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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.  

Актуалност на проблема. 

Научната и изследователска дейност свързана с механичните импулсни 

предавки (МИП), продължава и днес да се развива в цял свят. Срещат се 

съобщения за разработване на проекти и докторантски тези в области: 

- в които се използва мускулната сила на човека (велосипеди, веломобили, 

велорикши, колички за инвалиди, тренажори и др.); 

- при добив на енергия от възобновяеми енергийни източници; 

- при технологични машини изискващи много големи предавателни 

отношения и променливи предавателни отношения в рамките на един цикъл, 

също и където е необходимо голям диапазон на регулиране; 

- в автомобилостроенето все още се търсят нови конструкции на 

трансмисии, включително и МИП; 

- в системи за акумулиране на енергия в кинетични акумулатори. 

Въпросът за ниската неравномерност на изходящата скорост е актуален при 

повече от приложенията на МИП, докато въпросът с динамичните 

натоварвания в момента на заклинване/зацепване на механизма за 

еднопосочен ход (МЕХ) е важен за всички импулсни предавки, понеже този 

механизъм е най-често дефектиращото звено. 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване. 

Целта на дисертацията e да се изследва създадената от докторанта пробна 

серия на механичен импулсен вариатор (МИВ) модел ВИ 20/0÷200 и на база 

известния, да се предложи метод за синтез на генериращ механизъм с 

линейна функция на положението за работния интервал на входното звено и 

линейна управляема функция на регулиращия лост в интервала на 

регулиране. 

За постигане на целта трябва да се решат следните задачи: 

Да се извърши класификация на МИП по различни критерии и се извърши 

системно структурно изследване на използваните механизми. 

Да се извърши кинематичен анализ на генериращия механизъм (ГМ) на 

МИВ модел ВИ 20/0÷200 и се даде оценка за неравномерността на скоростта 

на изходното звено. 

Да се посочат методи за постигане на по-ниска неравномерност на 

скоростта на изходното звено и съответно по-ниски динамични натоварвания. 

Да се проектира и изработи стенд за провеждане на експериментални 

изпитания на проектирания и произведен под авторския контрол и с личното 

участие на докторанта в изработката, на МИВ модел ВИ 20/0÷200.  

Да се извършат експериментални изследвания на един образец от опитната 

серия МИВ модел ВИ 20/0÷200. Изследванията да се проведат за различни 

стойности на входната честота на въртене, различни положения на 

регулиращия лост и натоварвания върху изходящия вал. 

Да се анализират резултатите от експерименталните изследвания и се 

направят изводи. 
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Да се дадат препоръки за извършване на типов синтез на ГМ за МИП. 

Да се посочат условията за избор на 4-звенни и 6-звенни структури, 

подходящи за нерегулируеми (h=1) МИП.  

Да се посочат условията и начина на получаване на структури подходящи 

за регулируеми (h=1+1) МИП. 

Да се предложи метод за синтез на ГМ за МИВ, който да позволи 

намаляването на динамичните натоварвания по време на 

заклинване/зацепване на МЕХ и да намали неравномерността на изходящата 

честота на въртене.  

Научна новост. 

Предложен е метод за синтез по две променливи на регулируем генериращ 

механизъм, реализиращ линейна функция на положението и линейна 

регулираща функция. 

За регулируем механизъм с две степени на свобода със структура на Уат-II 

e изведено входно-изходно уравнение, което е със същата тежест и 

приложимост като уравнението на Фройденщайн за 4-звенен механизъм. 

Практическа приложимост. 

Конкретизираното и разширено определение за МИП, въведените понятия, 

подробната класификация, и системното структурно изследване позволяват 

да се характеризират, сравняват и оценяват МИП. 

Подходите за кинематичен анализ и синтез, методите за намаляване на 

неравномерността на изходящата скорост и динамичните натоварвания могат 

да се използват при проектиране на нови МИП с по-голяма надеждност и 

дълготрайност. 

Моноконтурните 4-звенни и двуконтурни 6-звенни структурни схеми 

подходящи за ГМ на МИП с h=1 и подхода, чрез които са получени 38 

възможни варианта на структурни схеми на ГМ за МИП с h=1+1, могат да се 

използват при проектирането на нови МИП. 

Проектираният и изработен от докторанта универсален стенд може да се 

използва за изпитване на МИП и в частност на вариатори, както и да бъде 

основа за разработване на нови изпитателни стендове. 

Проектираният и изработен от докторанта вариатор модел ВИ 20/0÷200 бе 

използван в машинен агрегат с входна честота на въртене до 25 Hz (1500 об./ 

мин.) и предаван въртящ момент до 20 Н.м.  

Резултатите от експерименталните изследвания могат да се използват при 

проектиране на нави МИП. 

Апробация. 

Част от резултатите от дисертационния труд са докладвани и дискутирани 

на: 

 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, МТФ`2012, 18-20 

Октомври 2012, ТУ-София, БЪЛГАРИЯ 
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 XXII Международна научно-техническа конференция „АДП-2014“, 

Созопол, 2014. 

 Научна конференция по теоретична и приложна механика „Дни на 

механиката”, Варна, 2014г. 

 Проведено е десет месечно експериментално изпитание на мотор 

вариатори, серия ВИ 20/ 0 ÷ 200, в производствените условия на Хлебозавод – 

5, кв. Люлин, гр. София. 

Публикации. 

Някои постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани в 5 

бр. научни статии от които 2 бр. самостоятелни. Статиите са публикувани в 

следните сборници и списания.  

1. Сборник доклади от ХХVІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ, МТФ`2012, 18-20, октомври, 2012, ТУ-София, БЪЛГАРИЯ. 

