төмендегі 

ретпен жүргізіледі: 

1) механизмді жіктеу жетекші буыннан ең алыс жатқан топтан 

басталады.     Алдымен класы ең төмен топ бөлініп алынады, мысалға егер 

мүмкін болса ІІ класты Ассур тобы бөлінеді. Бірақ қалған механизмнің 

қозғалғыштық  дәрежесі алғашқы механизмдікімен бірдей болуы керек; 

2) егер ІІ класты Ассур тобын бөліп алу мүмкін болмаса (оны бөліп 

алғанда қалған механизмнің қозғалғыштық  дәрежесі бірден үлкен болып 

кетеді), одан жоғарғы класты топ бөлінеді; 

3) қалған Ассур топтарын бөліп алу үшін де осы тәртіпті сақтау қажет; 

4) механизмді жіктеу жетекші буын мен тіреуіш, яғни І класты 

механизм қалғанша жүргізіледі;  

5) механизмді жіктеп біткесін оның құрылым формуласы жазылады; 

6) механизмнің класы анықталады. 

 

3 3-дәріс. Механизмдердің кинематикалық талдауы. Пландар әдісі 

 

Дәріс мазмұны: механизмдердің кинематикалық талдау есептері және 

әдістері, пландар әдісі, жылдамдықтар планын тұрғызу, үдеулер планын 

тұрғызу. 

Дәріс мақсаты: кинематикалық талдау есептерін, пландар әдісін қолдану 

тәртібін, пландар ұқсастық теоремасын игеру, жылдамдықтар және үдеулер 

пландарын тұрғызу мысалын қарастыру.  

3.1 Механизмдердің кинематикалық талдауының есептері мен 

әдістері 

Механизмдердің кинематикалық талдауы бастапқы буындардың берілген 

қозғалыс заңдылығы бойынша механизмнің қалған буындарының қозғалысын 

анықтаудан тұрады. Кинематикалық талдаудың негізгі есептері:  

- буындардың орнын, жеке нүктелердің траекторияларын анықтау;  

- жылдамдықтар мен үдеулерді анықтау. 
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Бұл есептерді шығарғанда бастапқы буындардың қозғалыс заңы және 

механизмнің кинематикалық сұлбасы берілген деп есептеледі. Кинематикалық 

талдау есептері графиктік, граф-аналитикалық және аналитикалық әдістермен 

шешіледі. 

Кинематикалық талдау есебін графиктік тәсілмен шешу кең таралған. Ол 

көрнекі  және қозғалысты бақылауға ыңғайлы. 

Механизмнің кинематикалық сұлбасын бастапқы буынның белгілі бір 

орнына сәйкес таңдап алынған масштабта бейнелеуді механизм планы (немесе 

механизмнің орын ауыстыру планы) деп атайды. 

Механизм планының масштабы кесінділердің ұзындығын және буын 

нүктелерінің координаттарын бейнелейтін кесінділердің өлшемін анықтайды. 

Орын ауыстыру планының масштабтық коэффициентін μl деп белгілейді, оның 

өлшем бірлігі [м/мм]. Орын ауыстыру планының масштабтық коэффициенті 

деп буынның  метрмен өлшенетін ұзындығының сандық  шамасының пландағы 

буынды бейнелеп отырған миллиметрмен өлшенген кесіндінің шамасына 

қатынасын түсінеміз. 

Механизмнің жылдамдықтар планы деп берілген уақыттағы бағыты мен 

шамасы механизм буындарының әртүрлі нүктелерінің жылдамдықтарына тең 

векторлық кесінді түрінде бейнеленген сызбаны айтады. Берілген уақыттағы 

механизм буындарының әртүрлі нүктелерінің үдеулеріне бағыты мен шамасы 

тең векторлық кесінді түрінде бейнеленген сызбаны  механизмнің үдеулер 

планы деп атайды. 

Жылдамдықтар мен үдеулер планын тұрғызуды жазық алты буынды II 

класты Ассур топтарынан тұратын механизм мысалында көрсетейік. 

3.2 Механизмнің нүктелері мен буындарының жылдамдықтарын 

жылдамдықтар планын тұрғызу арқылы анықтау 

Барлық өлшемдері көрсетілген механизм планы және бастапқы буынның 

бұрыштық жылдамдығы ω1 берілген. Механизмнің әрбір буынының бұрыштық 

жылдамдығын және бір немесе екі нүктесінің сызықтық жылдамдығын  табу 

керек (11, а сурет).  

Есепті шешу бастапқы буынның (1-буын) В нүктесінің жылдамдығын 

анықтаудан басталады: 1= ABB lV . Егер п айналу жиілігі берілген болса, онда 

30/1 n = . Жылдамдықтар планының полюсы деп аталатын р нүктесін таңдап 

аламыз (11, б сурет). Полюстың жылдамдығы  VР = 0 нөлге тең. ВV


векторы АВ-

ға перпендикуляр 1-буынның айналу бағытына қарай бағытталған: АВVB ⊥


. 

Оны планда р полюсінен басталатын вектормен бейнелейік.  Осы 

жылдамдықты бейнелейтін (рb) кесіндісінің ұзындығын қалауымызша таңдап 

аламыз. Жылдамдықтардың масштабтық коэффициенті )/( pbVBV =  

формуласымен есептеледі және өлшем бірлігі 
мм

см /
 болады.    
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Енді 2-ші және 3-буындарға ортақ С нүктесінің жылдамдығын табайық. 

2-буын жазықпараллель қозғалыста болғандықтан, жазықпараллель 

қозғалыстағы жылдамдықтарды қосу теоремасын пайдаланамыз: 

CBBC VVV


+= . 

Дәл осылай келесі теңдеу жазылады: 

CDDC VVV


+=  

Жылдамдықтар планында b нүктесінен СВ-ға перпендикуляр жүргіземіз, 

ал р полюсынан СD-ға перпендикуляр түзу жүргіземіз. Осы бағыттардың с 

қиылысу нүктесінде С нүктесінің жылдамдық векторының ұшы жатады. Енді с 

нүктесін р полюсімен қосып, СV


жылдамдығын бейнелейтін векторды аламыз. 

СВV


жылдамдығының векторы (сb) кесіндісімен бейнеленеді және вектордың 

бағыты с нүктесіне қарай бағытталады, яғни индекстің 1-әрпіне қарай 

бағытталады. 2-буынның бұрыштық жылдамдығын  

ω2 = VCB / lCB, 

 мұндағы  VCB = μV · (сb) формулалары арқылы анықтаймыз. 

ω2-нің бағытын анықтау үшін СВV


жылдамдық векторын механизм 

планындағы С нүктесіне көшіреміз де СВV


жылдамдығының бағытындағы С 

нүктесінің В нүктесіне қарағандағы салыстырмалы қозғалысын қарастырамыз. 

Бұл мысалда ол қозғалыс СВ буынының сағат тілінің айналу бағытына қарсы 

айналғанына сәйкес келеді. 3-буынның бұрыштық жылдамдығын ω3 = VCD / lCD 

формуласынан табамыз,  мұндағы     VCD = μV · (pс). 

ω3-тің бағытын анықтау үшін СV


жылдамдық векторын С нүктесіне 

көшіреміз және СV


жылдамдығының бағытындағы С нүктесінің D нүктесіне 

қарағандағы салыстырмалы қозғалысын қарастырамыз. Сонда ω3-тің бағыты 

сағат тілінің айналу бағытына қарсы екендігін табамыз. 

Механизмнің келесі буындарына көшу үшін 2-буынға тиісті Е нүктесінің 

жылдамдығын табу керек. Бұл жылдамдық  

ЕBBЕ VVV


+= , 

ЕССЕ VVV


+=  

векторлық теңдеулерінен табылады. 

b нүктесінен  ЕВ-ға, ал с нүктесінен ЕС-ға перпендикуляр түзулер 

жүргіземіз. Екі түзудің қиылысу нүктесі е іздеп отырған ЕV


жылдамдық 

векторының ұшы болады. Екінші буынның жылдамдықтар планын осымен 

аяқтаймыз. 

Жылдамдықтар планындағы  ∆bсе үшбұрышы механизм планындағы 

∆ВСЕ үшбұрышына ұқсас (ұқсас қабырғалары перпендикуляр). Бұл 

кескіндердің ұқсастық қасиетін жылдамдықтар планын тұрғызғанда 

қолданамыз. 
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Ұқсас  фигуралардың графикалық салынуының дұрыстығын сұлбадағы 

және жылдамдықтар планындағы сәйкес әріптердің реті арқылы тексереміз. 

Мысалы, егер сұлбадағы әріптердің реті контурды айналғанда В, С, Е болса, 

онда жылдамдықтар планында осы рет сақталуы қажет, яғни әріптер сол ретпен 

b, c, e болып орналасуы керек. 

Ұқсастықтың бұл қасиеті механизм буынының нүтелерінің кез-келген 

саны үшін дұрыс. 

Буынның жылдамдықтар планы үшін ұқсастық теоремасы: механизм 

планындағы бір буынның нүктелерін қосатын кесінділер мен осы нүктелердің 

жылдамдықтар планындағы жылдамдық векторларының ұшын қосатын 

кесінділерден құралған фигуралар бір-біріне ұқсас болады. 

Жылдамдықтар планындағы фигура механизм планындағы фигураға 

қарағанда 90°-қа бұрылады. Ұқсастық теоремасы механизмнің бір буынының 

екі нүктесінің жылдамдықтары белгілі болса, осы буынның кез келген 

нүктесінің жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді.  

 
11 сурет 

Топсалы төрт буынды механизмнің жылдамдықтар планын салып біткен 

соң 4-ші және 5-буындардан тұратын екінші құрылымдық топтың 

жылдамдықтарын анықтауға кірісеміз. Бұл топ үшін 2-ші және 4-буындарға 
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ортақ Е нүктесінің жылдамдығы белгілі. Бұл нүктені  Е4 арқылы белгілеп, 5 - 

буындағы Е5  нүктесінің жылдамдығын табайық. Бір орында беттесетін, бірақ 

жылжымалы жұптың әртүрлі буындарына қатысты нүктелер үшін олардың 

жылдамдықтарын байланыстыратын теңдеуді жазуға болады: 

5454
EEEE VVV


+= .                                                 (3.1) 

Бұл теңдеу, 4-буынның қозғалысын 5-буынмен бірге тасымал 

қозғалыстың және сол буынға қатысты салыстырмалы қозғалыстың 

құраушылары  ретінде қарастырғанға  негізделген. 

 
54

EEV


салыстырмалы қозғалыс жылдамдығы ЕF-ке параллель болады, 

себебі 4-ші және 5-буындарды қосатын жылжымалы жұп тек осы бағытта ғана 

қозғалуға мүмкіндік береді. Ал Е5 нүктесінің жылдамдығы айналу радиусына 

перпендикуляр. (1)–теңдеудің орнына оған теңдес  

4545
EEEE VVV


+=                                                  (3.2) 

теңдеуін қолдануға болады, себебі бұл теңдеуде белгісіз вектор теңдеудің сол 

жағында тұр.  

Теңдеудің графиктік  шешуін табу үшін е4 нүктесінен ЕF-ке параллель 

түзу жүргіземіз, ал р полюсынан ЕG-ға перпендикуляр жүргіземіз. Осы 

түзулердің е5 қиылысу нүктесі Е5 нүктесінің жылдамдық векторының ұшы 

болады. 

5-буынның бұрыштық жылдамдығы EGE lV /
5

5 = шартынан  табылады, 

мұндағы )( 55
peV VE = . 4-буынның бұрыштық жылдамдығы 5-буынның 

бұрыштық жылдамдығына тең ,  себебі  олар  жылжымалы  жұп  құрайды. 

3.3 Үдеулер планы 

Үдеулер планын тұрғызуды жылдамдықтар планын салған механизм 

арқылы түсіндірейік.  

В нүктесінің толық үдеуі екі құраушыдан тұрады: 
n

B
a


 нормаль үдеуі және 


B

a


 жанама үдеуі. Нормаль үдеу АВ–ның бойымен  А центріне қарай 

бағытталған, ал шамасы 2
1

=
AB

ln
B

a     формуласымен анықталады. Жанама 

үдеудің шамасы 0=
B

a , себебі 0
11
==  . 

Қандайда бір π нүктесін үдеулер планының полюсы деп аламыз, оның  

үдеуі 0=


a  (11, в сурет). В нүктесінің  нормаль үдеуін (πb) кесіндісі түрінде 

бейнелейміз. Сонда үдеулер планының масштабтық коэффициенті 

)(/ bn
B

a
a

 =  қатынасынан табылады  және өлшем бірлігі  
мм

см 2/
 болады. 

С нүктесінің үдеуін келесі теңдеулерден табамыз: 

CВ

n

СBВC аааа


++= , 
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CD

n

СDDC аааа


++= . 

Нормаль үдеулердің шамалары CBСB

n

СB lVа /2= , CDСD

n

СD lVа /2=   формулалар 

арқылы есептеледі. Бұл үдеулердің векторларын үдеулер планында 

бейнелейтін кесінділер (мм):  a

n

СBabn /1 = , a

n

СDan  /3 = .  
n

СDа


векторы СD бойымен D центріне қарай, ал 
n

СВа


векторы СВ бойымен 

С нүктесінің айналу центрі болатын В нүктесіне қарай бағытталады. Жанама 

үдеулердің бағыттары n1 және n3 нүктелері арқылы жүргізілген нормаль 

үдеулерге перпендикуляр болады. Осы бағыттардың с қиылысу нүктесі С 

нүктесінің ізделініп отырған Са


векторының ұшын береді.    

2-ші және 3-буындардың бұрыштық үдеулерінің шамалары CBСB lа /2

 = ,  

CDСD lа /3

 = формулаларымен анықталады, мұндағы )( 1cnа aСB = 
, 

)( 3cnа aСD = 
. 

ε2 және ε3 бұрыштық үдеулерінің бағыттарын анықтау үшін 


CB
a


 және 


CD
a


векторларын С нүктесіне көшіріп, бұл векторлар СВ және СD кесінділерін 

қалай айналдыратынын бақылаймыз.  

Е нүктесінің үдеуін табу үшін ∆ВСЕ үшбұрышына ұқсас  ∆bсе 

үшбұрышын саламыз. Жылдамдықтар планына арналған ұқсастық теоремасын 

үдеулер планы үшін де пайдалануға болады. 2-буындағы Е нүктесінің үдеуін 

анықтағаннан кейін (Е нүктесі 4-буындағы  Е4 нүктесімен беттеседі), Е5 

нүктесінің үдеуін табайық:  


GE

n

GEGE аааа
555


++= , 

r

EE

k

EEEE аааа
454545


++= . 

Екінші теңдеуде бағыты 4-ші және 5-буындардың салыстырмалы орын 

ауыстыруымен бағыттас 
r

EEа
45


салыстырмалы үдеуінен басқа 

k

EEа
45


кориолис 

үдеуі пайда болды, оның шамасы 
4545 52 EE

k

EE Vа =  формуласымен 

анықталады. 

Кориолис үдеуінің бағыты Жуковский ережесімен 
45

EEV


салыстырмалы 

жылдамдығын 90˚-қа ω5 тасымал бұрыштық жылдамдығының бағытымен 

бұрғанда табылады (11, г сурет). Үдеулер планында е4 нүктесі арқылы ЕF - ке 

перпендикуляр түзу жүргізіп,  оның бойына кориолис үдеуін бейнелейтін  е4k  

кесіндісін өлшеп саламыз, оның ұзыңдығы a

k

EEakе /
454 = . 

Әрі қарай Е5 нүктесінің нормаль үдеуінің шамасын есептейміз:  

EGGE

n

GE lVa /2

55
= . 
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π полюсынан ЕG-ға параллель Е нүктесінен G нүктесіне қарай 

бағытталған 
n

GEa
5


 векторын бейнелейтін πn2 кесіндісін өлшеп саламыз, оның 

ұзыңдығы a

n

GEan  /
52 =   формуласымен табылады. 

n2  нүктесі арқылы ЕG-ға перпендикуляр, кориолис үдеуінің векторының 

ұшы k нүктесінен  ЕF-ке  параллель  түзулер жүргіземіз. Бұл түзулердің  

қиылысу нүктесі е5 ізделініп отырған Е5 нүктесі үдеуі векторының ұшын береді. 

5-буынның бұрыштық үдеуін EGGE lа /
55

 =  формуласынан табамыз,  мұндағы  

)( 525
enа aGE = 

.  

Бұл үдеудің бағытын анықтау үшін 


GEа
5


векторын Е5 нүктесіне көшіріп, ЕG 

кесіндісін осы вектор қай бағытта айналдыратынын бақылаймыз. 

 

4 4-дәріс. Механизмдер кинематикалық талдауының графиктік  

және  аналитикалық әдістері 

 

Дәріс мазмұны: кинематикалық диаграммалар әдісі, графиктік 

дифференциалдаудың хордалар әдісі, жылдамдықтар диаграммасын тұрғызу, 

жылдамдықтар мен үдеулер аналогтары, векторлық контурды проекциялау 

әдісі. 

Дәріс мақсаты: кинематикалық талдауды кинематикалық диаграммалар 

көмегімен жүргізуді қарастыру, жылдамдықтар мен үдеулер аналогтары 

ұғымын енгізу және олар көмегімен кинематикалық талдауды аналитикалық 

әдіспен жүргізуді қарастыру.  

4.1 Кинематикалық диаграммалар әдісі 

Кинематикалық талдау есептерін шығарудың графиктік әдістерінің бірі – 

кинематикалық диаграммалар әдісі. Механизмнің кинематикасын зерттеу 

кезінде көп жағдайда қаралып отырған механизмнің бір циклдағы қозғалысын 

қарастыру керек болады. Орын ауыстыруын, жылдамдығын және үдеуін 

механизмнің бір-біріне жақын тұрған орындарына 

қатысты анықтау қажеттігі туады. Кинематикалық 

шамалардың табылған мәндері кестеге жазылады 

немесе табылған мәндері арқылы графиктер 

тұрғызылады. Орын ауыстырудың, 

жылдамдықтың және үдеудің уақыт немесе 

бастапқы буынның жалпыланған 

координатасының функциясы түрінде өзгеруінің 

графиктері  кинематикалық диаграммалар деп 

аталады. 

4.1.1 Графиктік дифференциалдау. 

Графиктік дифференциалдаудың әртүрлі әдістері бар: жанамалар әдісі, 

хордалалар әдісі және т.б. Алдымен жанамалар әдісін қарастырайық. Нүктенің 

орын ауыстыру графигі S = S(t) берілсін делік, v=v(t) және a=a(t) графиктерін 

12 сурет 
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тұрғызу керек. Қисықтың   А нүктесі үшін (12 сурет): S = y · μS ,  t = x  ·μt . Сонда 

жылдамдық үшін келесіні алуға болады: 









tg

dx

dy

dt

dS
v

t

S

t

S === , 

мұндағы μS – орын ауыстырудың ординаталар осі бойынша   масштабтық 

коэффициенті (өлшем бірлігі м/мм),  μt – уақыттың абсцисса осі бойынша 

масштабтық коэффициенті (сек/мм), α – қисықтың А  нүктесіндегі жанаманың 

көлбеу бұрышы. 

