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ПЕРЕДМОВА
Сучасні вимоги до виробництва і технологій потребують високої
кваліфікації майбутнього спеціаліста із фахових та загальнотехнічних
дисциплін, які в комплексі складають загальну базу його технічної
грамотності і ерудованості.
Сьогодні треба вміти самостійно реагувати на питання, які пов’язані з
використанням передового досвіду експлуатації технічних засобів, новітніх
технологій, бути здатними приймати вірні рішення і мати чіткі уявлення по
загальним технічним проблемам.
За цільовим призначенням теорія механізмів і машин готує студентів
до розв'язування інженерних задач аналізу та проектування схем механізмів
і машин, а також до вивчення наступних загальнотехнічних і профілюючих
дисциплін: деталей машин і підйомно-транспортних пристроїв, тракторів,
сільськогосподарських машин.
На відміну від спеціальних інженерних дисциплін, які вивчають
конкретні види машин різних галузей, теорія механізмів і машин розглядає
в першу чергу загальні питання дослідження та проектування механізмів
незалежно від галузі застосування, розкриває загальні основи будови,
кінематики та динаміки, які використовуються при вивченні конкретних
механізмів і машин.
Підручник «Теорія механізмів і машин» написаний на основі досвіду
викладання на кафедрі механіки дисципліни «Теорія механізмів і машин»
Національного університету біоресурсів і природокористування України
протягом ряду років.
Підручник призначений для студентів ОС “Бакалавр” спеціальності
208 “Агроінженерія” у закладах вищої освіти. У ньому викладені основні
розділи курсу теорії механізмів і машин згідно з програмою навчальної
дисципліни для закладів вищої освіти.
Після вивчення цього матеріалу студент повинен знати:
− терміни, характерні для різних розділів теорії механізмів і машин;
− основні види механізмів і їх структурну класифікацію;
− методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу
механізмів;
− динаміку машин і методи регулювання руху машин.
Студент повинен вміти застосовувати основні положення теорії
механізмів
і
машин
в
розрахунках
і
при
проектуванні
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сільськогосподарських машин та інших технічних об’єктів:
− правильно вибирати і розробляти алгоритми аналізу структурних
і кінематичних схем із визначенням параметрів руху;
− проектувати і конструювати типові схеми машин;
− вибирати критерії якості роботи, формулювати задачі синтезу з
урахуванням конкретних умов роботи;
− підбирати довідникову літературу, стандарти, а також прототипи
конструкцій при проектуванні.
Частина наданого матеріалу призначена для самостійного
опрацювання.
В кінці кожного розділу наведені запитання і завдання для
самоперевірки та закріплення знань.
Підручник може бути корисний також студентам і викладачам у
закладах вищої освіти II — IV рівнів акредитації та інженерам технічних
спеціальностей сільськогосподарського виробництва.
Над підручником працював колектив авторів: Булгаков В.М
(передмова, частина І), Черниш О.М. (передмова, частина І, ІІ, ІІІ і ІV),
Адамчук В.В. (передмова, частина І), Березовий М.Г. (передмова, частина І,
ІІ, ІІІ і ІV), Яременко В.В. (передмова, частина І, ІІ, ІІІ і ІV).
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ВСТУП
Теорія механізмів і машин (ТММ) – наука, яка вивчає загальні методи
аналізу та синтезу механізмів і машин.
Методи аналізу – це методи дослідження будови механізмів (аналіз
структури механізму), а також кінематичний і динамічний аналіз
механізмів.
Методи синтезу – це методи проектування схем механізмів із
заданими характеристиками і робочими параметрами.
Тому в теорії механізмів і машин існують задачі аналізу і задачі
синтезу механізмів і машин.
До таких задач відносяться:
− розробка загальних методів дослідження структури, геометрії,
кінематики і динаміки типових механізмів та їх схем;
− розробка методів регулювання періодичних і неперіодичних коливань
швидкості головного валу машинного агрегату;
− розробка способів зменшення динамічних навантажень механізмів і
машин;
− розробка загальних методів проектування схем механізмів, машинавтоматів, роботів і маніпуляторів.
У цілому теорія механізмів і машин являється теоретичною і
науковою основою дослідження та розвитку сучасного механічного
устаткування і є важливою складовою комплексу загальнотехнічних
дисциплін.
Користуючись законами і принципами, що вивчаються у ТММ,
можуть бути розроблені машини, механічне устаткування, автоматизовані і
роботизовані
лінії
високої
ефективності,
економічності
і
конкурентоздатності.
Теоретичний курс ТММ базується на знаннях з курсів з фізики, вищої
та прикладної математики, теоретичної механіки, інженерної та
комп’ютерної графіки.
Уміння і знання, що отримані при вивченні курсу ТММ, є основою
для подальшого вивчення таких дисциплін як «Деталі машин», «Трактори і
автомобілі», «Сільськогосподарські і транспортні машини».
Принциповою відмінністю дисципліни «Теорія механізмів і машин»
від інших технічних дисциплін, є те, що ТММ розглядає узагальнені
питання дослідження, аналізу і синтезу механізмів незалежно від галузі їх
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застосування.
Наприклад, типовий кривошипно-повзунний механізм може
використовуватись у двигунах внутрішнього згоряння, насосах, поршневих
компресорах і т.ін.
У кожному варіанті в залежності від функціонального призначення
цього механізму потрібно враховувати специфічні вимоги, які диктуються
умовами його використання.
Разом з цим структура, геометрія, кінематичні і динамічні параметри
даного механізму підпорядковані однаковим закономірностям у всіх
випадках його застосування.
Отже, в теорії механізмів і машин розглядають не конкретні
механізми або машини, а їх абстрактні узагальнені моделі.
Такі моделі механізмів і машин можуть бути представлені у вигляді
структурних, кінематичних або силових схем.
Таким чином, в теорії механізмів і машин вивчають методи аналізу і
синтезу узагальнених для даного виду механізму властивостей незалежно
від їх призначення і застосування.
В першій частині «Основні поняття і основи структурного аналізу»
надається основні поняття і визначення предмету, історія його розвитку,
вивчаються основні елементи, з яких складається механізм, надається
класифікація кінематичних пар і структурна класифікація механізмів.
В другій частині «Основи кінематичного аналізу важільних
механізмів» вивчаються графічні, графоаналітичні, а також аналітичні
методи кінематичного дослідження механізмів.
В третій частині «Динаміка механізмів і машин» вивчаються питання
динамічного аналізу механізмів, розглядаються сили тертя і знос,
нерівномірність і регулювання руху, а також проблеми зрівноважування і
віброзахисту.
В четвертій частині «Синтез механізмів» вивчаються методи за
допомогою яких проектуються механізми.
Таким чином, теорія механізмів і машин разом з іншими
дисциплінами складає основу інженерної освіти і надає можливість
досліджувати і створювати схеми механізмів для подальшого проектування
машин, приладів, автоматизованих ліній, роботів, маніпуляторів у
відповідності до сучасних вимог виробництва.

