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Тема: Загальні та складові деталі механізмів 

Мета: 

• Ознайомлення з принципами функціювання виконавчих механізмів. 

Можливості поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
• Вивчити послідовність підготовчих робіт 
• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Механіз́м це система тіл (механічна система), що призначена для перетворення руху 

одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості 

машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах. 

Основні поняття 

Деталь або сукупність деталей, що не мають рухливості одна відносно одної у 

машині або механізмі і рухається як одне ціле, називається ланкою. Сполучення 

дотичних ланок, котре допускає їх відносний рух, називають кінематичною парою. 

Найпоширеніші кінематичні пари: обертальна (циліндричний шарнір), поступальна 

(повзун чи напрямна), гвинтова (гвинт і гайка), сферична (кульовий шарнір). На 

рисунках зображені умовні 3D позначення типових кінематичних пар для побудови 

просторових принципових кінематичних схем механізмів за ISO 3952 . 

Обертальна пара (циліндричний шарнір) 

Поступальна пара (напрямна) 

Гвинтова пара   

                                            Сферичний шарнір     

Якщо в перетворенні руху беруть участь рідкі або газоподібні тіла, то механізм 

називають гідравлічним або пневматичним. Механізм застосовується в тих випадках, 

коли неможливо отримати безпосередньо потрібний вид руху тіл і виникає необхідність 

у перетворенні руху. 

При побудові механізма ланки сполучаються у кінематичні ланцюги. Іншими словами, 

механізм — це кінематичний ланцюг, до складу якого входить нерухома ланка (стійка 

або корпус), число ступенів свободи котрого дорівнює числу узагальнених координат, 

що характеризують положення ланцюга відносно стійки. Рух ланок механізма 

розглядається по відношенню до нерухомої ланки — стійки (корпуса). Ті ланки, які 
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з'єднуються із стійкою, утворюючи кінематичні пари п'ятого класу, передають на неї 

зусилля і називаються основними ланками. З числа останніх виділяють вхідні ланки, 

закон руху яких є заданим. 

При зображенні механізма на кресленні розрізняють його структурну схему із 

використанням умовних позначень ланок і пар (без вказання їх розмірів) і принципову 

кінематичну схему з використанням умовних позначень із вказанням розмірів чи інших 

параметрів, необхідних для кінематичного розрахунку. На схемах ланки позначають 

цифрами, а пари і окремі точки ланок — буквами (із вказанням числа ступенів 

рухомості). Очевидно, що кінематична схема механізма не зображає його дійсної 

конструкції, а може бути використана лише для кінематичного чи динамічного 

дослідження. 

Класифікація механізмів: 

 

Механізм парової машини має один ступінь свободи. 

 

Диференціал автомобіля — механізм з двома ступенями свободи. 

Найпоширеніші механізми з нижчими парами  — важільні, клинові і гвинтові; з 

вищими парами  — кулачкові, зубчасті, фрикційні, мальтійські і храпові. 

Механізм, що призначений для перетворення обертових чи прямолінійних рухів в 

обертові (і навпаки), називається механічною передачею. У залежності від виду ланок 

розрізняють зубчасті, важільні, фрикційні, ланцюгові, пасові передачі. Сюди ж 

відносяться гідро- і пневмопередачі. 

Механізм, що служить для відтворення руху деякої точки по заданій траєкторії, 

називається напрямним. Найпоширенішими є механізми, що відтворюють рух вздовж 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Steam_engine_in_action.gif
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Transmission_diagram.JPG


прямої лінії (зворотно-поступальний рух) чи по дузі кола (зворотно-коливний або 

обертовий рухи). 

Механізм характеризується числом ступенів свободи — мінімальною кількістю його 

точок, кінематичні характеристики яких (траєкторії і швидкості руху) однозначно 

визначають траєкторії і швидкості всіх решти точок механізма. Так, для механізма з 

одним ступенем свободи можна знайти одну точку, задана траєкторія і швидкість котрої 

однозначно визначають траєкторії і швидкості руху усіх інших його точок. Для 

механізма з двома ступенями свободи таких точок повинно бути дві. 

Механізм, усі точки якого описують траєкторії, що лежать в паралельних між собою 

площинах, називається плоским. Рух твердого тіла, у якому усі його точки описують 

траєкторії, паралельні до однієї площини, називається також плоским. 

Конструкція машин включає деталі, вузли та механізми. Сукупність декількох 

нерухомо з'єднаних деталей називається вузлом. Система, у якій рух одного або декількох 

вузлів забезпечує переміщення інших, називається механізмом. Сукупність механізмів 

утворює машину. 

Машиною називається сукупність механізмів, які виконують певну роботу, або 

перетворюють один вид енергії в інший. 

 Механічне устаткування – технологічні машини, що призначені для проведення 

механічних (подрібнення, змішування, пресування, сортування) і гідромеханічних 

(перемішування, емульгування, збивання, миття) процесів обробки сировини і 

матеріалів. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке машини? 

2. Що таке механізми? 

3. Що таке деталі? 

4. Що таке запчастини? 

5. Що таке вузли? 

 

 

Домашнє завдання: 

✓ Дати відповіді на питання. 
✓ Виконати короткий конспект 

✓ Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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