4.1.2 Жылдамдықтар диаграммасын хордалар әдісімен тұрғызу (13 

сурет). Бұл диаграмманы орын ауыстыру диаграммасын графиктік 

дифференциалдаумен тұрғызады. Ол үшін: 

- орын ауыстыру диаграммасының абсцисса осі кез келген санды тең 

бөліктерге бөлінеді; 

- абсцисса осіндегі 1, 2, 3, ...   бөлу нүктелерінен координаттық сеткалар 

жүргізіледі; 

- ординаталардың орын ауыстыру графигімен қиылысу нүктелері 0 - 1', 

1' - 2', 2' - 3', …  хордаларымен қосылады (бөлу нүктелері неғұрлым көп болса, 

солғұрлым хордалар S = S(t) қисығына жақын болады); 

- S = S(t) қисығынан төмен v=v(t) 

координаттар жүйесі тұрғызылады. 

Абсцисса осінде координаттардың бас 

нүктесінен солға қарай 0рv кесіндісі 

салынады. Бұл кесінді Н1=0рv полюстық 

қашықтық, ал рv – жылдамдықтар 

диаграммасының полюсы деп аталады; 

- рv полюсынан ордината осімен 

қиылысқанша сәйкес хордаларға 

параллель сәулелер жүргізіледі, сөйтіп 

ордината осінде 1′, 2′, 3′, ... нүктелері 

алынады; 

- ордината осіндегі алынған 

кесінділер абсцисса осіндегі сәйкес 

бөліктердің ортасына түсіріледі. Сонда 

ордината осіндегі кесінділер әрбір 

интервалдағы орташа жылдамдыққа 

пропорционал болып келеді. Осы 

кесінділердің 1′′, 2′′, 3′′, ... төбелерін қосатын үздіксіз қисық іздеп отырған 

v=v(t)  дифференциалдық қисық, яғни жылдамдықтың графигі болады. Оның 

масштабы келесі болады: 

1

1

1 HH

S

t

S
v




=


=








 , 

мұндағы μS – орын ауыстыру диаграммасының масштабы (м/мм);   μφ – бастапқы 

буынның бұрылу бұрышының  масштабы (рад/мм); ω1 – бастапқы буынның 
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бұрыштық жылдамдығы (рад/с); Н1 – сызбадан алынған полюстық қашықтық 

(мм); 

-  v=v(t) диаграммасымен дәл осындай әрекеттер жасап, а=а(t)  үдеулер 

диаграммасын тұрғызуға болады. Үдеудің масштабы  

2

1

2 HH

S

t

v
а




=


=








 , 

мұндағы Н1 – үдеулер диаграммасы үшін полюстық қашықтық (мм). 

 Ескерту: полюстық қашықтық артқан сайын v=v(t) диаграммасының 

құлашы, яғни дифференциалдық қисықтың графигінің ординаталары өседі. 

4.1.3 Жылдамдықтар мен үдеулер аналогтары. Нүкте жылдамдығының 

аналогы деп радиус-вектордан механизмнің жалпыланған координатасы 

бойынша алынған бірінші туындыны айтады. Түзу сызықты ілгерілемелі 

қозғалыс жасайтын і буыны үшін қандай да бір нүктесінің радиус-векторы 

оның орын ауыстыруы si - ге тең деп алуға болады. Егер жалпыланған 

координата ретінде φ1 бұрышын алсақ, онда v жылдамдық шамасы мен si'  

жылдамдық аналогы мына қатынаспен байланысады 

vi =  si' ω1 ,                                                         (4.1) 

мұндағы ω1 – бастапқы буынның бұрыштық жылдамдығы. 

Нүкте үдеуінің аналогы деп радиус-вектордан механизмнің жалпыланған 

координатасы бойынша алынған екінші туындыны айтады. Түзу сызықты 

ілгерілемелі қозғалыс жасайтын і буыны үшін (4.1) қатынасын 

дифференциалдаған соң алатынымыз 

                                             аi =  si'' ω1
2 + si' ε1 ,                                            (4.2) 

мұндағы  ε1 – бастапқы буынның бұрыштық үдеуі. 

Қозғалмайтын ось төңірегінде айналатын і буыны үшін бұрыштық 

жылдамдықтың аналогы  φi' деп буынның бұрылу бұрышынан механизмнің 

жалпыланған координатасы бойынша алынған бірінші туындыны айтады. 

Сонда і буынының  ωi  бұрыштық жылдамдығы оның аналогымен келесі 

қатынаспен байланысады: 

ωi = φi' ω1.                                                   (4.3) 

Қозғалмайтын ось төңірегінде айналатын і буыны үшін бұрыштық үдеу 

аналогы φi'' деп буынның айналу бұрышынан механизмнің жалпыланған 

координатасы бойынша алынған екінші туындыны айтады. (4.3) қатынасын 

дифференциалдап аламыз:   

                      εi =  φi'' ω1
2 + φi' ε1.                                        (4.4)  

Егер кинематикалық диаграммалар бастапқы буынның бұрылу 

бұрышына байланысты тұрғызылса, онда графиктер жылдамдықтар және 

үдеулер аналогтарының графиктері болады.  Жылдамдықтар мен үдеулер 

аналогтарының графиктерін пайдаланып, нақты жылдамдықтар мен үдеулердің 

шамаларын оңай алуға болады.  Бастапқы буынның бұрыштық жылдамдығы  

ω1 мен бұрыштық үдеуі ε1 белгілі болсын. Онда 

111

1
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d

ds
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ds
v , 
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dv
a , 
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2

11

2
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  +=+== iiii
dt

d
, 

мұнда (𝑖𝑖′) пен (𝑖𝑖′′)  жылдамдықтар мен үдеулер диаграммаларынан алынған 

кесінділер (ординаталар).  

Механизмнің динамикалық талдауын жүргізгенде,  жылдамдық пен 

үдеуді уақыттан тәуелсіз шама деп қарастыру бастапқы буынның қозғалыс 

заңын табуды жеңілдетеді. Жылдамдық пен үдеудің аналогтарын осындай 

жағдайда пайдаланған тиімді. 

4.2 Кинематикалық талдаудың аналитикалық әдістері. Векторлық 

контурды проекциялау әдісі 

Механизмнің орнын анықтау есептерін шығару үшін  оның 

кинематикалық сұлбасы мен жетекші буынының орын ауыстыру функциясы 

берілуі қажет. Кез келген иінтіректі механизмді тұйық көпбұрыш түрінде 

көрсетуге болады. Мұндай көпбұрыштың қабырғаларын векторлар түрінде 

қарастыруға болады. 

Кулисалы механизмді қарастырайық (14 сурет). Механизмнің 

кинематикалық сұлбасын оған эквивалентті векторлық контурмен 

алмастырайық. Сонда векторлық контурдың тұйықтығын көрсететін теңдеу 

ABACBC lll


+=                             (4.5) 

4.2.1 Механизм буындарының орындары 

туралы есеп. (4.5) теңдігін координат осьтеріне 

проекциялап, механизмнің В нүктесінің 

координаттарын аламыз: 

,coscos 31  BCАВ ll =                     (4.6)  

.ssin 31  inlll BCАВАC =+              (4.7) 

Сонда  

,coscos 31  BCАВВ llх ==
 

.ssin 31  inllly BCАВАСB =+=  

Мұндағы φ3  және lBC белгісіздер, олар механизм 

нүктелері мен буындарының орындарын анықтайды. Оларды (4.6) - (4.7) 

теңдеулер жүйесін шешіп,табамыз: 

,
cos

sin
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sin
tg
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4.2.2 Механизмнің бірінші кинематикалық беріліс функциялары туралы 

есеп. Векторлық контурдың проекциялық (4.6) - (4.7) теңдеулерінен 

жалпыланған φ1  координатасы бойынша туынды алайық: 







+=

+−=−

.sin)(coscos

,cos)(sinsin

33131

33131

13

13









BBBCАВ

BBBCАВ

Vull

Vull

                    (4.8) 

Осы теңдеулер жүйесінің бірінші және екінші теңдеулерінің 

бұрыштарынан φ3 бұрышын алып тастасақ, жылдамдықтардың аналогтарын 

табамыз: 

).cos(/

),sin()(

3113

3113
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−−=

BCAB

ABBВ

llu

lV
 

4.2.3 Механизмнің екінші кинематикалық беріліс функциялары туралы 

есеп. Механизм үдеулерін анықтау үшін (4.8) теңдеулерін жалпыланған φ1 

координатасы бойынша дифференциалдайық: 
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Бұл жүйенің 1-ші және 2-ші теңдеулерінің бұрыштарынан φ3  бұрышын 

алып тастасақ: 
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Мұндағы u'31, (𝑎𝐵3𝐵
𝑘 )

𝜑1
және  (𝑎𝐵3𝐵

𝑟 )
𝜑1

 сәйкес бұрыштық, кориолис және 

салыстырмалы үдеулердің аналогтары. Егер ω1 бұрыштық жылдамдық пен ε1 

бұрыштық үдеу белгілі болса, механизм буындарының нақты жылдамдықтары 

мен үдеулерін  (4.1) - (4.4) формулалары көмегімен табуға болады.  

 

5 5-дәріс. Тісті механизмдердің кинематикалық талдауы 

 

Дәріс мазмұны: фрикционды және тісті механизмдердердің беріліс 

қатынасы, дөңгелектерінің айналу осьтері қозғалмайтын тісті механизмнің 

беріліс қатынасы, дөңгелектерінің айналу осьтері қозғалмалы тісті 

механизмнің беріліс қатынасы, Виллис формуласы, планетарлық механизмдер 

және дифференциалдар. 

Дәріс мақсаты: механизмдердің беріліс қатынасын анықтауды дөңгелек 

осьтері тұрақты және қозғалмалы болған жағдайларда қарастыру, тісті 

механизм түрлерін игеру.  

5.1 Фрикционды және тісті механизмдер  

Қозғалысты беру үшін жанасатын буындар арасындағы үйкеліс 

қолданылатын механизмдерді фрикционды механизм деп атайды. Фрикционды 
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механизмдерде буындар ретінде салыстырмалы қозғалыста центроида болатын  

домалақ цилиндрлік  дөңгелектер (1 және 2) қолданылады (15 сурет).   

 

15 сурет 

Фрикционды 1 және 2 дөңгелектерінің радиустарын r1 және r2 арқылы 

белгілейік. Салыстырмалы қозғалыста айналудың лездік центрі осы 

дөңгелектердің жанасу нүктесі  Р0  болады. Дөңгелектердің жанасу нүктесінде 

жылдамдықтары тең болады, оны  VР0  деп белгілейміз, ол келесідей 

анықталады: 

VР0 = ω1r1 = ω2r2. 

Бұдан осындай   механизмдердің  u12   беріліс қатынасын  аламыз: 
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 ,                                         (5.1) 

мұндағы n1  және n2  1-ші және 2-дөңгелектердің бір минуттағы айналым саны; 

(+) таңбасы ішкі жанасуға (15, б сурет), ал  (–) таңбасы – сыртқы жанасуға 

қатысты (15, а сурет).  

Тісті механизмдер машиналар мен жабдықтарда кеңінен қолданылады. 

Құрамына тісті буындар (тісті дөңгелектер) кіретін механизмдерді тісті 

механизмдер деп атайды. Айналатын тісті буынды тісті дөңгелек деп атайды. 

Тісті механиздердің міндеті – айналмалы қозғалыстағы жетектегі буынның 

қажетті бұрыштық жылдамдығын алу. Жанасатын екі тісті дөңгелек тістері 

арқылы  тісті  іліністі  құрайды. Тісті механизмдер дөңгелектерінің айналу 

осьтері қозғалмайтын және қозғалмалы болып бөлінеді.  

5.2 Айналу осьтері қозғалмайтын фрикционды және тісті 

механиздердің беріліс қатынастары  

Тісті механизмдерді кейде тісті берілістер деп те айтады. Дөңгелектерінің 

айналу осьтері қозғалмайтын тісті механизмдерді әрі қарай тісті механизм 

немесе  тісті беріліс деп атайық. 
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Үш буынды механизм тісті берілістің ең қарапайым түрі. Тісті берілістегі 

дөңгелектер ішкі іліністе (16, б сурет) де, сыртқы іліністе (16, а сурет) де болуы 

мүмкін.  

 

16 сурет 

Тісті берілістер үшін ең маңызды көрсеткіш – беріліс қатынасы.  Тісті 

берілістің  беріліс қатынасы  дөңгелектердің бұрыштық жылдамдықтарының, 

тістер санының және бастапқы радиустарының  қатынасы арқылы  анықталады.  

Сонымен, дөңгелектердің бастапқы шеңберлерінің радиустары r1 мен r2 , 

тістер сандары z1 мен z2 белгілі болса, онда беріліс қатынасы келесі формуламен 

анықталады: 
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(5.2) формуласында ω=πn/30 екенін ескерсек: 
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                                    (5.3) 

мұндағы  n1  және n2 1-ші және 2-дөңгелектердің бір минутттағы айналым саны. 

Сыртқы іліністе (16, а сурет) дөңгелектердің бұрыштық жылдамдықтарының 

бағыттары қарама-қарсы болғандықтан олардың беріліс қатынастарының 

таңбасы әрқашан теріс, ал ішкі іліністің (16, б сурет) беріліс қатынасының 

таңбасы оң болады. 

Үш буынды тісті берілісті механизм бір сатылы тісті механизм болып 

табылады. Практикада мәндері үлкен беріліс қатынастарын алу қажеттілігі жиі 

кездеседі. Ол үшін дөңгелектерді тізбектеп қосу қолданылады. Мұндай күрделі 

тісті механизмдер көпсатылы тісті берілістер немесе жылдамдықтар 

редукторы деп аталады. 

17-суреттегі қатарлы қосылыстарды қарастырайық. 1-ші жетекші 

дөңгелек 2-дөңгелекпен ілініседі. 2-ші дөңгелектің О2 осіне 2'-дөңгелегі қатты 

байланыста орнатылған, ол 3-ші дөңгелекпен ілініседі. 3-ші дөңгелектің осіне 

3'-дөңгелегі қатты байланыста орнатылған, т.с.с. 5-ші  - жетектегі дөңгелек 

болады. 1-дөңгелектің бұрыштық жылдамдығын ω1, ал 2 және 2'-тің бұрыштық 
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жылдамдығын ω2,  3 және 3'-тің бұрыштық жылдамдығын  ω3-пен, т.с.с. 

белгілейік. Механизмнің  жалпы  беріліс  қатынасы  

                                                    
5

1
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=u .                                                    (5.4)  

 

17 сурет 

Дөңгелектердің әрбір жұбы үшін беріліс қатынасын анықтасақ, онда 
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Алынған беріліс қатынастарын көбейту арқылы  
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болғандықтан, алатынымыз:               

                                                 5443321215  = uuuuu .                                          (5.5) 

Сонымен, күрделі көпсатылы тісті берілістің беріліс қатынасы өз 

таңбаларымен алынған  жеке сатыларының беріліс қатынастарының 

көбейтіндісіне тең. 

Ілініске  п  дөңгелек қатысатын жалпы жағдайда жалпы беріліс қатынасы 

n
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1
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немесе 

     
   nnn uuuuu )'1(4332121 ... − =                                       (5.6) 

түрінде анықталады. 

Берілістің әрбір сатысы үшін 

1

2

1

2
12

z

z

r

r
u == , 

2

3

2

3

32



 ==
z

z

r

r
u , 

…………………….. 

( )
( ) ( )−


−


−

==

11

1

n

n

n

n

nn z

z

r

r
u , 



27 

 

мұндағы r1, r2, r2', r3, …, rn – дөңгелектердің бастапқы шеңберлерінің 

радиустары, ал z1, z2, …, zn  – тістер саны.  

(5.6)-теңдікке жеке сатылардың беріліс қатынастарының өрнегін қойып,                                  

                           ( )
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табамыз, мұндағы m - сыртқы іліністер саны. (-1)m көбейткіші күрделі тісті 

механизмнің  беріліс  қатынасының  таңбасын  анықтайды.  

Сыртқы ілініс жетектегі дөңгелектің айналу бағытын өзгертеді. 

Сондықтан дөңгелектерінің айналу осьтері қозғалмайтын берілістерде беріліс 

қатынасының таңбасы тісті механизмнің соңғы дөңгелегінің жетекші 

дөңгелекке қарағандағы айналу бағытын көрсетеді. 

Егер қозғалыс n-ші дөңгелектен 1-дөңгелекке берілсе, онда 

n

n
u

u
1

1

1
= . 

Бір-бірінен алшақ орналасқан біліктердің арасындағы қозғалысты беру 

үшін немесе белгілі бір таңбалы беріліс қатынасын алу үшін  дөңгелектердің 

қатарлап жалғануы жиі қолданылады (18 сурет). 

 
18 сурет 

18-суретте көрсетілген қатарлы жалғанудың беріліс қатынасы 
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. 

Бұл формуладан жалпы беріліс қатынасы u14 аралықтағы тісті 

дөңгелектердің өлшемдеріне тәуелсіз екені көрініп тұр. Бұл дөңгелектер 

паразит дөңгелектер деп аталады. Шындығында олардың атқаратын ролі зор. 

Олар жетектегі біліктің қажетті айналу бағытын қамтамасыз етеді, не бір-

бірінен алшақ орналасқан біліктердің арасындағы қозғалысты береді. 

5.3 Дөңгелектерінің айналу осьтері қозғалмалы тісті механизмдердің 

беріліс қатынасын анықтау  

Кейбір көп сатылы тісті механизмдерде кейбір дөңгелектердің осі 

қозғалмалы болады. Планетарлық механизм деп тісті дөңгелектерден және 

дөңгелектердің қозғалмалы осьтері орналасқан айналмалы буындардан 

құралған механизмді айтады. Айналу осі қозғалмалы дөңгелек сателлит деп 

аталады. Сателлиттердің осі орналасқан буын жетектегіш деп аталады. 
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Айналу осі қозғалмайтын дөңгелектер орталық немесе күндік, ал қозғалмайтын 

дөңгелек - тірек дөңгелегі деп аталады. 

19, а,б-суреттерінде төрт буынды планетарлық механизм көрсетілген. 

Бұл механизмде 3 – тірек дөңгелегі, 2 – сателлит, 1 – орталық дөңгелек, Н – 

жетектегіш болып келеді. Планетарлық редукторлардың қозғалғыштық 

дәрежесі  W = 1 және беріліс қатынасы тұрақты болады. 

Планетарлық берілістер планетарлық редукторлар және 

мультипликаторларға бөлінеді. Бұрыштық жылдамдықтарды кемітуге арналған 

механизм планетарлық редуктор, ал ұлғайтуға арналғаны - мультипликатор деп 

аталады. 

Планетарлық редуктордың u1Н беріліс қатынасын анықтау үшін 

қозғалысты кері айналдыру әдісін пайдаланамыз. Барлық механизмге қосымша 

(–ωН) бұрыштық жылдамдығын берейік, ол жетектегіштің бұрыштық 

жылдамдығына қарама-қарсы бағытталған. 

 

 

19 сурет 

Нәтижесінде, қосынды қозғалыста жетектегіш тоқтайды да, 

дөңгелектерінің осьтері қозғалмайтын механизм аламыз (19, в сурет). Бұл 

механизм буындарының бұрыштық жылдамдықтарын  
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Сонда                                             
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13

)3(

1 1 H

H uu −= ,                                                 (5.8) 

мұндағы )3(

1Hu - 1-буыннан бастап Н–ке дейін саналған 3-ші қозғалмайтын 

дөңгелектің беріліс қатынасы, ал )(

13

Hu  - О1 және О2  қозғалмайтын осьті сол 

дөңгелектерден құралған, 1-дөңгелектен 3-дөңгелекке дейін саналған беріліс 

қатынасы.   

