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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів та машин» розроблена на 
основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної 
програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують авіаційний профіль фахівця області з питань кінематики та динаміки механізмів і 
машин, та основ проектування схем механізмів за заданими кінематичними та динамічними 
параметрами. 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань з питань 
структури, кінематики та динаміки сучасних механізмів і машин, а також методів їх проектування. 
Набуті знання є основою для вивчення сучасної авіаційної техніки на спеціальних кафедрах і 
потрібні фахівцям, які працюють в галузях літакобудування та вертолітобудування. 

Завданнями вивчення дисципліни є засвоєння загальних принципів аналізу та синтезу 
важільних, кулачкових і зубчастих механізмів, набуття практичних навичок визначення структури, 
виконання кінематичного і силового розрахунку механізмів, ознайомлення з методикою 
визначення закону руху та методами зрівноваження руху механізмів і машин. 
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 
- принцип побудови механізмів і машин; 
- методи кінематичного дослідження різних типів механізмів; 
- особливості проектування та розрахунку важільних, зубчастих та кулачкових механізмів; 
- методику визначення закону руху механізму під дією заданих сил; 
- методи зрівноваження та регулювання руху механізмів і машин. 
Вміти: 
- ділити механізми на окремі більш прості кінематичні ланцюги (групи ланок); 
- виконувати кінематичне дослідження важільних, зубчастих і кулачкових механізмів; 
- визначати сили, які діють на ланки механізмів і машин, а також реакції в рухомих 

з’єднаннях ланок механізмів; 
- зводити маси і моменти інерції ланок, а також сили і моменти пар сил, які діють на ланки 

механізмів, до ланки зведення; 
- розв’язувати окремі задачі проектування механізмів за заданими початковими умовами. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 
складається з двох навчальних модулів, а саме  

навчального модуля №1 «Структура, кінематика та динаміка механізмів і машин»; 
навчального модуля №2 «Механізми з вищими парами», кожен з яких є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 
передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Теорія механізмів та машин» базується на знаннях таких дисциплін, 
як: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Фізика», «Нарисна геометрія», «Основи інформатики та 
програмування», «Теоретична механіка» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: 
«Конструювання машин і механізмів та основи взаємозамінності», «Основи машинного 
проектування та 3D моделювання*», «Технічна експлуатація літальних апаратів*», «Конструкція 
та міцність літальних апаратів». 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль № 1 «Структура, кінематика та динаміка механізмів і машин» 
Тема 2.1.1. Основні поняття і визначення 

 Машинобудування як провідна галузь народного господарства. Теорія механізмів і машин 
як наука. Взаємозв’язок ТММ з іншими суміжними дисциплінами. Роль ТММ в підготовці 
спеціалістів з літакобудування і вертолітобудування. 
 Поняття про механізм, ланку, кінематичну пару. Класифікація кінематичних пар. Ступінь 
вільності механізмів. 

Тема 2.1.2. Структурне дослідження механізмів 
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Структурне дослідження та синтез механізмів. Групи ланок. Група початкових ланок. 
Групи Ассура і їх класифікація. Заміна вищих кінематичних пар нижчими. Замінні механізми. 
Надлишкові зв’язки в механізмах та їх виключення. Визначення структури механізмів. Принцип 
побудови механізмів. Загальні методи визначення кінематичних характеристик і проектування 
схем основних видів механізмів. Утворення плоских важільних механізмів методом приєднання 
структурних груп Ассура. Умова існування кривошипа. Проектування чьотириланкових 
механізмів за заданим положенням ланок. 
передач. Метод обернення руху. Використання в редукторах авіаційних двигунів.  

Тема 2.1.3. Кінематичний аналіз механізмів 
 Основні задачі і методи кінематичного дослідження. Побудова планів механізму і 
траєкторій окремих точок. Масштаби. Стандартизація масштабів. Векторні рівняння для 
швидкостей і прискорень. Плани швидкостей і прискорень. Теорема послідовності для 
швидкостей і прискорень. 

