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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Креслення; 

2. Вища математика; 

3. Фізика; 

4. Теоретична механіка; 

5. Опір матеріалів 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Деталі машин і основи 

конструювання; Верстати загального призначення, Проектування верстатів і верстатних 

комплексів, тощо. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Основні види механізмів і їх структуру, основні деталі машин і їх елементи, 

кінематичні й динамічні характеристики, принципи утворення механізмів. 

2. Розрахункові цілі й форми визначення рухливості плоских і просторових 

кінематичних ланцюгів. 

3. Ціль і методи кінематичного аналізу механізмів (графічні, графоаналітичні, 

аналітичні). 

4. Ціль і методи кінетостатичного (силового) аналізу механізмів. 

5. Ціль розрахунку маховика і його послідовність. 

6. Призначення, класифікацію зубчастих передач. 

7. Умови синтезу зубчастого зачеплення, порядок синтезу. 

8. Геометричні параметри зубчастого зачеплення. 

9. Методи нарізування зубів, їх особливості. 

10. Послідовність розрахунку передаточних відношень планетарних і диференціальних 

передач. 

11. Призначення, основні види кулачкових механізмів, їх параметри. 

12. Закони руху, які реалізуються кулачковими механізмами. 

13. Умови синтезу кулачкових механізмів, порядок синтезу. 

14. Методи врівноваження роторів. 

15. Основні методи віброзахисту. 

16. Основні методи й порядок синтезу важільних механізмів. 

17. Основні параметри роботів і маніпуляторів. 

Вміти: 

1. Проводити структурний, кінематичний, кінетостатичний аналіз механізмів 

графічними, графоаналітичними й аналітичними методами. 

2. Проводити розрахунки маховика за коефіцієнтом нерівномірності обертання вхідної 

ланки. 

3. Користуватися методом зверненого руху, як при одержанні профілю кулачка, так і 

закону руху штовхача. 

4. Синтезувати зубчасту передачу з умови відсутності підрізання ніжки зуба, 

відсутності загострення головки зуба, забезпечення безперервності обертання. 

5. Будувати евольвентний профіль зуба зубчастої передачі. 

6. Проводити розрахунки передаточних відносин як простої, диференціальної, так і 

змішаної зубчастої передачі. 

7. Проводити синтез важільних механізмів по заданих умовах. 

8. Визначати рухливість і маневреність роботів і маніпуляторів. 

9. Проводити розрахунки параметрів зрівноважування роторів і важільних механізмів. 

Володіти: аналізом й синтезом типових механізмів і кінематичних ланцюгів. 

 

 

 



3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Введення.  

 Структура механізмів.  

 Кінематика. 

Модуль 2 

 Кінетостатика механізмів.  

 Тертя в машинах. 

Модуль 3 

 Кулачкові механізми 

 Зубчасті механізми. 

Модуль 4 

 Динаміка механізмів і машин. 

 

4. Список рекомендованої літератури 