Бұл формула тек берілген механизм үшін ғана емес, сондай-ақ бір 

жетектегішті және тұйықталған тізбектерсіз планетарлық механизмдер үшін де 
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қолданылады және Виллис формуласы деп аталады. Оның жалпы түрі:       
)()( 1 H

ij

j

iH uu −= . 

Қарастырылып отырған механизм үшін тістер саны арқылы өрнектелген  
)3(

1Hu  беріліс қатынасы,  (5.8)-формулаға  )(
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Hu  мәнін қойғанда табылады: 
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Жетектегіштен 1- дөңгелекке беріліс қатынасы 
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Жетектегіш жетекші буын болғанда, жетектегіштен i дөңгелегіне беріліс 

қатынасы мына түрде болады: 
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Кейбір механизмдерде симметриялы орналасқан бірнеше сателиттер 

болады (20 сурет). Оларды механизмнің өлшемдерін, іліністердегі 

жүктемелерді азайту үшін және 

жетектегіштің жақсы теңгерілуі үшін 

пайдаланады.  Кинематикалық есептеулерде 

сателиттердің тек біреуін ғана ескереді, 

себебі қалғандары кинематикалық тұрғыдан 

пассивті болады. 

Планетарлы механизмдердің 

өлшемдері кішкентай болса да олардың  

беріліс қатынастарының шамасы өте үлкен 

бола алады. 

Егер планетарлы механизмдегі 3- 

дөңгелекті босатсақ, онда механизмнің 

еркіндік дәрежесі екіге тең болады. Мұндай 

механизмдер дифференциалдар деп аталады.  Дифференциалдар төмендегі 

мақсаттарда қолданылады: 

- екі жетекші буын қозғалысын жетектегі буынға беру үшін (ұшақтар 

механизмдерін басқаруда, есептеу машиналарында, т.б.); 

- бір қозғалысты өзара тәуелсіз екі қозғалысқа  жіктеу үшін (мысалы, 

автомобиль карданының қозғалысы екі жетекші дөңгелекке беріледі). 

Егер тісті механизм жай немесе көп сатылы механизм мен планетарлық 

(дифференциалдық) механизмнен құралған болса, онда оның кинематикасы әр 

тізбектің кинематикасын жеке қарастыру арқылы шешіледі. 

 

6 6-дәріс. Механизмдердің күш талдауы 

 

Дәріс мазмұны: күш талдауының есептері, жазық және кеңістік 

механизмдер буындарының инерция күштері, кинематикалық  тізбектердің  

кинетостатикалық анықталу шарты, жазық механизмдер үшін күштер планын 

 20 сурет 
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тұрғызу.  

Дәріс мақсаты: күш талдауы есептерін, механизм буындарының 

инерция күштері формулаларын, кинетостатикалық аныкталу шартын  игеру 

және жазық механизмдер үшін күштер планын тұрғызу мысалын қарастыру.  

6.1 Күш талдауының есептері 

Механизмдердің күш талдауы динамиканың бірінші есебіне негізделген 

– берілген қозғалыс бойынша әсер етуші күштерді анықтау. Механизмнің 

кинематикалық жұптарында әсер ететін күштерді анықтау - механизмдер 

динамикасының ең маңызды есептерінің бірі. Тез жүретін машиналардың 

жұмысы кезінде пайда болатын инерция күштері оның салмақтық 

сипаттамаларынан ондаған не жүздеген есе артып кетеді. Механизмнің 

кинематикалық жұптарындағы күштерді инерция күштерін пайдалану арқылы 

анықтау үшін кинетостатиканың әдістерін (Даламбер принципін) 

пайдаланамыз.  

Механизмнің кинетостатикалық (күш) талдауын жүргізу үшін 

буындардың өлшемдері мен массаларын, айналмалы буындардың инерция 

моменттерін, инерциялық жүктемелерді, буындардың ауырлық күштерін, 

кедергі күштерді білу керек. Бастапқы буындардың қозғалыс заңдары және 

механизм буындарына әсер ететін сыртқы күштер берілген деп есептеледі. Күш 

таладуының есептері Даламбер принципі көмегімен шығарылады. Бұл принцип 

бойынша, егер механизмнің барлық буындарына әсер етуші күштерге инерция 

күштерін қоссақ, оларды тепе-теңдікте тұр деп есептеуге болады.  Бұл жағдайда 

тепе-теңдік теңдеулерін статиканың теңдеулерінен айыру үшін кинетостатика 

теңдеулері деп атайды. 

Күш талдауының есептері:  

- механизмнің кинематикалық жұптарындағы реакция күштерін 

анықтау; 

- теңгеруші күшті (теңгеруші моментті) анықтау. 

6.2 Жазық механизмдер буындарының инерция күштері 

Әдетте жазық механизмдердің қозғалыс жазықтығына параллель 

симметрия жазықтығы болады. Онда буынның инерция күштерінің бас векторы

ИР


 (қысқаша - инерция күші) және ИМ


 инерция күшінің бас моменті (қысқаша 

- инерция қос күшінің моменті)  

                                                      ,SИ amР


−=                                               (6.1) 

                                                      


SИ IM −=                                                (6.2) 

формулалармен анықталады,  бұл жерде m -  буынның массасы; Sa


- массалар 

центрінің үдеу векторы; SI  - буынның массалар центрінен өтетін қозғалыс 

жазықтығына перпендикуляр оське қатысты инерция моменті; 


- буынның 

бұрыштық үдеуі векторы. 

Жазық қозғалыстың жалпы жағдайында ИР


 инерция күші мен ИМ


 

инерция қос күшінің моментін инерция күшінен h иініне сырғытқан параллель 
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бір күшпен ауыстыруға болады (21, а сурет), ол келесі формуламен 

анықталады:  

ИИ PMh /=                (6.3) 

Мұнда массалар центріне 

қатысты ИР


 күшінің  моменті  

инерция қос күштерінің моментімен 

бағыттас болуы керек.                    

Айналмалы қозғалыста бұл 

күш K теңселу  центрі арқылы өтеді 

(21, б сурет). Массалар центрі мен 

теңселу центрінің арақашықтығы:   

               
)/( OSSSK mlIl = .      (6.4) 

Бұл шама кинематиканың 
( ) OSS la  sin=  белгілі формуласын пайдаланып  және sin= SKlh  екенін 

ескере отырып, (6.3) – формулаға РИ мен  МИ –нің мәндерін қойғанда алынған. 

6.3 Кинематикалық  тізбектердің  кинетостатикалық анықталу 

шарты  

Кинематикалық жұптардағы реакцияларды анықтау есебін шығармас 

бұрын, қандай кинематикалық тізбектер үшін кинетостатиканың теңдеулер 

саны мен кинематикалық жұптардағы реакциялардың белгісіз құраушылар 

саны өзара тең болу шартын анықтап алу қажет (кинетостатикалық анықталу 

шарты). Жалпы түрдегі кеңістік күштер жүйесі әсер етіп тұрған п буын үшін 

кинетостатиканың 6n теңдеуін құрастыруға болады. Әрбір байланыс қозғала 

алмайтын бағытына сәйкес реакция беретіндіктен, әрбір кинематикалық 

жұптағы байланыс саны осы теңдеулерден анықталатын белгісіздер санымен 

сәйкес келеді. Егер байланыс ось бойымен қозғалуға мүмкіндік бермесе, онда 

ол күш түріндегі реакция береді, ал осьті айнала қозғалтпайтын байланыс   қос 

күштер түріндегі реакция береді.  

Мысалы, екіқозғалмалы цилиндрлік жұпта бас вектордың екі құраушысы 

бар (цилиндр осінің бойындағы құраушысы жоқ) және бас моменттің бір 

құраушысы бар (цилиндрдің осіне перпендикуляр жазықтықтағы құраушысы)  

және т.с.с. 

Сонымен, кеңістіктік кинематикалық тізбектің кинетостатикалық 

анықталу шарты келесі болады:                                    

  6n = 5p5 +4p4 +3p3 +2p2 +p1,                                                        (6.6) 

мұнда p5,  p4,  p3,  p2,  p1 – сәйкес V, IV, III, II және I класты жұптар саны. Бұл 

шарт еркіндік дәрежесінің саны нөлге тең шартымен сәйкес келеді, яғни 

Ассурдың структуралық топтары кинетостатикалық анықталатын топ болып 

табылады. 

  Жазық кинематикалық тізбектер үшін кинетостатика теңдеулерінің 

саны 3n-ге тең. Әр V класты жұп үшін белгісіздер саны екіге тең: айналмалы 

жұп үшін j буынының i буынына jiR


 реакциясының модулі және оның бағытын 

       21 сурет 
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анықтайтын  ji бұрышы (22, а сурет);  жылжымалы жұп үшін jiR


реакция 

модулі және хji  координатасы (22, б сурет). 

 
22 сурет 

Жазық механизмдегі IV класты жоғарғы жұп бір белгісіз береді - jiR


реакция модулі, себебі реакцияның бағыты (жанасушы жазықтықтарға nn 

нормалі бойымен) және оның түсу нүктесі белгілі (22, в сурет).  

Сонымен жазық кинематикалық тізбектің кинетостатикалық анықталу 

шарты мына түрде болады: 

3n = 2p5 + p4. 

Кинетостатикалық анықталуы үшін жазық механизм артық байланыссыз 

орындалуы қажет. Артық байланыстар белгісіз реакциялар құраушыларының 

санын көбейтеді, оларды анықтау үшін кинетостатика теңдеулеріне қосымша  

деформация теңдеулерін құру қажет.   

6.5 Жазық механизмдер үшін күштер планы 

Күштер планын тұрғызуды топсалы төрт буынды механизмнің 

реакцияларын анықтау мысалы арқылы көрсетейік (23, а сурет).   

Бастапқы 1-буынның берілген қозғалыс заңы бойынша кинематикалық 

талдау жасалды деп  және инерция күштері мен инерция қос күштері сыртқы 

күштермен қосылып әр буынға бір iP


 (i =1,2,3) қорытқы күші мен Мi (i = 1,2,3)  

қорытқы моментін береді деп есептейік. 

Механизмді Ассур топтарына жіктейміз:  I(0,1) →II(2,3).  Есептің шешуін    

2-ші және  3-буындардан тұратын  II  класты  1-түрлі Ассур тобының тепе-   

теңдік шартын қарастырудан бастаймыз (23, б сурет). 

Сонда 230312 ,, RRR


 реакцияларын, яғни үш векторды немесе алты скаляр 

шаманы анықтау қажет. Шешім үш кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезең. 12R


  және 03R


 реакцияларын анықтау үшін реакциялардың 

әрқайсысын екі құраушыға жіктейміз: nR12


 және 

nR03


 нормаль құраушылары ВС 

және СD кесінділерінің бойымен, ал 

12R


 және 

03R


 тангенциал құраушылары 

оларға перепендикуляр бағытталған. Бұл құраушылардың бағыттарының 
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таңбасын өз қалауымызша таңдаймыз. 2-ші және 3-буындар үшін С нүктесіне 

қатысты моменттер теңдеулерін құрып, екі теңдеу аламыз:  

( )
( ) ,00

,00

333033

222122

=−+=

=−−=





lCDiC

lBCiC

hPMlRFmom

hPMlRFmom













             

мұндағы h2 және h3 – күштердің С нүктесіне қатысты иіндері, оларды сызбадан 

өлшеп аламыз (өлшем бірлігі мм).  

Теңдеулерді шешкен соң, 

12R


 және 

03R


 тангенциал құраушыларының 

шамалары да, бағыттары да белгілі болады.  

 

23 сурет 

Екінші кезең. nR12


 және 

nR03


 нормаль құраушыларын анықтайық.  Топқа 

әсер ететін күштер қосындысының 00303321212 =+++++ nn RRPPRR



 векторлық 

теңдеуін графиктік әдіспен шешейік.  
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Көрсетілген векторлардың қосындысы тұйық контур жасайды, ол күштер 

планы деп аталады. Күштер планының  μР - масштабтық коэффициентін (өлшем 

бірлігі Н/мм немесе кГ/мм) таңдап, модульдері PPab /)( 2= , pPbc /)( 3= тең 

2Р


 және 3Р


 күштерін бейнелейтін векторларды тұрғызамыз (23, в сурет). Содан 

кейін 

12R


 тангенциал құраушысын 2P


, ал  

03R


 тангенциал құраушысын 3Р


 

жанынан сызамыз, бұл жерде  PRfa  /)( 12=  және pRcd  /)( 03= . 


12R


векторының басынан және 

03R


 векторының ұшынан nR12


 және 

nR03


   

нормаль құраушыларының бағыттарын сызамыз. (de) және (ef) кесінділері 
nR03


  

және nR12


 нормаль құраушыларын көрсетеді. Нормаль және тангенциал 

құраушыларының қосындылары 12R


 және 03R


реакцияларын береді. 

Барлық векторлар ұштарының бағыттары  контурдың айналу бағытына 

сәйкес болуы керек, яғни контур тұйық болу керек.  

Үшінші кезең. 3223 RR


−=  реакцияларын анықтау. Бұл реакцияны үшінші 

(немесе 2-ші) буынға әсер етуші күштердің қосындысының теңдеуінен  

анықтаймыз: 023033 =++ RRR


. Теңдеуді шешу үшін күштер планындағы 𝑏 және 

е нүктелерін қосамыз. 23R


  векторының ұшы 𝑏 нүктесіне, ал 32R


 векторының 

ұшы -  е нүктесіне бағытталған. 

Төртінші кезең. Механизмнің жетекші буынының күш талдауын 

қарастырайық. 4523 ppn +=  кинетостатикалық анықталу шартынан түсірілген 

күштер мен инерция күшінің әсерінен жетекші буын тепе-теңдікте емес, 

өйткені жетекші буын үшін n=1, p5=1, p4=0, сонда  1213  . Тепе-теңдік болу 

үшін жетекші буынға түскен барлық күштерді теңгеретін күш немесе қос күшті 

енгізу керек. Бұл күш пен қос күштің моментін сәйкес теңгеруші күш және 

теңгеруші момент деп атайды. 

 Бастапқы 1-буын (23, г сурет) үшін А нүктесіне қатысты күштер 

моменттерінің қосындысының  скаляр теңдеуін және күштер қосындысының 

векторлық теңдеуін жазайық:     

( )
( ) .00

,00

01121

212111

=+++=

=++=




PPPRF

lPhRhPFmom

Тi

ABТlliA






      

Бірінші теңдеуден РT (суретте РУ деп көрсетілген) теңгеруші күшін 

табамыз, 01R


 реакциясын екінші теңдеуден күштер планын тұрғызып табамыз 

(23, д сурет). Егер М1 шамасын белгісіз деп санасақ, онда моменттер теңдеуінен 

бастапқы буынға әсер ететін М1-дің сол буынның қозғалысына сәйкес келетін 

шамасын таба аламыз. Айналмалы бастапқы буынның берілген қозғалыс заңы 

шартынан анықталатын буынға әсер ететін күштердің моменті теңгеруші 

момент деп аталады.  
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7 7-дәріс. Қатаң иінтірек жөніндегі Жуковский теоремасы. 

Жуковский иінтірегі 

 

Дәріс мазмұны: Жуковский теоремасы, Жуковский иінтірегі, Жуковский 

әдісін қолдану жағдайлары.  

Дәріс мақсаты: Жуковский теоремасын мүмкін орын ауыстыру 

принципі көмегімен дәлелдеу,  Жуковский иінтірегі ұғымын және Жуковский 

әдісін қолдануын қарастыру.  

7.1 Жуковский теоремасы 

Қозғалтқыштың куатын және оның түрін анықтағанда, маховикті 

есептегенде, регулятордың сипаттамасын құрастырғанда және тағы да сондай 

жағдайларда кинематикалық жұптардағы  реакция күштерін білмей ақ тек қана 

теңгеруші моментті немесе теңгеруші күшті білген жеткілікті. Мұндайда 

Жуковский теоремасын пайдаланған ыңғайлырақ. 

Жуковский теоремасы: егер қандай да бір механизм күштер жүйесінің 

әсерінен тепе-теңдікте болса, онда абсолют қатты дене деп саналатын, өз 

полюсының айналасында 90°-қа бұрылған және аттас нүктелеріне осы 

күштердің бағыттары өзгермей көшірілген жылдамдықтар планы да тепе-

теңдікте болады.  

Теореманы дәлелдеу үшін теориялық механикадан белгілі мүмкін орын 

ауыстыру принципін пайдаланамыз: егер жүйе тепе-теңдікте болса, онда 

мүмкін орын ауыстырулардағы элементар жұмыстардың қосындысы нөлге тең 

болады (мүмкін орын ауыстырулар – байланыстар мүмкіндік беретін орын 

ауыстырулар): 
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Осыны dt-ға бөлген соң алатыңымыз: 
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мұнда Рi – берілген күштер; vi  – Рi күштерінің түсу нүктелерінің 

жылдамдықтары; j – Мj моменттері түсірілген буындардың бұрыштық 

жылдамдықтары;  Ni, Nj – Рi  күштері мен  Мj  моменттерінің қуаттары. 

Буынның қандай да бір нүктесіне түсірілген  Рi  күші өз полюсының 

айналасында  90°-қа бұрылған жылдамдықтар планының аттас нүктесіне 

көшірілген дейік (24, а сурет). Бұл күштің қуатын келесі түрде өрнектеуге 

болады: 

( ) ( ) viiiivviiiiii hPvPipPvPvPN  ===


,cos,cos
, 
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мұнда hi -  жылдамдықтар планының полюсынан Pi күшінің әсер ету сызығына 

түсірілген перпендикуляр.    

Бұдан жазық механизмнің бір нүктесіне түсірілген күшті өзіне  параллель 

етіп бұрылған жылдамдықтар планындағы аттас нүктеге көшірсе, онда күштің 

жылдамдықтар планының полюсына қарағандағы  моменті оның қуатына 

пропорционал болатыны көрініп тұр. 

Қуатты анықтайтын формула механизмнің басқа буындарына әсер ететін 

Pi  күштері үшін де орынды болғандықтан    

0)(
11

== 
==

n

i

iiv

n

i

i hPN  . 

Бұл жерде 0v , онда  0)(
1

=
=

n

i

ii hP , теорема дәлелденді. 

 
24 сурет 

Механизм буындарына күштермен қатар моменттер де түсірілсе, онда 

олардың әрқайсысын Р

 құраушысының модулі 

ABl

M
Р =  тең қос күш деп 

қарастыруға болады, мұнда  lAB – қос күш Р


 құраушыларының  түсу нүктелері 

А мен В-ның арасындағы арақашықтық  (м).  

7.2 Жуковский иінтірегі 

Жуковский иінтірегі (рычагы) деп абсолют қатты дене деп саналатын, 

өзінің полюсының айналасында 90°-қа бұрылған (тірегі жылдамдықтар 

планының полюсындағы иінтірек сияқты) және қарастырылып отырған барлық 

күштердің әсерінен тепе-теңдікте болатын жылдамдықтар планын айтады. 

Жуковский әдісі теориялық механикада қарастырылатын Даламбер-

Лагранж принципіне (яғни динамиканың негізгі теңдеуіне) негізделген. Бұл 

принцип бойынша материялық жүйеге (механизмге) берілген күштермен қоса 

инерция күштерін де түсірсе, онда барлық күштердің мүмкін орын 

ауыстырулардағы элементар жұмыстарының қосындысы нөлге тең болады. 

Жуковский әдісін келесіні анықтау үшін қолдануға болады: 
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- кинематикалық жұптардағы реакция күштерін білмей ақ теңгеруші 

күшті (теңгеруші моментті); 

- берілген күштердің әсерінен механизм қозғалысын зерттегенде 

келтірілген күштер мен моменттерді. 

