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CZ.2.  SYNTEZA STRUKTURY MECHANIZMU 

Przystępując do syntezy struktury mechanizmu płaskiego stawiamy następu-
jące pytania: jaki ruch ma wykonywać człon lub człony robocze: postępowy 
(w szczególności postępowy prostoliniowy), obrotowy, płaski ? 

Jaki będzie napęd tzn. jaki ruch będzie wykonywał człon napędzający i gdzie 
będzie usytuowany: obrotowy (silnik wirnikowy zamocowany do podstawy), 
postępowy (silnik liniowy, lub siłownik zamocowany do podstawy), płaski  
(np. siłownik zamocowany przegubowo pomiędzy członami) ?. 

Ile będzie napędów jest to pytanie o ruchliwość, tzn. liczbę stopni swobody 
mechanizmu względem podstawy.  

Czy struktura syntezowana ma być łańcuchem zamkniętym czy otwartym. 
Po ustaleniu odpowiedzi  na te pytania możemy rozpocząć poszukiwania od-
powiednich struktur. 

Czym się kierujemy: szukamy struktury możliwie prostej  tzn. o małej 
liczbie członów i par kinematycznych zdolnej do realizacji celu syntezy. 
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W rozwiązywaniu każdego zadania projektowego należy się przede wszyst-
kim zapoznać się rozwiązaniami istniejącymi w praktyce, sporządzić modele 
tych rozwiązań, dokonać ich analizy, poszukiwać  rozwiązań alternatywnych. 

Znane są metody syntezy polegające na generowaniu struktur w oparciu meto-
dyczne podejście [4,7], prowadzą one do wielu wariantów użytecznych jak również 
nieużytecznych.  

Jeżeli zadanie syntezy polega na uzyskaniu wymaganego ruchu członu roboczego 
przy zadanym ruchu członu napędzającego to można zadanie syntezy oprzeć o grupy 
strukturalne, które stanowią podstawę łańcuchów kinematycznych mechanizmów  

Grupa strukturalna ma zawsze ruchliwość w=0, 
Człon napędzający ma ruchliwość w=1  

Ruchliwość mechanizmu zależy zatem od liczby członów napędzających. 
Grupa strukturalna klasy 2 może być połączona co najwyżej z dwoma  
członami napędzającymi. Grupa klasy trzeciej może być połączona 
co najwyżej z trzema członami napędzającymi. 

Jeżeli grupę strukturalną połączymy z  jednym członem napędzającym 
to  otrzymamy zbiór schematów prostych mechanizmów. Które można nazwać 
mechanizmami podstawowymi. Te właśnie najczęściej występują w praktyce. 
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Tablica 1. Warianty struktury mechanizmów utworzonych z grupy strukturalnej klasy 2 
 postaci pierwszej (O-O-O) 
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SCHEMATY OGÓLNE I UPROSZCZONE MECHANIZMÓW PODSTAWOWYCH 

Tablica 2a. Schematy mechani-
zmów podstawowych klasy 2

Mechanizmy utworzone z 
członu napędzającego i jed-
nej grupy strukturalnej można 
nazwać mechanizmami 
podstawowymi ponieważ 
mają najprostszą strukturę i 
stanowią bazę do budowy 
struktur złożonych.

Oznaczenia: 
O – obrót, 
P – przesunięcie, 
Op – obrót prowadnicy,
Os – obrót suwaka

Przykładowo: (O-O-O) - grupa 
strukturalna, w której występują 
wyłącznie pary obrotowe.
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Tablica 2b. Schematy mechanizmów 
podstawowych klasy 2 

Oznaczenia: 
O – obrót, 
P – przesunięcie, 
Op – obrót prowadnicy,
Os – obrót suwaka

Przykładowo: (O-O-O) - grupa 
strukturalna, w której występują 
wyłącznie pary obrotowe.
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Tablica 2c.Schematy mechanizmów 
podstawowych klasy 2 

Oznaczenia: 
O – obrót, 
P – przesunięcie, 
Op – obrót prowadnicy,
Os – obrót suwaka

Przykładowo: (O-O-O) - grupa 
strukturalna, w której występują 
wyłącznie pary obrotowe.
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Mechanizmy złożone otrzymamy łącząc grupy strukturalne: 

Rys.1. Schemat ogólny syntezy struktury mechanizmu o łańcuchu zamkniętym 

Rys. 2. Struktura szeregowa  (mechanizm strugarki) 
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Rys. 3. Modele komputerowe mechanizmu strugarki 

Człon napędzający i dwie grupy klasy 
drugiej połączone szeregowo 
Model mechanizmu program Working Model 

Człon napędzający i jedna grupa 
strukturalna klasy 3     
Model mechanizmu  
program Working Model 
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Rys. 4. Struktura równoległa (mechanizm sprężarki typu bokser) 

Model Working Model 
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Rys. 5. Struktura szeregowo-równoległa (mieszana) 
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Rys. 6. Model komputerowy mechanizmu kleszczy 

Mechanizm kleszczy oparty na czworoboku prze-
gubowym. W tym przypadku członem napędzają-
cym jest łącznik. 
Model program SAM 
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Przykład 1.    Przeprowadzić syntezę struktury mechanizmu dźwigniowego chwytaka manipula-
tora złożonego z członu napędzającego wykonującego ruch postępowy i członów wykonawczych 
wykonujących ruch obrotowy zwrotny. Mechanizm taki posiada jeden człon napędzający i dwa 
symetryczne względem jego osi, człony wykonawcze (ramiona chwytaka).  
Do realizacji zadania można wykorzystać różne grupy strukturalne.  
Np. grupę strukturalną w postaci 3. 