Тема 2.1.4. Кінетостатика механізмів 
 Кінетостатичний метод силового дослідження механізмів. Основні задачі. Класифікація 
діючих сил. Сили інерції. Порядок силового розрахунку груп Ассура. Визначення зрівноважуючої 
сили методом жорсткого важеля Жуковського. 

Тема 2.1.5. Зрівноваження механізмів і машин.  
Задачі зрівноваження механізмів. Статичне, динамічне і повне зрівноваження обертових ланок. 
Визначення величини і положення  противаг графоаналітичним методом. Зрівноваження 
механізмів авіаційної техніки. 

Тема 2.1.6. Рух механізмів під дією заданих сил. 
 Зведення мас і моментів інерції ланок, сил і моментів пар сил до ланки зведення. 
Динамічна модель механізму. Зведена сила. Зведений момент сил. 

2.2. Модуль №2 «Механізми з вищими парами» 
Тема 2.2.1. Зубчасті механізми. Параметри евольвентних циліндричних зубчастих 

коліс. 
 Загальні відомості про зубчасті механізми, їх призначення, різновиди. Передаточне 
відношення. Евольвента кола та її властивості. Основні параметри нормальних зубчастих коліс. 
Стандартизація основних понять,  визначень, параметрів зубчастих коліс. Модуль. Крок. Види кіл. 

Тема 2.2.2. Зубчасті передачі зі зміщенням. 
 Методи виготовлення зубчастих коліс. Колеса зі зміщенням і без зміщення. Коефіцієнт 
зміщення. Підріз зуб’їв. Явище заклинювання в зубчастій передачі. Різновиди зубчастих передач зі 
зміщенням. 

Тема 2.2.3. Визначення передаточних відношень зубчастих механізмів. Теорія 
зачеплення циліндричних зубчастих коліс. 
 Передаточне відношення одноступінчастих та багатоступінчастих передач. Передача з 
проміжними зубчастими колесами. Планетарні передачі. Основні види планетарних передач. 
Метод обернення руху. Використання в редукторах авіаційних двигунів. Основна теорема 
зачеплення.  

Тема 2.2.4. Аналіз та синтез планетарних передач. 
Аналітичний і графічний методи кінематичного аналізу. Зубчасті диференціали. Замкнуті 
диференціальні передачі. Умови, що використовуються при підборі чисел зубів планетарних 
передач. Підбор чисел зубів. 

Тема 2.2.5. Механізми з переривчастим рухом вихідної ланки.  
Основні види механізмів переривчастої дії. Аналіз та синтез мальтійських, храпових 

механізмів і інших механізмів із зупинками заданої тривалості. Зубчасто-важільні механізми. 
Тема 2.2.6. Кулачкові механізми. Побудова діаграм положень штовхача. 

 Типи кулачкових механізмів, їх використання в техніці. Метод обернення руху. Побудова 
планів механізму та діаграм положень штовхача для різних типів кулачкових механізмів. 

Тема 2.2.7. Профілювання плоских кулачків кулачкових механізмів. 
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 Закони руху штовхача. Побудова профілю кулачка за заданим законом руху штовхача. 
Поняття про кут тиску в кулачкових механізмах. 

Тема 2.2.8. Тертя в кінематичних парах механізмів. Коефіцієнт корисної дії 
механізмів. 
 Види тертя. Тертя ковзання. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в поступальній кінематичній 
парі. Тертя на похилій площині. Умова самогальмування. Тертя в обертальній кінематичній парі. 
Тертя кочення. Коефіцієнт корисної дії (ККД) як основна характеристика роботи машини. ККД 
при послідовному і паралельному з’єднанні механізмів. 
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 (Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  

видачі П.І.Б. отримувача Підпис 
отримувача Примітки 

      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      

(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 
ваного 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
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