Бұл әдіс мүмкін орын ауыстыру принципінің геометриялық   

интерпретациясы болып табылады.  

Бұрылған жылдамдықтар планының аттас нүктелеріне механизм 

буындарына әсер етуші барлық берілген күштер мен инерция күштерін шамасы 

мен бағыттарын өзгертпестен көшіреміз. Жылдамдықтар планының полюсына 

қарағанда моменттер теңдеуін құрамыз. Яғни жылдамдықтар планын  барлық 

қарастырылған күштердің әсерінен тірегі полюста болатын тепе-теңдікте 

тұрған иінтірек ретінде қарастырамыз. Жуковский иінтірегін қолдану іздеп 

отырған күштерді механизмге әсер етуші барлық күштердің жылдамдықтар 

полюсына қатысты құрылған тек бір ғана моменттер теңдеуінің көмегімен  

анықтауға мүмкіндік береді. 

Егер буынға қос күш әсер етсе, онда бұрылған жылдамдықтар планына 

әр құраушысын бөлек көшіру қажет.  

 

8 8-дәріс. Механизмдер қозғалысының режимдері 

 

Дәріс мазмұны: механизмдер буындарына әсер етуші күштердің 

сипаттамасы,  механизмнің кинетикалық энергия теңдеуі, механизм 

қозғалысының толық уақыты және оның үш бөлігі, механизмнің пайдалы әсер 

коэффициенті.  

Дәріс мақсаты: механизмнің кинетикалық энергия теңдеуін қарастыру, 

механизмнің қозғалысқа кіру уақыты, қалыптасқан  қозғалыс уақыты, 

қозғалыстан шығу уақыты, қозғалыс циклы және механизмнің пайдалы әсер 

коэффициенті ұғымдарын игеру.  

8.1 Механизмдер буындарына әсер етуші күштердің сипаттамасы  

Кинематикалық және күштер талдауы үшін бастапқы буындардың 

қозғалыс заңдарын, яғни жалпыланған координаттардың уақыт бойынша 

алынған тәуелділіктерін білу қажет. Бұл тәуелділіктер динамиканың екінші 

есебін шығарғанда табылады. Динамиканың екінші есебі - берілген күштер 

арқылы қозғалысты анықтау. 

Механизм буындарына әсер етуші күштер уақытқа байланысты 

функциялар болуы мүмкін. Көбінесе әсер етіп тұрған айнымалы күштер орын 

ауыстыруға немесе күштердің түсу нүктелерінің жылдамдықтарына тәуелді. 

Кинематикалық параметрлер (уақыт, координаталар және күштің түсу 

нүктесінің жылдамдығы) мен күштің шамасын байланыстыратын 

функционалдық тәуелділік күштің сипаттамасы деп аталады. Бұл 

тәуелділіктегі күштің мәні не функция, не аргумент ретінде болуы мүмкін. 

Бірақ, есептеуге ыңғайлы болуы үшін күштің мәнін көрсетілген кинематикалық 

параметрлердің функциясы ретінде аламыз. Механизмдердің динамикалық 
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талдау есептерін шығарғанда күштердің сипаттамалары берілген деп 

есептеледі.  

8.2 Механизмнің энергия интегралы түріндегі қозғалыс теңдеуі 

(кинетикалық энергия теңдеуі) 

Механизм буындарына әсер етіп тұрған берілген күштер бойынша 

бастапқы буындардың қозғалыс заңдарын анықтау үшін механизмнің қозғалыс 

заңдары деп аталатын теңдеулерді пайдаланамыз. Бұл теңдеулердің саны 

механизмнің еркіндік дәрежесіне тең. 

Механизмнің қозғалыс заңдары бірнеше түрде берілуі мүмкін. Еркіндік 

дәрежесі бірге тең механизмдер үшін қозғалыс заңының ең қарапайым түрі 

кинетикалық энергияның өзгеруі туралы теореманың негізінде алынады. 

Механизмнің қозғалыс теңдеуі интегралдық түрде осылай жазылады: 
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,                                            (8.1)         

бұл жерде n - механизмнің қозғалмалы буындарының саны; Аi - қарастырылып 

отырған уақыт аралығындағы ақырлы орын ауыстырудағы i  буынына әсер 

етуші сыртқы күштердің (механимзге қатысты) жұмысы; Ti - қарастырылып 

отырған уақыт аралығының соңындағы i-буынның кинетикалық энергиясы; Ti0 

- қарастырылып отырған уақыт аралығының басындағы i-буынның 

кинетикалық энергиясы. 

Механизм буындары қозғалысының дифференциалдық теңдеулерін 

интегралдау арқылы да (8.1)–теңдеуге келуге болады. Сол себептен (8.1) 

теңдеуі механизмнің энергия интегралы түріндегі қозғалыс заңы деп аталады. 

8.3 Механизм қозғалысының толық уақыты 

Механизмнің қозғалысы басталған уақыт пен қозғалысы аяқталған уақыт 

аралығын механизм қозғаласының толық уақыты деп атайды. Механизмнің 

барлық буындарының қозғалыс заңы жетекші буынның қозғалыс заңымен 

анықталатын болғандықтан, механизм қозғалысының толық уақыты болып 

жетекші буынның қозғалысының басталған уақыты мен аяқталған уақытының 

аралығы есептеледі.  

Механизм қозғалысының толық уақыты үш бөліктен тұрады: 

а)  қозғалысқа кіру уақыты, 

б)  қалыптасқан  қозғалыс уақыты, 

в)  қозғалыстан шығу уақыты. 

Қозғалысқа кіру уақыты механизмнің жетекші буын жылдамдығының 

нөлдік мәнінен бастап қалыпты жұмыстық жылдамдығына сәйкес орта мәнге 

жеткенге дейін  өсуімен сипатталады. Қалыптасқан қозғалыс кезінде жетекші 

буынның жылдамдығы оның периодты қайталанатын қалыпты  жұмыстық 

жылдамдығына сәйкес орташа мәнінің айналасында өзгереді.  Қозғалыстан 

шығу уақыты механизмнің жетекші буын жылдамдығының қалыпты 

жұмыстық шамасынан нөлдік мәнге дейін кемуімен сипатталады. 
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25-суретте механизмнің тахограммасы, яғни жетекші буынның ω 

бұрыштық жылдамдығының  t уақытқа тәуелділік  қисығы ω=ω(t) көрсетілген. 

Механизм қозғалысының толық уақыты Tқк қозғалысқа кіру, Тққ қалыптасқан 

қозғалыс және Тқш қозғалыстан шығу уақыттарынан тұрады. Қалыптасқан 

қозғалыс кезінде жылдамдықтың ω=ω(t) қисығы жетекші буынның қалыпты 

жұмыстық жылдамдығына сәйкес ωорт орта мәнінің маңайында периодты 

өзгереді. 

 
25 сурет 

Механизм жетекші буынының қозғалыс циклы деп жетекші буынның 

орны, жылдамдығы және үдеуі бастапқы мәндеріне келгендегі уақыт аралығын 

айтады. 25-суретте қалыптасқан қозғалыс уақыты төрт циклдан тұрады. 

Қозғалыстың әр циклына ТЦ  уақыты сәйкес келеді. Сонымен, толық Т уақыты  

Т = Тқк+Тққ+Тқш, 

ал Тққ  қалыптасқан қозғалыс  уақыты  Тққ  = k ТЦ, мұндағы k — циклдар саны. 

Тқк, Тқш және ТЦ уақыттарының ұзақтығы әсер етуші күштердің, буындар 

массалары мен механизмнің метрикалық параметрлерінің арасындағы 

қатынастарға байланысты. Егер ол қатынастар белгілі және жеткілікті болса, 

онда Тқк қозғалысқа кіру, Тқш қозғалыстан шығу және ТЦ  бір цикл уақыттарын 

әрқашан анықтауға болады.                                              

Қалыптасқан қозғалыстың уақыты Тққ қозғалыс циклдарының кез келген 

санынан тұруы мүмкін және де механизмнің жұмыстық режимін, яғни ωорт 

орташа жұмыстық жылдамдықты қаншалықты ұзақ ұстау қажетіне және 

мүмкіндігіне байланысты. Көп машиналар мен механизмдер қозғалыстарының 

кезеңдері нақты шектелмеуі де мүмкін. Мысалы, жүк көтергіш крандар, 

экскаваторлар және т.б. тасымалдау механизмдерінің қозғалысының толық 

уақыты қозғалысқа кіру және қозғалыстан шығу уақыттарынан тұрып, 

қалыптасқан қозғалыс уақыты өзіне сәйкес қозғалыс циклдарымен болмауы да 

мүмкін.  
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Бір уақыт аралығында механизмнің қозғалысы тұрақты циклды болса, 

және әр циклында   қозғалыс бір заңмен орындалса, онда бұл қозғалысты 

механизмнің периодты қозғалысы деп атайды. 

Мысалы, 25-суретте көрсетілген Тққ уақытында механизм периодты 

қозғалыс жасайды. Механизмнің периодты қозғалыс уақыты ТЦ бастапқы санау 

уақытын жылжытса да тұрақты болып қалады. Егер  ТЦ  уақытын b нүктесінен 

емес е нүктесінен бастап санасақ, онда циклдың аяғы f  нүктесінен g нүктесіне 

көшеді; сол жағдайда (bf) кесіндісі мен (еg) кесіндісі өзара тең болады. 

Цикл жетекші буынның бір немесе бірнеше айналуына сәйкес болуы 

мүмкін. 

Енді динамика тұрғысынан қозғалысқа кіру, қалыптасқан қозғалыс және 

қозғалыстан шығу уақыттары немен сипатталатынын қарастырайық. Ол үшін 

кинетикалық энергияның теңдеуін жазайық. Механизмге қатысты бұл теңдеуді 

мына түрде жазуға болады: 

Ақ - Ак  −=
22

2

0

2 mVmV
,                                     (8.2) 

бұл жерде Ақ - қозғаушы күштердің жұмысы, Ак - кедергі күштердің жұмысы, 

 2/2mv  - механизмнің кинетикалық энергиясы, ал V0 және V орын 

ауыстырудың басындағы және соңындағы жылдамдықтары. Механизмнің 

қозғалысқа кіру уақыты үшін қажетті шарт - V0  бастапқы жылдамдық V соңғы 

жылдамдықтан кем болуы керек. Ал бұл қозғаушы күштердің жұмысы кедергі 

күштердің жұмысынан артық болуы керек деген сұранысты туғызады: Ақ >Ак. 

Қалыптасқан қозғалыс уақыты үшін қозғалыстың әр циклы сайын V  

жылдамдығының шамасы V0 жылдамдығының шамасына тең болады, 

сондықтан сол цикл үшін қозғаушы күштердің жұмысы кедергі күштердің 

жұмысына тең болады: Ақ = Ак.  

Қозғалыстан шығу уақыты үшін V < V0, сол себептен Ақ < Ак. 

Осы көрсетілгендерге сәйкес (8.2)-теңдеудің оң жағы біртіндеп мына 

мәндерді қабылдайды: 

- қозғалысқа кіру уақыты үшін                   

  − 0
22

2

0

2 mVmV
;                                               (8.3) 

- қалыптасқан қозғалыс кезіндегі циклдардың  бүтін  саны үшін 

                             =− 0
22

2

0

2 mVmV
;                     (8.4) 

- қозғалыстан шығу уақыты үшін 

                              − 0
22

2

0

2 mVmV
.              (8.5) 

Табылған өрнектерден механизмнің қозғалысқа кіру уақытында 

кинетикалық энергияның артатыны, қалыптасқан қозғалыс кезінде бүтін 

циклда бұл өсімше нөлге тең екені, қозғалыстан шығу уақытында жиналған 

кинетикалық энергияның  жұмсалатыны көрініп тұр. 
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8.4 Механизмнің пайдалы әсер коэффициенті 

Үйкеліс күштері диссипативті, яғни бұл күштер жүйеге әсер еткенде 

әрқашан толық механикалық энергия азаятындай күштерге жатады. Үйкеліс 

күштерінің жасайтын жұмысы жылуға айналып тарап кетеді. Сол себептен 

үйкеліс күшінің қуаты қуаттың үйкелістегі шығындары, немесе қысқаша, 

үйкелістегі шығындар деп аталады. Неғұрлым үйкелістегі шығындар аз болған 

сайын механизм соғұрлым жетілген деп саналады. Осы шығындарды бағалау 

үшін механизмнің пайдалы әсер коэффициенті (п.ә.к.) деген ұғым енгізілген. 

Механизмнің циклдық және лездік п.ә.к. болады. Механизмнің циклдық 

п.ә.к. деп қалыптасқан қозғалыстың циклындағы пайдалы жұмыстың қозғаушы 

күштер жұмысына қатынасын (пайдалы жұмыстың жұмсалған жұмысқа 

қатынасыy) айтамыз. Циклдық  п.ә.к. – тін η деп белгілейік, сонда  

𝜂 =
𝐴П

𝐴Қ
=

(𝐴Қ−𝐴З)

𝐴Қ
= 1 − 𝜓                                     (8.6) 

формуласына келеміз, бұл жерде  ψ  -   қуаттың шығындар коэффициенті.  

Бұл анықтамада АП пайдалы жұмыс деп қозғаушы күштер жұмысынан 

механизмдегі АЗ зиянды кедергі күштерді (мысалы, кинематикалық 

жұптардағы үйкеліс күштерді) жеңуге жұмсалған жұмысын  алып тастағандағы 

жұмысты  айтамыз. 

Механизмнің лездік п.ә.к. деп кері таңбамен алынған жетектегі буындағы 

сыртқы күштердің қуатының  жетекші буындағы сыртқы күштердің қуатына 

қатынасын айтамыз. Жетекші буындағы сыртқы күштердің қуаты 

кинематикалық жұптардағы үйкелісті ескере отырып, механизмнің статикалық 

тепе-теңдік шарттарынан анықталады. 

Лездік п.ә.к.  ijij NN /−= , мұндағы i — жетекші буынның индексі. 

Егер жетекші буын ωi бұрыштық жылдамдығымен айналса, онда 

iii MN = , бұл жерде Мi – үйкеліс күштерінің әсерін ескеріп табылған 

қозғаушы күштердің моменті, ал iij MN 0−= , бұл жерде 
0

iM - үйкеліс 

күштерінің әсерін ескермегендегі қозғаушы күштердің моменті. Осыдан 

келесіні аламыз: 

iiij MM /0= .                                                (8.7) 

Мi қозғаушы күштер моментінің аналитикалық өрнегін табу жеткілікті 

болғандықтан бұл формула есептеуге ыңғайлы, ал
0

iM өрнегі осы моменттегі 

үйкеліс күшін ескеретін коэффициенттерді нөлге теңестіргенде табылады. 

 

9 9-дәріс. Механизмдердегі күштер мен массаларды келтіру 

 

Дәріс мазмұны: келтіру буыны, келтірілген күш пен келтірілген момент 

ұғымдары, оларды анықтау, келтірілген масса мен инерция моментін анықтау, 

Жуковский әдісімен келтірілген және теңгеруші күшті анықтау.  

Дәріс мақсаты: механизмнің келтіру буыны, келтірілген күш пен 

келтірілген моменті, келтірілген массасы мен келтілірілген инеция моменті 
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үғымдарын игеру, оларды анықтау әдістерін қарастыру.  

9.1 Келтірілген күшті және келтірілген моментті анықтау 

Механизмдердің қозғалысын зерттеуге байланысты сұрақтарды 

қарастырайық. Берілген күштер әсеріндегі механизмнің қозғалысын зерттеуде 

буындарға әсер етуші барлық күштерді (моменттерді) бір буынға әсер ететін 

күштермен (моменттермен) ауыстырған өте ыңғайлы (әдетте жетекші буынға).  

Күштерді (моменттерді) өздеріне эквивалентті күштермен 

(моменттермен) ауыстыру процесі күштер мен моменттерді келтіру, ал  

алмастырушы күштерді келтірілген күштер (келтірілген моменттер) деп 

атайды. Күштер мен моменттер келтірілетін буын келтіру буыны деп,  

келтірілген күштердің түсу нүктесі келтіру нүктесі деп, ал келтіру буыны 

қозғалысының координатасы жалпыланған координата деп  аталады. 

Механизм буындарына әсер етуші күштер (моменттер) мен келтірілген 

күштің (моменттің) эквиваленттік шарты деп олардың қарастырылып 

отырған мүмкін орын ауыстырудағы жұмыстарының немесе қуаттарының тең 

болуын айтады. 

 Осы шарттарды қанағаттандыратын механизмнің еркіндік дәрежесі бірге 

тең болса, онда механизмнің қозғалысын зерттеу үшін оның кез-келген бір 

буынының қозғалыс заңын білу жеткілікті. 

Әдетте келтіру буыны ретінде жалпыланған 

координатасы бойынша механизм қозғалысының 

зерттеуі жүргізілетін буынын, яғни жетекші буынын 

таңдаймыз. Онда механизм буындарының жиынын 

қарастырудың орнына жалпыланған координатасы φ 

болатын АВ айналшағын қарастыруға болады (26 

сурет). Бұл буынның В нүктесіне айналшақтың осіне 

перпендикуляр екі келтірілген күш түсірілген:  РҚ – 

келтірілген қозғаушы күш және РК – келтірілген 

кедергі күш.  Осымен қатар РҚ  күші барлық 

қозғаушы күштердің жұмысына тең АҚ жұмысын 

жасауы немесе барлық қозғаушы күштердің қуатына тең NҚ  қуатын   өрлетуі  

керек, ал РК күші барлық кедергі күштердің жұмысына тең АК жұмысын жасауы 

немесе барлық кедергі күштердің қуатына тең NК  қуатын өрлетуі керек. 

Келтірілген күштерді немесе олардың моменттерін анықтау үшін келесі 

теңдікті пайдалануға болады: 

                                                      
=

=
n

i

iК NN
1

 .                                                    (9.1) 

 Бұл теңдікте  NК – келтірілген күш немесе келтірілген моментпен 

өрлетілетін қуат, ал Ni – і буынына түсірілген келтірілуге жататын күштердің 

немесе моменттердің өрлететін қуаты.  NК    қуатын                       

                                     КВКК МvРN ==                         (9.2) 

түрінде де көрсетуге болады, бұл жерде РК - келтіру буынындағы В нүктесіне 

түсірілген келтірілген күштің шамасы (27 сурет), дербес жағдайда РК 

 26 сурет 
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келтірілген қозғаушы күш немесе келтірілген кедергі күш болуы мүмкін (26 

сурет);  vВ – В келтіру нүктесінің жылдамдығы, МК — күштер жұбының 

келтірілген моменті, ол қозғаушы күштердің немесе кедергі күштердің 

келтірілген моменті болуы мүмкін; ω - келтіру буынының бұрыштық 

жылдамдығы. 

РК келтірілген күштің және МК  келтірілген 

моменттің шамаларын келесі түрде көрсетуге 

болады: 

В

n

i

i

К
v

M

Р

== 1 ,                      (9.3)     




==

n

i

i

К

M

М 1  .                 (9.4)                        

Осындағы қосындыны ашып жазғанда:                    
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i MvPM
1 11

cos  ,                             (9.5) 

бұл жерде Pi және Мi - i буынына түсірілген күш пен момент, vi -  Рi күшінің 

түсу нүктесінің жылдамдығы, ωi - i буынының бұрыштық жылдамдығы және αi 

- iP


 күші мен iv


 жылдамдық векторы жасайтын бұрыш. 