Zbudujemy strukturę równoległą zgodnie ze wzorem 

Rys. 7. Schematy kinematyczne struktury chwytaka
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Rys. 8. Rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmu chwytaka  na podstawie przyjętego 
schematu konstrukcyjnego
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Synteza mechanizmów metodą łańcucha pośredniczącego 

Rys. 9. Schemat ogólny syntezy struktury mechanizmu metodą łańcucha pośredniczącego 

Wzór na ruchliwość mechanizmu „w” mechanizmu można zapisać: 

Gdzie: wc- ruchliwość członu czynnego, wc- ruchliwość członu biernego, wp- ruchliwość łańcucha 
pośredniczącego 
Ruchliwość łańcucha kinematycznego pośredniczącego ostatecznie wyraża wzór   

               

Gdzie: p5p – liczba par kinematycznych łańcucha pośredniczącego kl. 5,  p4p – liczba par 
kinematycznych łańcucha pośredniczącego kl. 4   
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p4p5p pp21n3

Jeżeli założymy: w=1, wc=1,  wb=1 

To otrzymamy: 1111pp2n3 p4p5p

Lub w postaci: 

Rozwiązanie jest w zbiorze liczb naturalnych: 
0p1p0n p5p4p ,,     (łańcuch z parą kl.4 – mechanizm krzywkowy) 

2p0p1n p5p4p ,,  ,     (łańcuch z parami kl. 5 – mech. czworoboku przegubowe-
go) 

1p2p1n p5p4p ,,  ,   (łańcuch z parami kl. 4 i 5) 

3p1p2n p5p4p ,, ,        (łańcuch z parami kl. 4 i 5) 

5p0p3n p5p4p ,, ,   (łańcuch z parami kl. 4 i 5) 

Syntezę przeprowadza się zakładając rodzaj ruchu członów zewnętrznych (czynnego napę-
dzającego i biernego wyjściowego) a następnie tworzy się warianty tzw. łańcucha pośredniczą-
cego, który umożliwia realizacje postawionego zadania. W szczególnym przypadku łańcuch 
pośredniczący zawiera jeden człon, lub nie zawiera członów a człony zewnętrzne two-
rzą ze sobą parę kinematyczną klasy 4. 
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Tablica 2. Warianty łańcuchów pośredniczących powstałych w trakcie syntezy mechanizmu,  
którego człony zewnętrzne wykonują ruch obrotowy 

0p

1p0n

p5

p4p ,,

2p0p1n p5p4p ,,

1p2p1n p5p4p ,, 5p0p3n p5p4p ,,3p1p2n p5p4p ,,
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Tablica 3. Warianty łańcuchów pośredniczących powstałych w trakcie syntezy mechanizmu,  
którego jeden człony zewnętrzny wykonują ruch obrotowy a drugi postępowy 

 
 

0p

1p0n

p5

p4p ,,

2p0p1n p5p4p ,,

1p2p1n p5p4p ,, 5p0p3n p5p4p ,,3p1p2n p5p4p ,,
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CH321 PPP0 CH321 POP0
CH321 POO0 CH321 OOO0

SYNTEZA STRUKTURY MECHANIZMU O ŁAŃCUCHU OTWARTYM 

Mechanizmy o łańcuchu otwartym (stosowane w szczególności w manipulatorach robotów) są 
zwykle budowane poprzez szeregowe łączenie członów przy czym pierwszy z nich stanowi pod-
stawę (nieruchomą lub ruchomą –robot mobilny ). Napędy takiego układu są zwykle  usytuowa-
ne bezpośrednio w parach kinematycznych lub napęd jest przenoszony od podstawy za pomocą 
mechanizmów dźwigniowych lub cięgnowych. 

Rys. 10. Warianty struktury łańcuchów kinematycznych mechanizmów złożonego z trzech członów (CH-chwytak) 
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321 OOO0

Struktura łańcucha otwartego (tylko człon 1 jest połączony z podstawą)

Rys. 11. Tory punktu P członu zewnętrznego łańcucha kinematycznego otwartego (manipulatora płaskiego)
o ruchliwości w=3, uzyskane dla różnych wariantów względnych  prędkości kątowej członów  (SAM)

1 
2 

3 
P 
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Mechanizmy w internecie          www.mekanizmalar.com 
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