Kinematika soustavy těles
Mechanismy
Soustava těles jsou alespoň tří tělesa včetně základního rámu, která jsou vzájemně pohyblivě
spojena.
Mechanismem je soustava těles s jednoznačnými pohyby svých členů, kde pohybem jednoho členu
jsou určeny pohyby všech dalších členů. Mechanizmus vykonává požadované pohyby, a tím plní
určitou funkci.
1. Převod, transformace jednoho pohybu v druhý – posuv v posuv, posuv v rotaci, a naopak,
rotaci v rotaci, šroubový pohyb v rotaci, například křižák nedávno námi počítaný…atd.,
2. dosažení předepsané dráhy tělesa
Vazba, stupně volnosti bodu a tělesa
Bod nebo těleso, jejichž pohyb není ničím omezen, se nazývá volným bodem nebo tělesem.
Většina těles je ve svých pohybech omezována – vázána. Podlaha váže pohyb školní katedry,
ložisko je vazbou hřídele, matice vazbou šroubu atd.

Vazba bodu nebo tělesa
Všechna mechanická zařízení, která omezují volný pohyb tělesa (bodu) nazýváme vazbami.
Podlaha omezuje pohyb židle jen ve vodorovné rovině. Podlaha je vazbou židle, ložisko je vazbou
hřídele, matice je vazbou šroubu, podpěry jsou vazbami nosníku.
Vazba – vzájemné propojení těles, omezuje volný pohyb tělesa (bodu)
Počet stupňů volnosti je počet nezávislých souřadnic, který potřebujeme k určení rychlosti jeho
pohybu.
Souřadnice k určení
Stupně volnosti
parametrů pohybu např.
rychlosti
Bod na přímce
v
1
Volný bod v rovině
vx, vy
2
Volný bod v prostoru
vx, vy, vz
3
Volné těleso v rovině
vx, vy, ω
3
vx, vy, vz, ωx, ωy, ωz
6
Dvě tělesa vzájemně pohyblivě spojená vazbou tvoří kinematickou dvojici.

Rotační kinematická dvojice – obr.1
Kotouč jako volné těleso má tři stupně volnosti, pohyb v osách x a y a rotaci kolem své osy.
Rotační dvojice odebírá tělesu v rovině dva stupně volnosti, pohyb v osách x a y – umožní
pouze rotaci.

Posuvná kinematická dvojice
Posuvná kinematická dvojice (obr. 2)odebírá tělesu dva stupně volnosti (rotaci a jeden posuv) a
umožňuje posuv pouze v jednou směru.

Valivá kinematická dvojice
Valivá kinematická dvojice odebírá tělesu v rovině dva stupně volnosti (dva posuvy) a ponechává
pouze rotaci kolem okamžité osy. Na následujícím obrázku jsou vyobrazeny dvě valivé
kinematické dvojice.

Obecná kinematická dvojice
Obecná kinematická dvojice odebírá tělesu v rovině jeden stupeň volnosti (jeden posuv). Tělesa
vázaná obecnou dvojicí se po sobě odvalují a zároveň smýkají. Tak je tomu např. při záběru dvou
ozubených kol, mezi vačkou a snímačem.

Stupně volnosti rovinných mechanizmů
i  3n  2(r  p  v)  o
i – počet stupňů volnosti
n – počet pohyblivých těles
r – počet rotačních dvojic
p – počet posuvných dvojic
v – počet valivých dvojic
o – počet obecných dvojic
Je-li i =0…soustava je nepohyblivá
Příklad
Určete stupně volnosti rovinné soustavy podle nákresu. Soustavu tvoří čtyři tělesa: tři rotační
kinematické dvojice – rám (1), klika (2), kulisa (3) a jednu posuvnou – kámen

i  3n  2(r  p  v)  o
i  3  3  2(3  1  0)  0  9  8  1
Soustava má jeden stupeň volnosti – je tedy vskutku mechanizmus.

Příklad:
Určete stupně volnosti rovinné soustavy podle nákresu. Mechanizmus tvoří tři tělesa: rám (1), vačka
(2), a snímač (3). Soustava má jednu rotační, jednu posuvnou a jednu kinematickou dvojici.

i  3n  2(r  p  v)  o
i  3  2  2(1  1  0)  1  6  4  1  1
Vyobrazená soustava je opět mechanizmus s jedním stupněm volnosti, takže se může pohybovat.
Vstup a výstup u mechanizmů
Vstupní člen v mechanizmu je člen, který je přímo poháněn hnacím prvkem, například motorem.
Výstupní člen v mechanizmu je člen, který koná funkci, jež je od celého mechanizmu požadována.
Příklad:
Klikový mechanizmus pístového kompresoru.
Poháněná klika je vstupní člen, píst komprimující plyn je výstupní člen.
Spalovací motor:
Poháněný píst je vstupní člen, klika je výstupní člen.
Poznámka:
Pojem rám:
Od rámu požadujeme následující vlastnosti:
Rám je spojen pevně s pozorovatelem – značíme jej na výkresech šrafováním.
Pojem vazba:
Tělesa jsou spolu a s rámem spojená prostřednictvím vazeb.
Vazby omezují pohyblivost– zmenšují počet stupňů volnosti.
Vazby zprostředkovávají silová působení mezi tělesy.
Silové působení přenášené vazbou je reakce.
Vazba může být i jednostranná, například lano.