(9.5) теңдеуін (9.3) пен (9.4) теңдеулеріне қойсақ алатынымыз: 
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.                                      (9.7) 

9.2 Келтірілген масса мен келтірілген инерция моментін анықтау 

Механизм қозғалысын талдауда буындардың нақты массалары  мен 

инерция моменттерінің орнына олардың бір буынға тасымалданған 

(келтірілген) массасы мен инерция моментін  пайдаланған  ыңғайлы. 

Механизмнің массасы (инерция моменті) мен оның келтірілген 

массасының (инерция моментінің) эквиваленттік шарты деп олардың 

кинетикалық энергияларының тең болуын айтады.   

Буынның жазық параллель қозғалысының жалпы жағдайында оның 

кинетикалық энергиясы осылай анықталады:  

    ( )
=

+=
n

i

iiii JvmT
1

22

2

1
  .                                        (9.8) 

(9.8) теңдеудің оң жағын В келтіру нүктесінің 2

B
v  жылдамдығының 

квадратына көбейтіп әрі бөліп, бұл шаманы жақшаның сыртына шығарсақ:  
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.                                     (9.9) 

27 сурет 
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(9.9) теңдікте Т кинетикалық энергиясы келтіру нүктесінің 

жылдамдығының функциясы түрінде көрсетілген. Кинетикалық энергияны 

келтіру буынының  бұрыштық жылдамдығының функциясы түрінде де 

өрнектеуге болады:       
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.                                 (9.10) 

(9.9) және (9.10) теңдіктеріндегі жақша ішіндегі өрнектер келтірілген 

масса мен инерция моментінің шамаларын береді, яғни:  
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.                                    (9.12) 

(9.6), (9.7) және (9.11), (9.12) теңдеулерінен механизмнің әр орындарында 

буындарына әсер етіп тұрған күштер мен моменттер (массалар мен инерция 

моменттері) белгілі болса, онда РК келтірілген күш пен МК келтірілген момент 

(сонымен қатар mК келтірілген масса мен JК келтірілген инерция моменті) тек 

механизм буындарының орындарына тәуелді жылдамдықтардың қатынасына, 

яғни жалпыланған координатасына тәуелді екені шығады. 

Сонымен қатар, осы теңдеулердегі Рi күштері мен Мi моменттері (mi 

массасы мен Ji инерция моменті) берілген болса, онда  РК келтірілген күш пен  

МК келтірілген моментті (mК келтірілген масса мен JК келтірілген инерция 

моментін) анықтау үшін механизмнің әр зерттелініп отырған орны үшін  

жылдамдықтар планын тұрғызып, бұл теңдеулердегі жылдамдықтардың 

қатынасын жылдамдықтар планындағы сәйкес кесінділер қатынасы арқылы 

анықтауға болады. 

9.3 Жуковский әдісімен келтірілген және теңгеруші күшті анықтау 

Келтірілген және теңгеруші күштерді (немесе келтірілген және теңгеруші 

моменттерді) анықтау үшін Жуковский әдісін қолданайық.  

Мысалы, механизмге Р1, Р2, Р3, ..., Рn күштері әсер етіп тұр делік. Осы 

күштердің әсерінен механизм тепе-теңдікте тұрған жоқ. Келтірілген күшті 

анықтау қажет. Егер келтірілген күшті РК деп, ал осы күштің түсу нүктесінің 

элементар орын ауыстыруының күштің бағытына проекциясын dpК деп 

белгілесек, онда РК күшінің элементар жұмысы  

                                           i

n

i

iКК dpPdpР 
=

=
1

                                            (9.13) 

түрінде табылады. 

Егер РК келтірілген күшін және Р1, Р2, Р3, ..., Рn күштерін жылдамдықтар 

планының сәйкес нүктелеріне көшіріп, Жуковский әдісін қолдансақ, онда (9.1)-

теңдеуді төмендегі теңдеуімен ауыстыруға болады: 


=

=
n

i

iрКр PМРМ
1

)()(


 ,                                        (9.14) 
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яғни РК келтірілген күштің жылдамдықтар планының р полюсыне қатысты 

моменті берілген күштердің сол полюске қатысты моменттерінің қосындысына 

тең.   

Жуковский әдісімен РТ теңгеруші күш пен МТ теңгеруші моментті 

анықтауға болады. 

Ол үшін келтірілген күшті немесе келтірілген моментті, РТ күші мен МТ 

моменті түсірілген буынға түсірілген деп табу қажет. РТ күшінің әсер ету 

сызығы РК  күшінің әсер ету сызығымен түйісуі керек. Онда РТ және РК күштері 

жетекші буындағы бір ортақ нүктеге түсірілгендей болып, бағыттары қарама-

қарсы болады:  

                                     КТ PP


−=   ,                                                  (9.15) 

                                      КТ MM −= .                                                 (9.16) 

(9.15) шартынан РТ теңгеруші күштің элементар жұмысы табылады: 

                           
=

−=−=
n

i

iiККТТ dpPdpPdpР
1

.                                   (9.17) 

Жоғарыда көрсетілгендей, механизмнің жетектемелі буындарына  

құрамына инерция күштері де кіретін  Р1, Р2, Р3 , ..., Рn  күштер жүйесі түсірілген 

болса, онда механизм тепе-теңдікте болу үшін жетекші буынға РТ теңгеруші 

күшін түсіру қажет. (9.17)-теңдеуді ескере отырып, механизмнің тепе-теңдік 

теңдеуін келесі түре жазуға болады: 


=

=+
n

i

iiТТ dpPdpР
1

0                                          (9.18) 

Жуковский иінтірегін қолдансақ, бұл теңдеу төмендегі теңдеумен 

алмастырылады: 

.0)()(
1

=+
=

n

i

iрТр PМРМ


                                    (9.19) 

Сонымен, егер механизм буындарына Р1, Р2, Р3 , ..., Рn берілген күштер 

әсер етсе, онда осы күштердің жылдамдықтар планының полюсына қатысты 

моменттердің тепе-теңдік теңдеуінен РТ теңгеруші күштің шамасын анықтауға 

болады. РТ күшін анықтап, оның бағытын қарсы бағытқа өзгертіп РК  күшін таба 

аламыз. 

 

 10 10-дәріс. Келтіру буыны қозғалысының дифференциалдық 

теңдеулері және оларды шешу 

 

Дәріс мазмұны: келтіру буынының дифференциалдық теңдеулерінің 

түрлері, механизмдер қозғалысының сызықты емес теңдеулерін шешу.  

Дәріс мақсаты: келтіру буынының дифференциалдық теңдеулерінің 

түрлерін және оларды шешуін қарастыру.  
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10.1 Келтіру буынының дифференциалдық теңдеулерінің түрлері  

Машина агрегатының қозғалыс теңдеуін дифференциалдық теңдеу 

ретінде жазуға болады. Келтірілген РҚ қозғаушы күш пен РК кедергі күштердің 

айырмасын  Р деп белгілейік, яғни  Р = РҚ −РК. 

Онда кинетикалық энергияның теңдеуін  dTPdsdA ==  түрінде беруге 

болады немесе   

                          
,

ds

dT

ds

dA
P ==                                               (10.1) 

бұл жерде dA - келтірілген күштің элементар жұмысы, ds - келтіру нүктесінің 

элементар орын ауыстыруы және dТ - агрегаттың кинетикалық энергиясының 

элементар өсімшесі. Кинетикалық энергияның мәнін (10.1)-теңдеуге қойсақ, 

алатынымыз: 

                                   ,
)2/( 2

ds

Vmd

ds

dT
P К==                                           (10.2) 

бұл жерде mК – келтірілген масса, ол жалпы жағдайда айнымалы шама және s 

орын ауыстырудың функциясы болады. Әрі қарай жалғастырамыз: 

,
)(

2

)2/()2/( 222

ds

mdV

ds

Vd
m

ds

Vmd К
К

К +=  

мұндағы .
)2/()2/( 22

dt

dV

ds

dt

dt

dV
V

ds

dV
V

ds

dV

dV

Vd

ds

Vd
====

 
Сол себептен (10.2) 

теңдеуі төмендегідей түрге келеді:  

                        (10.3)  

Машина агрегаты қозғалысының теңдеуін басқа түрге әкелу үшін 

қозғаушы және келтірілген моменттер айырмашылығын М = МҚ - МК деп 

белгілеп алып, келтірілген IК инерция моментін және ω келтіру буынының 

бұрыштық жылдамдығын пайдаланамыз. 

Онда кинетикалық энергияның теңдеуін  dTMddA ==   түрінде беруге 

болады, бұл жерде φ – келтіру буынының бұрылу бұрышы. Осыдан (10.2)-

теңдеуге ұқсас теңдеу аламыз: 





d

Id

ds

dT
M К )2/( 2

==  

Жоғарыда көрсетілген жолмен нәтижесінде келесі теңдеу шығады: 

                     (10.4) 

Машина агрегатының барлық механизмдерінің нақты қозғалыстарын 

анықтау үшін келтірілген буынның қозғалыс заңын білу жеткілікті. (10.3) 

немесе (10.4) теңдеулерінен келтірілген буынның жалпыланған координатасын 

уақыт функциясы ретінде анықтасақ болады. МҚ және МК моменттері φ 

жалпыланған координата,  ω  бұрыштық жылдамдық және t уақыт бойынша 
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функциялары болуы мүмкін. Дербес жағдайларда моменттер тек қана бір 

айнымалының функция ретінде қарастырылады. 

Шешімі жуық әдістерімен табылатын (10.3) - (10.4) теңдеулері жалпы 

жағдайда сызықты емес дифференциалдық теңдеулер болып келеді.  

10.2 Механизмдер қозғалысының сызықты емес теңдеулерін шешу  

Механизм қозғалысының буындардың орындарына тәуелді теңдеуінің 

сандық шешілуі. М = МҚ - МК  моменті және IK келтірілген инерция моменті 

бастапқы буынның жалпыланған координатасының, яғни φ бұрылу 

бұрышының функциясы ретінде берілген болсын. Онда бастапқы буынның 

қозғалыс заңын анықтау үшін бұл теңдеуді  бастапқы шарттары   0=t   болғанда   

0 = , 0 =  болатын  энергия интегралы түріндегі теңдеуге келтіруге болады: 

22

2

00
2

0








КК
II

dМ −= .                                         (10.5) 

Механизмнің қозғалыс заңынан бастапқы буынның бұрыштық 

жылдамдығын   жалпыланған координатаның функциясы ретінде аламыз: 

( ) ( ) +=







0

.//2 2

00 ККК IIМdI                                (10.6) 

Кейбір жағдайларда түбір астында тұрған өрнектегі интегралды ақырлы 

түрде көрсетуге болады. Бұл интеграл тек сандық әдіспен табылады. 

Бастапқы буынның қозғалыс заңын анықтау үшін  )(/  =dtd  деп 

алайық. 

Интегралдағаннан кейін мына түрге келеміз: 

=







0
)(

d
t .                                                (10.7) 

Бұл интегралдау да сандық әдіспен орындалады. Нәтижесінде табылған 

t=t(φ) функция арқылы іздеп отырған  

 φ = φ (t)                          (10.8) 

функциясын табамыз. 

ω(φ) функциясын φ жалпыланған координатасы бойынша 

дифференциалдасақ, яғни үдеудің аналогын анықтап, бұрыштық үдеуді 

табамыз: 

                                





d

d
= .                                                  (10.9) 

11 11-дәріс. Механизм қозғалысын зерттеудегі Виттенбауэр әдісі 

Дәріс мазмұны: Виттенбауэр диаграммасы, механизм қозғалысының 

бірқалыпсыздық коэффициенті, Виттенбауэр әдісімен маховиктің инерция 

моментін анықтау.  

Дәріс мақсаты: Виттенбауэр диаграммасын қарастыру, бірқалыпсыздық 

коэффициенті және маховиктің инерция моменті ұғымдарын игеру, 
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Виттенбауэр әдісімен маховиктің инерция моментін анықтауды қарастыру.  

11.1 Виттенбауэр диаграммасы 

Виттенбауэр әдісі механизмнің қалыптасқан қозғалысында күштер 

буындардың орнына байланысты болғандағы қозғалыс теңдеуінің 

графаналитикалық шешімі болып табылады. Механизмнің буындарына әсер 

ететін күштердің сипаттамалары көбінесе график түрінде беріледі. Сол 

себептен механизмнің қозғалыс теңдеулерін интегралдауда сандық әдістермен 

қатар графиктік және графаналитикалық әдістер қолданылады. Осы әдістердің 

ішінен, келтірілген инерция моменті өзгергенде бастапқы буынның  бұрыштық 

жылдамдығының және механизмнің кинетикалық энергиясының өзгеруін 

көрнекі түрде көрсететін, Виттенбауэр әдісін қарастырайық. 

Периоды 2π –ге тең қалыптасқан қозғалысты қарастырайық. Айналып 

тұрған бастапқы буынға әсер ететін қозғаушы күштердің моменті  МҚ   тұрақты, 

ал осы буынға келтірілген басқа сыртқы күштердің  моменті МК жалпыланған 

координатаның функциясы болсын. Есептеу ыңғайлы болу үшін  МК  кедергі 

момент болса  -   осімен жоғары бағытталған, немесе МҚ  қозғаушы момент 

болса   осімен төмен бағытталсын (28, а сурет).  

Қалыптасқан қозғалыста     𝑀Қ2𝜋 − ∫ 𝑀𝐾𝑑𝜑 = 0
2𝜋

0
     шарты орындалуы 

керек. Бұдан қозғаушы момент табылады:   𝑀Қ = 𝜇𝑀𝜇𝜑𝐹/2𝜋. Мұндағы 𝜇𝑀 және 

𝜇𝜑 - бұрылу бұрыштары мен күштер моменттерінің масштабтық 

коэффициенттері; F – абсциссалар осі мен )(КМ  графигінің арасындағы 

аудан, егер аудан абсцисса осінен төмен орналасса, онда абсциссадан жоғары 

орналасқан ауданнан алынып тасталады. 

Бұл жағдайдағы қозғалыс теңдеуі келесі түрде болады: 

   ∫ (𝑀Қ − 𝑀𝐾)𝑑𝜑 = ∆𝑇
𝜑

0
 ,                        (11.1)    

мұндағы T - бастапқы орынға қарағандағы кинетикалық энергияның 

өсімшесі, яғни φ бұрышының берілген мәніндегі кинетикалық энергиясынан 

φ=0 болғандағы кинетикалық энергиясының айырмасы. (10.1)-теңдеу бойынша 
)(ТТ =  графигін тұрғызамыз (28, б сурет). Ол үшін кез келген тәсілмен 

φ=0 ден бастап  кезекті φ = φi   (i = 1, 2, …, 12) мәніне дейінгі МҚ және МК 

арасында жатқан F0i  ауданын өлшейміз (өлшем бірлігі мм2). 𝑀Қ > 𝑀𝐾 болса 

бұл ауданды оң деп, ал  𝑀Қ < 𝑀𝐾  болса - теріс деп санаймыз. Масштабтық 

коэффициенттерді ескерсек МiFT 0= . 

Бізге белгілі формуламен φ бұрышына байланысты  IK  келтірілген 

инерция моментінің мәнін анықтаймыз )(КК II = . Сонан соң )(ТТ =  

және  )(КК II =  графиктерінен графиктік  әдіспен φ параметрін жоямыз, оны. 

графиктік жолмен жою үшін координаттар осьтерін 28, в-суретте 

көрсетілгендей орналастырамыз. T графигінің нүктелерінен жүргізілген 

горизонталь сызықтарымен сәйкес )(КК II =  графигінің нүктелерінен 

жүргізілген вертикаль сызықтардың қиылысуын  табамыз (28, г сурет).  



49 

 

 

28 сурет 

Кинетикалық энергия өсімшесінің IK келтірілген инерция моментіне 

байланысты  табылған тәуелділігінің графигі Виттенбауэр диаграммасы деп 

аталады. Егер φ=0  кезіндегі  ω = ω0 мәні белгілі болса, осы диаграмма бойынша 

механизмнің кез-келген жағдайындағы бастапқы буынның  ω бұрыштық 

жылдамдығының мәнін анықтауға болады. Ол үшін φ=0  кезіндегі кинетикалық 

энергияның мәнін )( КIТ  графигінің басынан ординаталар осінің бойымен 

төмен сызамыз. Табылған ОТ  нүктесі )( КIТ  графигінің координаталарының бас 

нүктесін анықтайды. Виттенбауэр диаграммасының бойында жатқан кез келген 

нүктені ОТ нүктесімен қосатын сәуле абсциссалар осімен тангенсі ω бұрыштық 

жылдамдығының квадратына пропорционал болатындай ψ  бұрышын құрайды. 

Дәлелдеу үшін ОТnN тікбұрышты үшбұрыштан  )//()/( IКT ITtg  =  

шамасын табайық, және 2/2КIT =  ескере отырып, мына түрге келеміз: 
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2

2







T

Itg = .                                      (11.2) 

Егер ОТ нүктесі сызбаның шегінде жатса, онда (10.6)-теңдеуді 

пайдаланып  қажетті )( = тәуелділігін және алдында көрсетілгендей 

бастапқы буынның қозғалысының теңдеуін табуға болады.  

Машинаның қалыптасқан қозғалысы кезінде бастапқы буынның 

бұрыштық жылдамдығы тұрақты деп есептеледі. Тәжірибелер нақты 

бұрыштық жылдамдықтың тұрақты емес екенін, оның мәндерінің тербелісі 

(өзгерісі) жетектегі буындағы жүктемеге байланысты екенін көрсетеді. 

Жүктемелер де айнымалы болуы мүмкін. Мұндай машиналардың қатарына 

ұсақтаушы, түрлі материалдарды араластыратын, көтергіш транспорттық т.с.с, 

яғни ауыр динамикалық режимде жұмыс істейтін машиналар жатады.  

Қалыптасқан қозғалыстың кинематикалық сипаттамаларының бірі - 

механизм қозғалысының бірқалыпсыздық коэффициенті, оны δ әрпімен 

белгілейді. Бірқалыпсыздық коэффициенті деп қалыптасқан қозғалыстың бір 

периодындағы бастапқы буынның бұрыштық жылдамдығының ең үлкен және 

ең кіші шамаларының айырмасының орташа шамасына қатынасын айтамыз: 

( ) оpт /minmax −= ,                                    (11.3) 

мұндағы  орташа бүрыштық жылдамдығы: 

2/)( minmax  +=орт .        (11.4) 

Әртүрлі машиналар үшін практикада δ коэффициентінің кейбір 

қабылдайтын шамаларының интервалы белгіленген. Мысалы, насостар үшін -   

1/5 ÷1/30, іштен жанатын қозғалтқыш үшін   -   1/80 ÷ 1/150 және т.б. 

11.2 Виттенбауэр әдісімен маховиктің инерция моментін анықтау  

Егер (11.3)-формуламен табылған механизмнің бірқалыпсыздық 

коэффициенті мүмкін шамасынан үлкен болса, онда оны айналатын 

буындардың біреуінің массасын арттырумен азайтуға болады. Айналатын 

буынның қосылған массасы сермерлік масса (маховая масса) деп аталады. 

Конструктивті түрде бұл масса сермер сияқты жасалынады, яғни біртұтас диск 

немесе ауыр құрсаулы шабақты шкив түріндегі бөлшек ретінде 

қарастырылады.  

Маховиктің қажетті инерция моментін анықтау үшін (11.3) және (11.4) 

формулаларынан бастапқы буынның бұрыштық жылдамдығының ең үлкен 

және ең кіші шамалары  және   δ  шамасымен төмендегі қатынаста болатынын 

ескереміз: 

оpт =− minmax ; оpт 2minmax =+ . 

Осы жүйені шешіп алатынымыз: оpт )5,01(max += , 

орт )5,01(min −= . Егер осылардын квадраттарын қарастырып, 4/2  аз 

шаманы ескермесек, осыған келеміз: 
22

max )1( оpт += , 
22

min )1( орт −= .
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2

max және 2

min  шамаларын (10.16) - формулаға қойсақ, ψmax және ψmin 

шамаларын табамыз: 

                    
.)1(

2

,)1(
2

2

min

2

max

оpт

T

I

оpт

T

I

tg

tg













−=

+=

                                   (11.5)    

Виттенбауэр диаграммасына IК  осімен ψmax және ψmin бұрыштарын 

құрайтын жанамалар жүргіземіз. Жанамалардың қиылысу ОМ  нүктесі Т = Т(IК) 

графигінің координаттарының бас нүктесінің жаңа орнын анықтайды. Бұл 

координаттар жүйесінде механизмнің бірқалыпсыздық коэффициенті δ мен 

ωорт орташа бұрыштық жылдамдықтың мәндері беріледі. Координаталар 

басынан алдыңғы ордината осіне дейінгі арақашықтық ОМm маховиктің 

келтірілген инерция моментін анықтайды 

IMM mOI )(= .                                             (11.6) 

Егер  ОМ нүктесі сызбаның шегінен шықса, онда жанамалардың алдыңғы 

ординаталар осін кесетін kl кесіндісін тауып, ОМmk және ОМml үшбұрыштарын 

қарастырып,  

( ) ( )( )minmax  tgtgmOkl M −=  

өрнегіне келеміз. 

Бұл қатынастан (10.19) бен (10.20) - формулаларын ескерсек, келесіні 

аламыз: 

    2

)(

оpт

T
M

kl
I




= .                                              (11.7) 

ψmax және ψmin бұрыштарының 90°-қа жақын шамаларында жанамалар 

сызбада ординаталар осін қимауы да мүмкін. Онда (kl) кесіндісі осылай 

табылады:  

maxmin)(  tgOqtgOpkl −=  

Бұл жерде Ор және Оq – О центрінен р және q нүктелеріне дейінгі 

жанамалардың абсциссалар осімен қиылысқандағы арақашықтықтары. 

 

12 12-дәріс. Айналмалы буындарды теңгеру 

 

Дәріс мазмұны: статикалық және динамикалық теңгеру, механизмдерді 

теңгеру, алмастырушы массалар әдісі.  

Дәріс мақсаты: статикалық және динамикалық теңгеру түсініктемесін 

және теңгеру әдістерін, айналмалы буынды теңгеруді, механизм массаларын 

теңгеруді, алмастырушы массалар әдісін қолдану мысалын қарастыру.  

12.1 Статикалық және динамикалық теңгеру 

Механизм синтезінің жалпы әдістері тек кинематикалық синтез есебіне 

ғана емес, динамикалық синтез есебіне де қолданылады. Буынар массаларының 
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таралуына байланысты механизм тірегіне түсірілген қысымды азайту 

шарттарынан туындайтын динамикалық синтездің кейбір есептерін 

қарастырайық. Бұл есептің ең қарапайым түрі - айналмалы буынды теңгеру,  

яғни тірекке түсірілген үдеуге байланысты динамикалық реакцияларды 

(басқаша айтқанда – инерция күштерін) толық немесе жартылай жою. Бұл 

реакцияларды толық жою үшін қозғалыстың кез келген уақытында инерция 

күштерінің бас векторы ИР


 мен бас моменті ИМ


 нөлге тең болуы керек: 

,0=ИР


                                                  (12.1) 

.0=ИМ


                                                 (12.2) 

Кейде массалар центрінің орны тұрақты болу шартымен, немесе массалар 

центрі буынның айналу осінде жату шартына пара-пар, тек (11.1)-теңдеудің 

орындалуымен ғана шектелеміз.  Айналмалы буын массаларының, массалар 

центрін буынның айналу осіне аударып таралуын айналмалы буынды 

статикалық теңгеру деп атайды. 

Жылдам айналатын буындарды статикалық теңгеруді сандық мысал 

арқылы түсіндіруге болады. Буынның массасы  m = 10 кг, тұрақты бұрыштық 

жылдамдығы  ω = 1000 рад/с (айналу жиілігі ≈ 9500 айн/мин), массалар 

центрінің айналу осінен арақашықтығы  rs = 0,0001 м болсын. Онда инерция 

күшінің мәні осындай болады: Н
s

rmРИ 100010000,000110 22 ===  . 

Қарастырып отырған мысалда буынның салмағы жуықтап алғанда 100 Н, 

сонда массалар центрінің өте аз орын ауыстыруында (0,1 мм) инерция күші 

салмақтан 10 есе көбейіп кетеді. Осыған сәйкес буынның тіректердегі 

реакциялары да өседі. Инерция күштерінің, демек динамикалық реакциялардың 

бағыттары айнымалы болады, сол себептен механизм буындарының керексіз 

тербелістері орын алатынын ескеру қажет.    

Егер (12.1)-теңдеуі орындалмаса, онда буын статикалық теңгерілмеген 

деп аталады. Статикалық теңгерілмегендік өлшемі немесе статикалық 

дисбаланс ретінде буын массасының айналу осіне қарағандағы статикалық 

моменті қабылданады:  

  s
mr= .                                                       (12.3) 

Қарастырылып отырған жағдайда теңгерілмегендік статикалық деп 

аталады, себебі оны статикалық сынаудан байқауға болады. Осы мақсатта 

цилиндр формалы буын екі горизонталь пышаққа орналастырылады (білеуге). 

Егер массалар центрі цилиндрдің осінде орналасса, онда буын кез келген 

жағдайда тепе-теңдікте болады, ал керісінше жағдайда - массалар центрі өте 

төмен орналасқан орнықты тепе-теңдікке жеткенше домалап қозғала береді. 

Статикалық теңгеру үшін буынның массалар центріне қарсы бағытта 

айналу осінен rП қашықты-ғында mП (29, а сурет) қосымша массаны (қарсы 

салмақты) орнату керек. Егер  

s
rmrm ПП


−=                (12.4) 
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шарты орындалса, қарсы салмақтың  ИПР


 инерция күші теңгерілмеген буын-

ның ИР


 инерция күшіне тең және қарама-қарсы бағытталады. Олай болса бұл 

шартта қорытқы 

күш нөлге тең 

болады. 

Кей кезде 

қарсы салмақ 

қоюды mП массасын 

жоюмен 

алмастырады. Бұл 

жағдайда буынның 

массалар центрі мен 

жойылатын 

массалар центрі 

айналу осінің бір 

жағында жатады. 

Айналу осінің 

бойымен созылып 

түсу ұзындығы аз 

буындарды стати-

калық теңгеру 

жеткілікті (мысалы шкивті, маховикті). Басқа формалы буындар үшін  буынның 

теңгерілуінің (12.1)-мен қатар (12.2) шарты да орындалуы қажет. Бұл жағдайда 

инерция күшінің бас моменті мен бас векторы да нөлге тең, сол себептен 

инерция күшінің тіреуге әсері жойылады. Айналмалы буын массаларының 

оның инерция күштерінен тіреуге түсетін қысымды жоя таралуын  -  айналмалы   

буынды толық (динамикалық) теңгеру  деп атайды. 

Толық теңгеруді кез келген I және II түзетуші жазықтықтарға қарсы 

салмақ қою арқылы орындауға болатынын көрсетейік (29, б сурет). Буын ω  

тұрақты жылдамдықпен бірқалыпты айналғанда mk  элементар массаға 

элементар инерция күші сәйкес келеді 

,2

kkИk mrР 


−=  

мұнда  kr


  -  mk  элементар массасының радиус-векторы. 

ИkР


 күшін түзетуші жазықтықтарда екі параллель құраушыларымен 

ауыстырамыз:  

llPP II

kИk

I

Иk /


= ,   ./ llPP I

kИk

II

Иk


=  

Бұл құраушылардың әрқайсысын өз жазықтығында қосамыз. Сонда 

барлық элементар инерция күштері түзетуші жазықтықтарда жатқан у осімен 
I  және 

II  бұрыштарын  құрайтын екі күшке келеді: 
 

                                     =
К

I

Иk

I

И PP ,


     =
К

II

Иk

II

И PP


. 

 29  сурет 
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Бұл екі күш бір-бірінен бағыт және шама жағынан ерекшеленеді. Кей 

кезде олар теңгерілмеген крест жасайды деп айтады.   
I

ИР


 және 
II

ИP


 күштері айналу осінен rI және rII қашықтықта жатқан mI  

және mII массаларының инерция күштері түрінде қаралуы  мүмкін. Онда 

түзетуші жазықтықтағы статикалық дисбаланстардың шамаларын толық 

теңгерілмегендіктің өлшемдері келесі болады: 

                                         
III rm= ,  

IIIIII rm= . 

Іс жүзінде динамикалық теңгеру түзетуші жазықтықтарда (бұл 

жазықтықтардың аты осыдан шыққан) екі қарсы салмақ қою арқылы 

орындалады. Қарсы салмақтың орналасуы мен шамасын олардың 
I

ИПP


 және 
II

ИПP


инерция күштері  
I

ИР


 және 
II

ИP


 күштерін теңгеретіндей етіп таңдауымыз керек, 

яғни олар шамасы жағынан тең, бағыты жағынан қарама-қарсы болуы керек.  

Қарсы салмақтардың  массалары 
I

Пm  және 
II

Пm             
III

П

I

П rmrm = ,  
IIIIII

П

II

П rmrm =  

шарттарынан таңдап алынады, ал олардың орналасу бұрыштары  += II

П ,  

 += IIII

П  қатынастарынан алынады.                             

Қарсы салмақтарды орналастыруды 
I

Пm  және 
II

Пm  массаларын жоюмен 

ауыстыруға болады. Онда II

П  =  және 
IIII

П  = . 

Түзетуші жазықтықтардағы 
I  және 

II  бұрыштары мен ΔI және ΔII 

дисбаланстарының шамалары әдетте эксперименттік жолмен табылады. 

Айналмалы буынның теңгерілгендігінің эксперименттік жолмен анықталуы 

және оның жойылуы теңгеру (балансировка) деп аталады. Теңгеру теңгеруші 

станок деп аталатын арнайы қондырғыларда жүргізіледі. 

12.2 Механизмдерді теңгеру 

Егер тіректің фундаментке әсер ету күшінің бас моменті мен бас векторы 

бастапқы буындардың берілген қозғалысында тұрақты болса, механизм 

теңгерілген механизм деп аталады. Механизмді теңгеру мақсаты – 

фундаментке де, оның үстіндегі ғимаратқа да қолайсыз тербелістерді 

тудыратын фундамент пен ғимаратқа әсер етуші айнымалы ықпалдарды жою. 

Транспорттық машиналардың фундаменті жоқ, бірақ тірекке жол тарапынан 

болатын (жолдан, топырақтан, еденнен, т.с.с) айнымалы әсердің салдарынан 

механизм буындарының тербелісін болдырмау үшін теңгеріледі. 

Фундаменттің тірекке қысымының бас векторын фР


 және  бас моментін   

фМ


 деп, механизмге қатысты сыртқы күш болып есептелетін барлық басқа 

күштердің бас векторын Р


 және бас моментін М


 деп, механизмнің инерция 

күштерінің бас векторын ИР


 және бас моментін ИМ


деп белгілейік. 

Сонда Даламбер принципі бойынша механизм үшін: 

,0=++ фИ РРР


   0=++ фИ МММ


. 
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Бұдан механизмнің теңгерілу шарты, яғни фР


 және фМ


-ң тұрақтылық 

шарттары шығады: 

,constРР И =+


                                              (12.5)        

constMM И =+


.                                             (12.6) 

Бұл теңдеулердің механизм буындарының массаларын тарату немесе 

механизм буындарына әсер ететін қосымша сыртқы күштер енгізу арқылы 

қанағаттандырылуы өте сирек кездесетін жағдай. Әдетте фР


 және фМ


-ң 

тұрақтылыққа жуық шамасын қамтамасыз ету үшін, буын массаларын таңдау 

және қарсы салмақты орналастыру арқылы қанағаттандырылатын дербес 

шарттар қабылданады: 

,0=ИР


                                                     (12.7)           

0=ИМ


.                                                    (12.8) 

Бұл шарттар Р


 және М


тұрақты болғанда (12.5) және (12.6) - шарттарға 

пара-пар. 

Механизм буындарының инерция күштерінің фундаментке (немесе тіреу 

тірегіне) қысымын жоятын буындар массаларының таралуын механизм 

массаларын теңгеру деп атайды.  

12.3 Алмастырушы массалар әдісі 

Жазық механизмдердің массаларын теңгеруде көбіне (12.7) шартын, яғни 

механизм буындарының инерция күштерінің тек қана бас векторы нөлге тең 

болатын шартты, орындаумен шектеледі. Бұл шарт механизм буындарының 

массалар центрі орнының тіреуге қатысты тұрақтылығын талап еткенмен 

теңдес. Массалар центрін тіреуге қатысты қозғалмайтын нүктеге келтіретін 

механизм буындары массаларының таралуы механизм массаларын 

статикалық теңгеру деп аталады. Жазық механизмдерді статикалық теңгеру 

есебінің ең қарапайым және көрнекті шешілуі алмастырушы массалар әдісімен 

орындалады. 

Жазық қозғалыстағы алмастырушы массалар жүйесі деп, жазық 

механизмнің алмастырылатын қатты денесіндей  m массасы бар, массалар 

центрі де сол дененікіндей  орналасқан және  Is инерция моменті де сондай m1, 

m2, …, mn жинақталған массалар жүйесін айтамыз. 

Бас нүктесін буынның массалар центріне орналастырып, буынмен Sху 

координаталар жүйесін байланыстырайық. Онда төрт алмастырушы массалар 

үшін: 
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Егер (12.9) шарттар орындалса, онда алмастырушы массаларды 

орналастыру статикалық деп; егер оған қосымша (12.10) шарты да орындалса, 

онда динамикалық немесе толық деп аталады. Массаларды статикалық 

орналастыруда алмастырушы жүйенің инерция күштерінің бас векторы 

буынның инерция күштерінің бас векторына тең. Динамикалық орналастыруда 

инерция күштерінің бас моменттері де тең.  

 

13 13-дәріс. Машиналардың дірілге белсенділігі және оларды дірілден 

қорғау 

 

Дәріс мазмұны: діріл туралы түсініктеме, дірілден қорғаудың негізгі 

әдістері, дірілден оқшаулау припциптері.  

Дәріс мақсаты: дірілдің себебін және салдарын, дірілден қорғау 

мақсатын, одан қорғаудың негізгі әдістерін және дірілден оқшаулау 

принциптерін қарастыру.  

13.1 Дірілден қорғаудың негізгі әдістері 

Діріл (вибрация) құрылым элементтеріндегі қосымша жүктемелерді 

көбейтеді. Осының салдарынан бөлшектердің қосымша жүктемелерге 

қарсыластық қабілеті төмендейді, жарықтар, қажып қирау пайда болады. Діріл 

материалдардың беттік структурасын, үйкеліс және машина бөлшектерінің 

түйісетін  беттеріндегі тозу шартын өзгертуі және құрылымның қызып кетуіне 

алып келуі мүмкін. 

Діріл шу туғызады, ал шу адам өмір сүретін ортасының маңызды 

экологиялық көрсеткіштерінің бірі. Діріл адамның 

функционалдық мүмкіндіктерін және жұмыс істеу 

қабілетін төмендетеді. Сондықтан дірілге белсенділікті 

бағалау және діріл деңгейін кеміту әдістері мен 

шараларының маңызы зор. Осындай әдістер мен 

шаралардың жиынтығы дірілден қорғаныс деп аталады. 

Дірілден қорғаныс есептерін қарастырғанда, әдетте зерттеліп отырған 

механикалық жүйеде бір-бірімен С байланысы арқылы қосылған екі И және О 

ішкі жүйелерін бөліп алады (31 сурет).  Бұл жерде И – тербелісті туғызатын 

физикалық процестер жүретін тербеліс көзі; О – тербелісін азайтуды қажет 

ететін, дірілден қорғалатын объект.  

Объектіні тербеліс көзімен байланыстыратын С байланысында туатын 

және объектіні тербелтетін күштер күштік (динамикалық) әсер деп аталады. 

Мысалы, фундаментке қондырылған қозғалтқыштың роторы 

теңгерілмеген (турбина, генератор, іштен жану қозғалтқышы, кез келген 

роторлы механизм). Мұндағы тербеліс көзі – ротор, дірілден қорғалатын объект 

– қозғалтқыштың корпусы, динамикалық әсер – ротор тірегінің динамикалық 

реакциялары.  

Дірілден қорғаныс  мақсаты – ротордың теңгерілмегендігінен туған 

қозғалтқыш корпусының тербелісін азайту. 

31 сурет 

И О 
С 
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Дірілдік әсерлер - тербелмелі процесс. Дірілдік әсерлер стационарлы, 

стационарлы емес және кездейсоқ болып бөлінеді. Стационарлы дірілдік 

әсердің ең қарапайым  түрі - гармоникалық тербеліс. Гармоникалық тербелістер 

уақыт функциясымен өрнектелетін периодты процестер: ( ) ( ) += tXtx
00

sin , 

мұндағы  Х0 – амплитуда;  ω0 – жиілік; ψ – бастапқы фаза;  t – уақыт. 

Объект тербелісінің қарқындылығын  келесі көрсетілген әдістермен 

азайтуға болады: 

- тербеліс көзінің дірілдік белсенділігін төмендету: бұл жағдайда 

арнайы май пайдалануға немесе қозғалмалы массаларды теңгеру арқылы 

динамикалық реакцияларды азайтуға болады; 

- объектінің конструкциясын өзгерту: бұл жағдайда резонанстық 

құбылыстар жойылады немесе объектідегі механикалық энергияның 

диссипациясы көбейтіледі; 

- тербелістерді динамикалық өшіру: динамикалық виброөшіргіш 

объектіге өшіргіштің қосылатын нүктелерінде түсірілген қосымша 

динамикалық әсерлерді ұйымдастырады; 

- дірілден оқшаулау (виброизоляция): дірілден оқшаулаудың әсері 

тербеліс көзі мен объектінің арасындағы байланысты әлсіретуге алып келеді.  

Дірілден қорғаныс жабдықтары – демпферлер, динамикалық өшіргіштер 

және дірілден оқшаулағыштар. 

13.2 Дірілден оқшаулау принциптері  

Дірілден қорғаныс жүйесінің есептеу моделінде үш негізгі бөлікті  бөліп 

шығаруға болады: ұйтқыту көзі И, қорғау объектісі О және дірілден оқшаулау 

жабдығы ВУ. Ең қарапайым жағдайда 

ұйтқыту көзі мен қорғау объектісі х осі 

бойымен ілгерілемелі қозғалатын қатты 

дене болып есептеледі. 32-суретте 

дірілден қорғаныс жүйесінің  сұлбасы 

көрсетілген: а – жалпы жағдай; б – күштік 

қоздыру  F = F(t); в – кинематикалық 

қоздыру  ξ = ξ(t). Жүйеге түсірілген 

сыртқы күштер F (қоздырулар), сонымен 

қатар ұйтқыту көзі мен объектінің 

арасында орналасқан  дірілден оқшаулау 

жабдығы тарапынан оларға әсер ететін 

ішкі күштер R мен R'  х осінің бойымен 

бағытталған деп есептеледі. Сонымен х 

осі қарастырылып отырған вибро-

оқшаулау жабдығының осі болады. 

32, б-суретінде келтірілген сұл-баны ғимараттарды, құрылымдарды, 

фундаменттерді оларға орнатылған қозғалмалы бөлшектері теңгеріл-меген 

машиналар мен механизмдер немесе басқа виброактивті жабдықтар 

 32 сурет 
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қоздыратын динами-калық әсерлерден қорғау туралы әңгіме болғанда 

пайдаланады. 32, в суретінде келтірілген сұлбаны жабдықтар, аппараттар, дәл 

механизмдер немесе станоктарды, яғни тербелмелі тірекке немесе қозғалмалы 

объектілерге орналастырылатын дірілге сезімтал құрал-жабдықтарды дірілден 

қорғау есептерінде пайдаланады. 

Дірілден оқшаулау жабдығы дірілден қорғау жүйесінің негізгі бөлігі 

болып табылады.  Ол берілген қоздырулар тудыратын объектіні қорғау мақсаты 

жүзеге асырылатын қозғалыс режимін құруға арналған. Көп жағдайларда бұған 

серпінсіз виброоқшаулау жабдығын пайдаланғанда қол жеткізеді. Ол 32-

суретте көрсетілген сұлбалар үшін бір осьті дірілден оқшаулағыш болып 

келеді. Мұндай  дірілден оқшаулағыш үшін R және R' реакцияларының мәндері 

бірдей болады. R реакциясын деформацияға және деформацияның 

жылдамдығына пропорционал деп есептеуге болады:  bcR += , мұндағы с 

және b коэффициенттері қатаңдық және демпферлеу коэффициенттері деп 

аталады.  Бұл тәуелділік оқшаулағыштың жай серпінсіз дірілден сызықты 

сипаттамасын суреттейді. Ол b = 0 болғанда серпімді элементтің (серіппенің), 

ал с = 0 болғанда сызықты тұтқыр демпфердің сипаттамасын суреттейді. 

 

14 14-дәріс. Жұдырықшалы механизмдер синтезі 

 

Дәріс мазмұны: жұдырықшалы механизмдер синтезі туралы түсініктеме 

және оның кезеңдері, синтезді орындау жолы.  

Дәріс мақсаты: механизм синтізі есептерін және жұдырықшалы 

механизмдер синтезін орындау жолын қарастыру.  

14.1 Жұдырықшалы механизмдер  

Механизмдердің бұл түрі жетектегі буынның қозғалысы берілген 

заңдылықпен өзгергенде немесе жетекші буынның үзіліссіз қозғалысында 

уақытша тоқтайтын жағдайларда 

қолданылады. Құрамына 

жұдырықша кіретін үш буынды 

механизм жұдырықшалы 

механизм деп аталады. Жоғарғы 

жұптың элементі болып 

табылатын  айнымалы бет түрінде 

жасалған буын жұдырықша деп 

аталады (33-суреттегі 1-буыны). 

Жұдырықшалы механизмдердің шығар буыны қайтармалы қозғалыс 

жасайды. Жұдырықшалы механизмнің  түзу сызықты қозғалыстағы шығар 

буыны итергіш деп (33, а сурет), ал тербелмелі қозғалыстағысы буыны – 

күйенте  (33, б сурет) деп аталады. Итергіш пен жұдырықшаның  арасын-дағы 

үйкелісті азайту үшін итергіштің ұшына ролик қойылады. Ролик жұдырықша 

кескінінің шеңбер түрінде жасалған бөлігімен жанасқанда итергіш 

қозғалмайды. 

б) 

33 сурет                                       
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Жұдырықшалы механизмдердің қозғалысын зерттеудегі ең маңызды есеп 

– жетектегі буынның берілген қозғалыс заңы бойынша жұдырықшаның 

кескінін тұрғызу. Жетектегі буынның қозғалыс заңы аналитикалық немесе 

графиктік түрде беріледі. 

14.2 Жұдырықшалы механизмдер синтезі  

Берілген қасиеттері бойынша механизм сұлбасын жобалау механизм 

синтезі деп аталады.  

Жұдырықшалы механизмдер синтезі екі кезеңнен тұрады: 

а)  механизмнің негізгі өлшемдерін анықтау (жұдырықшаның ең кіші 

радиус-векторы, күйентенің ұзындығы және т.б.); 

б)  кірер және шығар буындардың орын ауыстыруының арасындағы 

берілген тәуелділік бойынша жұдырықшадағы жоғарғы жұптың элементін 

анықтау. 

14.2.1 Жұдырықшалы механизмнің шығар буынының қозғалыс заңын 

таңдау.  Жұдырықшалы механизмдер көбіне машина-автоматтарда кеңінен 

таралған. Олар машина-автоматтарда өңделетін бұйымдар мен құралдардың 

берілген орын ауыстыруының ретін орындау үшін қызмет етеді.  

Қарапайым қозғалыс заңы итергіштің ең үлкен жылдамдығы vmax ең кіші 

шамаға ие болатын тұрақты жылдамдықтың (бірқалыпты қозғалыс) заңы болып 

табылады. Бірақ қозғалыстың басы мен соңында қатты соққылар болып тұрады 

(amax→ ∞). 

Итергіш әуелі теңүдемелі сосын теңкемімелі қозғалатын тұрақты удеу 

заңын пайдаланып қатты соққылардан құтылуға болады. Бірақ теңүдемелі 

қозғалыстан теңкемімелі қозғалысқа көшкенде үдеудің бағыты, олай болса 

инерция күштері (жұмсақ соққы) де лезде өзгереді. Бұл серпімді тербеліске 

және динамикалық жүктемелердің артуына әкеліп соғады.  

Бұрыштық үдеудің лезде бағытын өзгертуінен қозғалыстың басы мен 

соңында,  егер әрі қарай тоқтау болатын болса, үдеу тек шамасы жағынан 

өзгеретін косинусоидалы үдеулер заңын пайдаланып құтылуға болады.  

Соққысыз деп аталатын,  жылдамдықтар мен үдеулердің секіруі 

болмайтын, үдеулердің өзгеріс заңдарын табуға болады. Мысалы, 

синусоидамен өзгеретін үдеулі қозғалыс заңы.  

14.2.2 Жұдырықшалы механизмнің қысым бұрышы. Жұдырықшалы  

механизмнің негізгі өлшемдері берілген шектеулердің орындалу шарттарынан 

таңдалады. Олардың ішінде жетектегі буынға қысым бұрышы бойынша  

шектеу шартын атауға болады.   Ролигінің центрі В жұдырықшаның айналу 

центріне қарағанда е қашықтығына ығысқан түзудің бойымен қозғалатын 

механизм үшін (34 сурет) жетектегі итергішке қысым бұрышын табайық. Егер 

көтерілу кезіндегі итергіш жылдамдығының бағыты жұдырықшадағы түйісу 

нүктесінің жылдамдығы-ның бағытымен сүйір бұрыш құрса, бұл ығысу оң деп 

саналады. Итергіштің орын ауыстыруы s пен жұдырықшаның бұрылу бұрышы 

φ көтерілу фазасының бастапқы жағдайынан, яғни ролик центрінің 

жұдырықшаның айналу центрінен R0  қашықтығында жатқан ең төменгі 
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жағдайынан,  бастап есептеледі.  Бұл қашықтық бастапқы радиус деп аталады 

және жұдырықшаның теориялық кескі-нінің, яғни ролик центрінің 

жұдырықшаға қарағандағы траектория-сының,  ең кіші радиус-векторымен 

сәйкес келеді. 

Жетектегі итергішке қысым бұрышы υ  теориялық кескінге (немесе 

жұдырықшаның кескініне) жүргізілген нормаль  nn  мен ролик центрі 

жылдамдығының арасындағы бұрыш болып табылады.  Оның шамасын    

       1212 BBBB VVV


+=                                              (14.1) 

болатын 90° бұрылған  жылдамдықтар планынан  табуға болады. 

Жылдамдықтар планының полюсы р 

нүктесін роликтің центрі В-мен, ал 

планның  b1  нүктесін – 

жұдырықшаның айналу центрімен 

беттестіреміз. Сонда жылдамдықтар 

планының маштабтық коэффициенті 

келесідей табылады: 

, lv =                (14.2)  

мұндағы  μl - ұзындықтардың 

масштабтық коэффициенті; ω – 

жұдырықшаның бұрыштық 

жылдамдығы. 

b1 нүктесінен 
12BBV


 векторының 

бағытын  р полюсынан итергіштің 

BV


 жылдамдығына жүргізілген 

перпендикулярмен қиылысқанша 

(бұрылған планда ║nn)  жүргіземіз. 

Алынған  рb2 кесіндісі 
2BV


 

жылдамдығының шамасын береді: 

.22 vB pbV =               (14.3) 

Бұл формулаға (14.2)-ден 

алынған масштабтық коэффициенттің шамасын қойып, әрі sVB
=

2
 екенін 

ескеріп (мұндағы ddss /=  итергіш жылдамдығының аналогының шамасы), 

алатынымыз: 

lspb /2
= ,                                             (14.4) 

мұндағы рb2  кесіндісі сұлбаның масштабында итергіш жылдамдығының 

аналогын өрнектейді. 

(14.4)-формуланы ескере отырып Δ b1kb2  үшбұрышынан tgυ табамыз:  

)./()( 2

0 eRsestg −+−=                                (14.5) 

Центрлік жұдырықшалы механизм (жұдырықшаның айналу центрі 

итергіштің қозғалыс сызығы арқылы өтетін механизм)  үшін  

34 сурет 
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)./( 0Rsstg +=                                        (14.6) 

Егер ролик центрі траекториясының  жұдырықшаның айналу центрінен е 

қашықтығында өтетін түзуден айырмашылығы аз болса, күйентелі 

жұдырықшалы механизм үшін қысым бұрышын жуықтап (14.5)-формуласымен 

анықтауға болады. 

Мүмкін қысым бұрышын таңдау. Жұдырықшалы механизмдерде қысым 

бұрышын таңдаудың екі жолы бар: 

а) механизмнің габариттері 

кішкентай болуы керек; 

б) п.ә.к. жоғары болу керек. 

Кішкентай габариттер алу үшін 

R0 бастапқы радиусты кішірейту 

керек. Бұл жағдайда (14.5) бойынша 

қысым бұрышы мен кинематикалық 

жұптардағы реакциялар өседі. 

Реакциялардың бұл өсуін  күштердің 

өсу коэффициентімен бағалауға 

болады: 

,/12 РР=              (14.7)  

мұндағы  Р12 – жұдырықша немесе 

ролик тарапынан жетектегі итергішке 

әсер етуші реакцияның шамасы; Р – 

итергішке әсер етуші кедергі күштің 

(инерция күшін қоса) шамасы. Р = Р2 

+ m2a болғанда және  Р12 

реакциясының шамасын табуға 

арналған бұрыннан белгілі 

формуланы ескере отырып аламыз:  

  1
sin)/21(cos

−
+−=  lzf   (14.8) 

Осыдан  υmax  күштер өсуінің 

коэффициентінің шектік мәнін бере 

отырып, мүмкін қысым бұрышын 

анықтайтын теңдеу аламыз 

.sin)/21(cos 1

max

−=+−  допдоп lz (14.9) 

Габариттер кішкентай болғанда 

п.ә.к. жеткілікті шамасын алу үшін 

лездік п.ә.к. ηопт тиімді (оптимал) шамасын таңдап алу керек. υ = υдоп болғанда 

ηопт  = = 1- f(1+2z/l)tgυдоп болады. Осыдан табатынымыз: 

.
)/21(

1

lzf
tg доп

доп
+

−
=


        (14.10) 

35 сурет 
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Практикада итергішті жұдырықшалы механизмдер үшін қысым бұрышы 

υmax = 30°÷40° арасында, ал күйентелі жұдырықшалы механизмдер үшін  υmax = 

45° ÷ 50° арасында қабылдана-ды.  

14.3.3 Жұдырықшаның негізгі өлшемдерін қысым бұрышын шектеу 

шартынан анықтау. Центрлік итергішті жұдырықшалы механизм үшін 

бастапқы радиус R0 табу керек дейік. Итергіштің s орын ауыстыруын 

жұдырықшаның бұрылу бұрышы φ бойынша дифференциалдайық және 

итергіш жылдамдығының аналогының  s орын ауысты-рудан туындысының 
ddss /=  тәуелділік графигін тұрғызайық (35, а - сурет). 

График осьтерін бұрылған жылдамдықтар планына сәйкес (35-суретті 

қараныз) орналастырамыз, яғни s  осін жоғары бағыттаймыз, жұдырықша сағат 

тіліне қарсы айналғанда  s' шамаларын көтерілу фазасында (s'>0) солға қарай  

және түсу фазасында (s'<0) – оңға қарай саламыз. Масштабтық коэффициентер 

графиктің екі осі бойынша да  ұзындықтардың μl масштабтық коэффициентіне 

тең болуы керек.  

О жұдырықшаның айналу центрін s осінің жалғасында алайық. Сонда 

s'(s) графигінің кез келген  b2 нүктесі үшін  Оb2 түзуі s осімен υ қысым бұрышын 

құрайды, себебі бұл бұрыштың тангенсі (14.6)-формуланы қанағаттандырады. 

Қысым бұрышы ең үлкен шамасына Оb2 түзуі s'(s) графигіне жанама 

болғанда жетеді. Осы жанамаларды (ττ және τхτх) көтерілу фазасында  s осімен 

υдоп  бұрышын, ал түсу фазасында  
х

доп  бұрышын құрайтындай етіп жүргіземіз. 

Қысым бұрышы  υдоп және 
х

доп  мүмкін шамаларынан асып кетпеу үшін 

жұдырықшаның айналу центрін О' және О'' нүктелерінен, яғни  ττ және τхτх 

жанамаларының s осімен қиылысу нүктелерінен, төмен алу керек. Жұдырық-

шаның таңдап алынған центрі мен s'(s) графигінің бас нүктесінің арасындағы 

қашықтық R0 бастапқы радиустың шамасын береді. 

Егер итергішті ығыстырсақ,  υдоп  және  
х

доп  бұрыштарының шамаларын 

өзгертпей-ақ R0 минималь радиусының шамасын кішірейтуге болады. Бұл 

жағдайда О жұдырықшаның айналу центрін ττ және τхτх жанамаларының 

қиылысуымен анықталатын шабақталған аймақтан алуға болады (35, б сурет).  

Күйентелі жұдырықшалы механизм үшін ψ күйентенің бұрылу бұрышын 

жұдырықшаның бұрылу бұрышы  φ бойынша дифференциалдап, ролик 

центрінің жылдамдығының аналогын табамыз:   

,/  = lddVB  

мұндағы l – күйентенің ұзындығы; ψ' = dψ/dφ – күйентенің бұрыштық 

жылдамдығының аналогы.  

Сонан соң ψ(φ) тәуелділігі бойынша  берілген ψmax ауытқу бұрышының 

шекарасында ВС күйентесінің бірнеше жағдайын тұрғызамыз.  

В нүктесінен осы сәулелердің бойына lψ' кесінділерін саламыз.  lψ' үшін 

масштабтық коэффициентті ұзындықтардың  масштабтық коэффициентіне тең 

етіп аламыз (36 сурет). Бұл кесінділерді көтерілу фазасында егер жұдырықша 

мен күйенте қарама-қарсы бағыттарда айналса С центрінен, бір бағытта айналса 

- С центріне қарай саламыз.  



63 

 

Көрсетілген сызбалар 

бұрылған жылдамдықтар 

пландарының b2 нүктелерінің 

геометриялық орнын береді. Осы 

пландардың қасиеттерінің 

негізінде жұдырықшаның центрі 

О үшін мүмкін аймақ көтерілу 

фазасында   pb2  түзуіне 90°-υдоп  

бұрышымен, ал түсу фазасында  

90°-
х

доп  бұрышымен әрбір b2 

нүктелерінен жүргізілген түзуле-

рінің арасында жатады. Мүмкін 

қысымға байланысты есептеу-

лердің жуықтығынан бұл аймақ 

қиылысу нүктесі О'  ең төмен 

болатын түзулердің арасында 

жатады (шабақталған аймақ). 

Мүмкін аймақта алынған О центрі іздеп отырған бастапқы радиус R0 және 

жұдырықша мен күйентенің центрлерінің ара қашықтығын анықтайды.  

14.3.4 Шығар буынның берілген қозғалыс заңы бойынша жұдырықшаның 

кескінін анықтау. Жұдырықшаның кескінін графиктік жолмен тұрғызайық.  

Итергіштің жұдырықшаның бұрылу 

бұрышына қатысты орын ауыстыруы 

s=s(φ),  ығысуы е, бастапқы радиус R0 

және роликтің радиусы  r  берілген деп 

есептейміз (37 сурет). 

Теориялық кескінді тұрғызу В 

ролик центрінің траекториясын 

белгілеуден басталады. Ол үшін 

берілген  R0  мен е бойынша ролик 

центрінің ең төмен орнын В0 табамыз 

да, ұзындығы h-қа тең В0Вn бөлігінде φ 

бұрышы өзгеруінің тең 

интервалдарында оның орындарын 

белгілейміз. 37-суретте центрлік 

кескіннің кВ  нүктесі сәйкес келетін 

ролик центрінің арадағы тек бір 

жағдайы Вк көрсетілген. 

Жұдырықшаның іздеп отырған 

кескінін тұрғызу үшін қозғалысты кері 

айналдыру әдісін пайдаланайық. Ол 

үшін бүкіл механизмге жұдырықшаның 

бұрыштық жылдамдығына тең бірақ қарама-қарсы бағытталған (-ωк) бұрыштық 

 36 сурет 

37 сурет 
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жылдамдығын береміз. Сонда жұдырықша тоқтап қалады, ал итергіш 

айналады. Бұл айналысты көрсету үшін С0 нүктесінен  φ бұрышына қашық 

жатқан Ск нүктесінен радиусы е–ге тең шеңберге  жанама жүргізу керек. Іздеп 

отырған кВ  нүктесі ОВк радиусты шеңбер мен итергіштің қозғалысты кері 

айналдырған-дағы орнын көрсететін  түзудің қиылысқан жерінде  жатады. 

Көрсетілген сызуларды (φп және φ0 )  көтерілу және төмен түсу 

фазаларында В нүктесінің түрлі жағдайлары үшін қайталап, жұдырықшаның 

теориялық (центрлік) кескінін аламыз. Жоғарғы және төменгі (φв.в және  φн.в) 

тоқтауларда центрлік кескіннің радиустары R0 және  
22

0

2

0

2 2 eRhRh −++  

болатын шеңбердің доғаларымен сызылады. Теориялық кескінді тұрғызғаннан 

кейін жұдырықшаның практикалық кескінін тұрғызамыз. Ол үшін радиустары 

роликтің радиусына тең, центрлері теориялық кескінде жатқан шеңберлер 

тұрғызып, осы  шеңберлерді орай қосамыз. Центрлік кескіннің полярлық 

координаталары  

  
( ) 






−=

−++=

 0

22

0

2

0

2 ,2 eRsRsR
                             (14.11) 

формулаларымен анықталады. Мұндағы 

,arcsin
R

e
=    0 < χ < π/2, 

    

,arcsin
0

0
R

e
=     0 < χ0 < π/2. 

(14.11)-формулада  теріс таңбасы оң ығысуда, оң таңбасы теріс ығысуда 

алынады. χ бұрышы χ0 бұрышынан кіші, сондықтан полярлық бұрыш β оң 

ығысуда жұдырықшаның φ бұрылу бұрышынан кіші, сол ығысуда - үлкен 

болады. Егер ығысу е = 0 болса, онда  β және φ бұрыштары беттеседі. 

Жұдырықша кескінін өңдегенде көбіне кескіш құралдың (фреза немесе 

тегістеуші дөңгелектің) радиусын роликтің радиусына тең етіп алады. Сонда 

жұдырықшаның теориялық кескінінің координаталарын білу жеткілікті. Егер 

ролик пен кесуші құралдың  радиустары бірдей болмаса, ораушының 

координаттарын есептеудің жай ережелері бойынша құрал центрінің 

траекториясы табылады. 

 

15 15-дәріс. Тісті механизмдер синтезі 

 

Дәріс мазмұны: іліністің негізгі теоремасы, шеңбердің эвольвентасы 

және оның қасиеттері, эвольвенттік ілініс, тістердің негізгі өлшемдері, 

эвольвентті тісті іліністің геометриялық сипаттамалары, сыртқы эвольвентті 

ілініс суретін тұрғызу, тісті берілістердің сапалық көрсеткіштері, тісті 

дөңгелектерді жасау әдістері.  

Дәріс мақсаты: іліністің негізгі теоремасын және ілініс синтезіне 

қатысты ұғымдарды игеру, эвольвентті тісті іліністің геометриялық 
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сипаттамаларын, сыртқы эвольвентті ілінісін тұрғызу тәртібін, тісті 

берілістердің сапалық көрсеткіштері мен тісті дөңгелектерді жасау әдістерін 

қарастыру.  

15.1 Ілініс синтезінің негіздері 

Жоғарғы жұп буындарының берілген салыстырмалы қозғалыс заңын 

қамтамасыз ететін бір-бірімен жанаса әсер етуші беттер орайласушы  беттер 

деп аталады. Қайтымды қозғалыста орайласушы беттердің бір жұбын 

қарастыруға болады (жұдырықшалы механизм). Егер бір бағыттағы үздіксіз 

қозғалысты орындау қажет болса, онда бірнеше орайласушы беттер жұптарын 

қарастыру қажет, олар механизм дөңгелектерінің тістерінде орналасады. 

Кезекпен әсерлесетін тістердің беттерінен пайда болатын жоғарғы 

кинематикалық жұп тісті ілініс деп аталады. «Ілініс» терминін («тісті» сөзін 

қоспай) орайласушы беттердің бір жұбына қатысты да айтуға болады. Онда ол 

«жоғары жұп» терминіне синоним болып табылады. 

Іліністің негізгі теоремасын дәлелдейік. Салыстырмалы қозғалыстың 

берілген заңы бойынша орайласушы беттерді табу ілініс синтезіне жатады. Бұл 

есепті шешу үшін, орайласушы беттердің геометриясы мен олардың берілген 

салыстырмалы қозғалыс заңының байланысын көрсететін іліністің негізгі 

теоремасы қолданылады. 

Бір-бірімен  А  жоғарғы кинематикалық жұп жасайтын, О1 және О2 

центрлерінің айналасында ω1 және ω2 бұрыштық жылдамдықтарымен 

айналатын   1  және   2  денелерін қарастырайық (38 сурет).  А түйісу нүктесінде 

кескіндерге жүргізілген nn ортақ нормаль О1О2  центр аралық   қашықтықты  Р  

нүктесінде қияды.  P – ілініс полюсы деп аталады және кинематикалық 

тұрғыдан жоғарғы кинематикалық жұп буындарының салыстырмалы 

қозғалысындағы лездік айналу центрі болып табылады.     

Жазық механизмде берілген қозғалысты беру орайлас беттердің 

геометриясына тәуелді (38 суреттегі І және ІІ беттер). Көбінесе іс жүзінде 

орайлас беттердің геометриясын жоғарғы жұп буындарының арасындағы 

беріліс қатынасы тұрақты болатын қозғалыс заңын беретіндей етіп таңдайды, 

яғни u12=const. 

Қарастырып отырған уақытта  А  нүктесінің жылдамдықтары: 

-  1-дөңгелектің жүйесінде:  𝜐𝐴1
= 𝜔1 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1, 

-  2-дөңгелектің жүйесінде:  𝜐𝐴2
= 𝜔2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2. 

Мұнда  𝜌1  және  𝜌2 −  радиус векторлар (А нүктесінен О1 және О2 

центрлеріне дейінгі арақашықтық). 𝜐𝐴1
 және 𝜐𝐴2

 векторларының nn нормальға 

проекциялары өзара тең болу керек: 

       𝜐𝐴1𝑛
= 𝜐𝐴2𝑛 ⟹ 𝜔1 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1 = 𝜔2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2.                  (15.1)     

Олай болмаса, не тістер бір–біріне кіріп кетеді, не дөңгелектер іліністен 

шығып кетеді. 

𝜐𝐴1
 және 𝜐𝐴2

 векторларының tt жанамаға проекциялары бір–біріне тең 

емес, сондықтан жоғарғы кинематикалық жұпта кескіндер сырғанай бастайды. 
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38 сурет 

О1 және О2 нүктелерінен nn нормальға перпендикуляр тұрғызып, 𝑁1 және 

𝑁2  нүктелерін аламыз. 

∆𝑂1𝑁1𝐴  үшбұрышынан:  𝑂1𝑁1 = 𝜌1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1. 

∆𝑂2𝑁2𝐴  үшбұрышынан:  𝑂2𝑁2 = 𝜌2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2. 

Сонда (15.1) - өрнекті ескерсек:    222111 NОNО =   немесе 

11

22

2

1

NO

NO
=




. 

∆𝑂1𝑁1𝐴  және  ∆𝑂2𝑁2𝐴  үшбұрыштары ұқсас (сәйкес қабырғалары бір – 

біріне параллель). Пропорция құрайық: 

1

2

1

2

11

22

r

r

PO

PO

NO

NO
== , 

мұндағы r1  және r2  бастапқы шеңберлердің радиустары.  

Онда беріліс қатынасы жалпы түрде осылай табылады:  

1

2

1

2

2

1
12

r

r

PO

PO
u ===




. 

Алынған өрнек іліністің негізгі теоремасын береді. 

Теорема: тістердің жанасқан (орайлас) кескіндеріндегі ортақ нормаль 

дөңгелектердің центрлер сызығын бұрыштық жылдамдықтарына кері 

пропорционал бөліктерге бөледі. 

Сондықтан тұрақты беріліс қатынасын алу үшін, кескіндердің жанасушы 

бөліктері жанасудың кез келген уақытында олардың жанасу нүктесіндегі ортақ 

нормалі центрлер сызығындағы тек бір Р (Р - ілініс полюсы) нүктесінен 

1 - сурет 
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өтетіндей қисықтар түрінде сызылуы керек. Яғни тістерді сырғанамай 

жылжыту барысында ілініс  полюсы орнын ауыстырмайды. 

Осьтердің арақашықтығы осылай табылады 

              a= r1 + r2  , сонда .
1

,
1

1

12

12
2

12

1
u

u
ar

u
ar

+
=

+
=     

Центрлері О1 және О2  нүктелерінде жатқан ілініс полюсы арқылы өтетін 

шеңберлер бастапқы шеңберлер деп аталады. Ілініс полюсы дөңгелектердің 

салыстырмалы айналуының лездік центрі болып табылады. Жұмыс кезінде 

бастапқы шеңберлер бір–бірімен сырғанамай жылжиды, өйткені олар өзара 

салыстырмалы қозғалысында дөңгелектердің центроидасы болады. 

Тістердің кескіндеріне ортақ нормалі nn мен бастапқы шеңберлерге ортақ 

жанаманың арасындағы αW бұрышы ілініс бұрышы деп аталады.  

15.2 Эвольвентті цилиндрлі тісті беріліс. Шеңбердің эвольвентасы 

және оның қасиеттері 

Буындарының айналу осьтері параллель тісті беріліс цилиндрлік деп 

аталады, себебі салыстырмалы қозғалыстағы лездік айналу осі әр буында 

цилиндрлік беттер жасайды (салыстырмалы қозғалыстың аксоидалары). Бұл 

беріліс тістерінің кескіндері жазық іліністің негізгі теоремасын 

қанағаттандыруы керек. Егер тұрақты беріліс  қатынасын алу керек болса, онда 

тістердің кескіндері шеңбердің эвольвентасы бойымен сызылады, ал беріліс 

эвольвентті деп аталады. Эвольвентті іліністі Л.Эйлер ұсынған болатын. 

Қисықтың қисықтық центрлерінің геометриялық орны эволюта, ал 

қисықтың өзі эволютаға қатысты эвольвента деп аталады.  Шеңбердің 

эвольвентасы деп қисықтық центрлері шеңбердің бойында жататын қисықты 

айтады. Эвольвентаны, кез келген түзу шеңбер бойымен сырғанамай 

жылжығанда, сол түзудің нүктесінің траекториясы ретінде табуға болады. Бұл 

түзу жасаушы түзу деп аталады. Ілініс теориясында эвольвентасы тістің 

кескіні болатын шеңбер негізгі шеңбер деп аталады.  

 

б) а) 

 39 сурет 
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         39, а суретінде nn түзуі  b шеңберінің бойымен сырғанамай жылжығанда  

эвольвентаны тұрғызу көрсетілген. Сонда nn түзуі  жасаушы түзу, ал  b шеңбері 

негізгі шеңбер болады.                          

Жасаушы түзу негізгі шеңбермен A нүктесінде жанасып тұрсын. М 

нүктесі жасайтын эвольвентаны тұрғызу керек. АМ кесіндісін бірдей бөліктерге 

бөлеміз (мысалы 4 бөлікке). Негізгі шеңберде АМ кесіндісінің сәйкес әр 

бөлігіне тең доғаларды белгілейміз: 43̆ = 43̅̅̅̅ ,  32̆ = 32̅̅̅̅  және т.б.    (орталық 

бұрыштар шамасы кішкентай болғанда доғаны хордамен алмастыруға болады). 

Алынған нүктелер арқылы шеңберге біртіндеп әр кесіндінің ұзындығын бір 

бөлікке азайтып жанамалар жүргіземіз. Мысалы 3-нүктеден үш бөлігі бар 

кесінді, ал 2-ден екі бөлігі бар т.с.с. Кесінділердің ұштарын қоссақ 

эвольвентаны аламыз.   

Егер эвольвентаның жалғасын алу керек болса, онда жасаушы түзудің 

бойына 45̅̅̅̅ = 56̅̅̅̅  және т.с.с. кесінділерін, ал шеңбердің бойына 45̆, 56̆ және т.с. 

с. доғаларын саламыз. Эвольвентаны алу үшін 5-нүкте арқылы негізгі шеңберге 

жанама жүргізіледі де, оның бойында бес бөлігі бар кесінді белгіленеді, т.с.с.   

Эвольвентаны диаметрі негізгі шеңбердің диаметріне тең барабанға 

тартылып оратылып жатқан жіп ұшының М нүктесінің траекториясы ретінде 

қарастыруға болады.  

Эвольвента теңдеуінің параметрлік түрі жасаушы түзудің негізгі шеңбер 

бойымен сырғанамай жылжу шартынан шығады: 

                                                       𝐴�̆�0 = 𝐴𝑀̅̅̅̅̅.                                                  (15.2) 

Эвольвентаға жанама мен  эвольвентаның радиус-векторының 

арасындағы сүйір бұрышты α деп белгілейік.  α бұрышы эвольвентті ілініс 

теориясында кескін бұрышы деп аталады. Эвольвентаның ОМ0  бастапқы 

радиус-векторының ОМ кезекті радиусымен жасайтын θ бұрышын 

эвольвенттік бұрыш деп атайды. Негізгі шеңбердің радиусын rb деп белгілейік. 

Онда (15.2) мынадай түрге келеді: 

 tgrr bb =+ )(      немесе                                                 

 −= tg .                                                  (15.3) 

 −tg  тригонометриялық функциясы инволюта деп аталады және inv α 

деп белгіленеді де осылай жазылады: 
 inv=  

Эвольвентаның R радиус-векторы ОАМ үшбұрышынан табылады: 

                 cos/brR = .                                            (15.4) 

(15.3) және (15.4) теңдеулері эвольвента теңдеуін R және θ полярлық 

координаттарында α параметрі арқылы анықтайды.  

Эвольвентаның екі тармағы болады (39, б сурет). Жасаушы түзу сағат 

тіліне қарама-қарсы қозғалса, онда оң тармағы  (θ > 0) пайда болады (тұтас 

сызық), ал егер сағат тіліне бағыттас қозғалса, онда теріс (θ < 0) тармақ болады 

(үзілмелі сызық).     

Эвольвентаның негізгі қасиеттерін атап өтейік: 
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а) эвольвентаның әр тармағы негізгі шеңбердің радиусымен және 

эвольвенттік бұрыштың бастапқы санау орнымен анықталады; 

б) эвольвентаның негізгі шеңбер ішінде нүктелері жоқ; 

в) эвольвентаның кез-келген нүктесіне жүргізілген нормаль негізгі 

шеңберге жанама бойымен бағытталады, екі мүмкін болатын жанамалардың 

бірі – оң тармағына сәйкес, ал екіншісі – сол тармағына сәйкес болады; 

г) қисықтық центрі нормальдің негізгі шеңбермен жанасу нүктесінде 

жатады. 

15.3 Тістердің негізгі өлшемдері 

Жоғарыда көрсетілгендей тістердің эвольвенттік кескіні тісті ілініс 

синтезінің негізгі шартын, яғни берілген беріліс қатынасын алу шартын, 

қанағаттандырады. Синтездің қосымша шарттарын орындау ең бірінші 

тістердің өлшемдеріне байланысты. Бұл өлшемдерді тіспен байланысты бір 

сызықты шаманың үлесімен берген қолайлы. Бұл шаманың таңдауын түсіндіру 

үшін диаметрі d шеңберінің ұзындығын тістер саны z арқылы өрнектейік: l=πd  

немесе l=zts , мұндағы ts − тістердің шеңбердегі адымы, яғни көршілес тістердің 

сәйкес нүктелерінің арасындағы диаметрі d шеңберінің доғасы бойынша 

өлшенген қашықтық, z − тістер саны. Осыдан бастапқы шеңбердің диаметрін 

табамыз d=zts /π . Бұл формуладағы ts адым мен π саны иррационал шамалар. 

Бұдан тіс модулі табылады: 


stm = . 

Тіс  модулі деп бөлгіш шеңбердің бір тіске келетін бөлігін айтады. Модуль  

m  стандартты шама, өлшем бірлігі мм. 

Шеңбердегі ts  адым  мен модуль m сол бір тіс үшін қай шеңберге қатысты 

алынғанына байланысты шеңбердің диаметріне тәуелді. Модульді бөлгіш 

шеңбер деп аталатын шеңбер үшін 0,05-тен 100–ге дейінгі (СӨЖҚ 9563—60) 

рационал сандар қатарынан алу келісілген.  

Бөлгіш шеңбер деп адымы, модулі және кескін бұрышы стандартты 

болатын шеңберді айтады. Бөлгіш шеңбер шетжақтық қимада, яғни буынның 

айналу осіне перпендикуляр қимада тісті екі бөлікке бөледі. Бөлгіш шеңбер өзі 

байланысты бір ғана тісті дөңгелектің сипаттамасы, және бұл шеңбердің 

диаметрі тұрақты шама болады. 

Кескін бұрышы – берілген нүктедегі эвольвентаға жанама мен осы 

нүктенің радиус векторының арасындағы бұрыш (39, а сурет). Бөлгіш 

шеңберде жатқан нүкте үшін кескін бұрышы стандартты шама және α=20°. 

15.4 Эвольвентті тісті іліністің геометриялық сипаттамалары 

Екі негізгі шеңберді α=20° тең болатындай етіп сызамыз (40 сурет). 

Негізгі шеңбер деп тіс кескінін кескенде пайдаланылатын шеңберді айтады. Р 

ілініс полюсынан тістердің екі орайлас кескіндерін жүргіземіз. Дөңгелектің Р 

ілініс полюсы арқылы өтетін шеңбері бастапқы (бөлгіш) шеңбер деп аталады, 

тістің бөлгіш шеңберден жоғарғы жағы тіс қалпақшасы, төменгі жағы тістің 



70 

 

аяғы деп аталады. Бастапқы шеңбердің дөңгелек тістерінің сол және оң 

кескіндерінің арасында жатқан доғасы ілініс адымы деп аталады. 

Стандартты тісті дөңгелектің негізгі геометриялық элементтері: 

1) бөлгіш шеңбердің диаметрі:                d = mz;    

2) қалпақшалар шеңберінің диаметрі:    )2(22 ' +=+=+= zmmmzhddа ; 

3) ойыс (тіс аяғының) шеңберінің диаметрі:  

)5,2(25,122 '' −=−=−= zmmmzhdd f ; 

4) тістің биіктігі:                                        h = 2,25m; 

5) тіс қалпақшасының биіктігі:                h' = m;  

6) тіс аяғының биіктігі:                             h'' = 1,25m; 

7) радиалды саңылау:                                с = 0,25m. 

Тісті дөңгелектің бұл параметрлерін тісті дөңгелектерді жасау кезінде 

және тісті механизмдерді жобалағанда білу қажет. 

15.5 Тісті берілістердің сапалық көрсеткіштері. Тісті дөңгелектерді 

жасау әдістері  

Тісті берілістердің сапалық көрсеткіштеріне жататындар: 

а) көлегейлеу коэффициенті εα  - тісті ілініс жұмысының біркелкілігін 

сипаттайды және іліністі көлегейлеуге бір уақытта қанша тіс қатысатынын 

анықтайды. Теорияда εα бірге тең бола алады. Бұл тістердің бір жұбы іліністен 

шыққан бойда келесі жұп ілініске кіретінін көрсетеді. 

Егер εα <1 болса, онда тістердің алдыңғы жұбы іліністен шығады да, ал 

келесі жұбы ілініске кіріп үлгермейді. Сондықтан конструкторлар берілісті 

жобалағанда бұл коэффициенттің минималь мүмкін шамасын εα =1,05 етіп 

қабылдайды. Әдетте тік тісті дөңгелекті эвольвентті берілістердің көлегейлеу 

коэффициенті εα =1,1÷1,5.   Қиғаш тісті берілістер үшін =+, 1 ⟹  

=2.1 ÷ 2.5.  Қиғаш тісті берілістердің жұмысы тік тістілергіге қарағанда жайлы 

болады; 

б) меншікті қысым коэффициенті ν -  жоғарғы кинематикалық жұптар-

дағы  түйіспе кернеулер тұрғысынан берілістің беріктік сипаттамасын береді; 

в) меншікті сырғанау коэффициенті λ  - тісті берілістің жоғарғы кине-

матикалық жұбындағы тозуға төзімділігін сипаттайды. 

Тісті дөңгелектер арнайы тіс кесуші станоктарда жасалады. Тісті 

дөңгелектерді жасаудың негізгі екі әдісі бар: 

1) көшіру: сайман тісінің кескіні дайындамаға көшіріліп, із қалдырады. 

Тістің бүйір беті  жасаушы беттің көшірмесі сияқты шығады. Тіс кесуші 

аспаптың көп комплектісін қажет ететіндіктен, бұл әдіс сирек қолданылады; 

2) орау: сайман мен дайындамаға тістің бүйірі жасаушы беттің 

орындарын ораушы түрінде алынады (бұл қозғалыстың аты осыдан шыққан).  

Сайман әртүрлі болады: рейка, қашауыш және фреза. 
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