2. Българско списание за ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ, бр.№19, юли 

2013г., Издател: Машиностроителен Факултет, Технически университет-

София. 

3. Сборник доклади от XXII Международна научно-техническа 

конференция „ АДП-2014“, Созопол, 2014, Издателство на ТУ-София. 

4. Списание „Механика на машините”, бр. 109, година ХХІІІ, книга 1, стр. 

42-46, Варна, 2015, Издателство ТУ-Варна с доклади от Научна конференция 

по теоретична и приложна механика „Дни на механиката“ Варна, 2014. 

5. Списание „Механика на машините”, бр. 109, година ХХІІІ, книга 1, стр. 

47-53, Варна, 2015, Издателство ТУ-Варна с доклади от Научна конференция 

по теоретична и приложна механика „Дни на механиката“ Варна, 2014. 

Структура и обем на дисертационния труд. 

Дисертационният труд е в обем от (282) страници, като включва увод, (6) 

глави за решаване на формулираните основни задачи, списък на основните 

приноси, списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. 

Приложенията са (3) бр., общо (73) страници. Цитирани са общо (132) 

литературни източници, като (64) са на латиница и (55) на кирилица, а 

останалите (13) са интернет адреси. Работата включва общо (121) фигури и (18) 

таблици и (127) графики в приложенията. Номерата на фигурите и таблиците в 

автореферата съответстват на тези в дисертационния труд.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ 

МЕХАНИЧНИ ИМПУЛСНИ ПРЕДАВКИ. 

Разгледани са опитите за приложение на МИП в различни области 

(транспорт, машиностроене, медицина, възобновяеми енергийни източници, 

строителство, хранително-вкусовата промишленост и др.), в зависимост от 

вида на използвания двигател. 

Анализирани са различни конструкции МИП и изискванията към тях. 

Вижда се, че МИП са известни отдавна, като първият документиран 

материал за използването им е от 1769 г., но не са популярни колкото зъбните 

и фрикционните предавки, въпреки големите им предимства. Някои 

предимствата, които МИП имат пред другите механични предавки са: 

Позволяват да се постигат големи предавателни отношения само в една 

степен на редукция и при висок КПД. 

МИП, работещи като вариатори, позволяват много голям диапазон на 

регулиране при запазване на високи стойности на КПД в целия диапазон.  

Някои МИП могат да предават мощност на големи разстояния и 

произволно разположение в пространството на двигателя и работната 

машина. 

МИП лесно се регулират и подлежат на автоматизация и роботизация. 

МИП са прости по устройство и не скъпи предавки за възможностите, 

които предоставят. 

Логично възниква въпросът „Защо не се използват масово, какви са 

причините?“ 

От аналитичният преглед се вижда, че причините са комплексни и 

различни за всяко приложение. Някои по-общи причини са: 

Приложението им е ограничено относно големината на входната честота на 

въртене и предавания въртящ момент. Също се смята, че продължителността 

на експлоатация не е много голяма, поради дефекти в механизма за 

еднопосочен ход. 

При извършената пробна експлоатация в производствени условия на 

проектираните и изработени от докторанта, в серия от 5 бр. вариатори, модел 

ВИ 20/0÷200, се установи, че след 800 часа работа се появяват малки дефекти 

в механизма за еднопосочен ход (МЕХ), който не бе специално проектиран за 

МИП. Във всички публикации се посочва,че МЕХ е слабото звено и всички 

търсят решението в създаване на нови конструкции на това звено. В тази 

работа подходът е различен, насочен е към разтоварване на МЕХ. 

От направеният обзор се вижда, че в 70% от приложенията на МИП се 

изисква ниска неравномерност на скоростта на изходящото звено. При 

използване на генериращи механизми, само с елементарни кинематични 

двойци, трудно се постига ниска неравномерност, т.е. линейна функция на 

положението, особено при регулируемите предавки. Също така не бе намерен 
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пример в който регулировъчната характеристика да е линейна, а за целта се 

използва допълнителен механизъм. 

След анализиране на причините за ниската надеждност на механизма за 

еднопосочен ход се установи, че основна роля имат динамичните 

натоварвания, предизвикани основно от кинематични смущения от 

генериращия механизъм, т.е. съществена роля играят абсолютните стойности 

на сумарните ускорения в момент на заклинване/зацепване. При проучването 

не беше намерена информация в пълнота, анализираща този проблем. 

От проучването се установи, че МИП не са стандартизирани никъде по 

света, няма обща теория за синтезирането им, няма пълна класификация за 

тях, каталожните данни на фирмите производителки също са непълни, не бяха 

намерени методики за тяхното изпитване, дори наименованието им е 

различно, като се позовава на различни техни свойства. 

След проведеният обзор и анализ бе приет друг различен подход за 

намаляване на неравномерността и динамичните натоварвания, състоящ се в 

синтезиране на генериращ механизъм, реализиращ линейна функция на 

положението и в момента на заклинване, с което се гарантира нулево сумарно 

ускорение. Този нов подход и нерешените задачи, формулират целта и 

задачите на настоящата работа. 

Целта е да се изследва създадената от докторанта пробна серия на 

механичен импулсен вариатор (МИВ) модел ВИ 20/0÷200 и на база известния, 

да се предложи метод за синтез на генериращ механизъм с линейна функция 

на положението за работния интервал на входното звено и линейна 

управляема функция на регулиращия лост в интервала на регулиране. 

За постигане на целта трябва да се решат следните задачи: класификация и 

системно структурно изследване, оценка на неравномерността чрез 

кинематичен анализ, да се посочат методи за постигане на по-ниска 

неравномерност на скоростта на изходното звено и съответно по-ниски 

динамични натоварвания, проектиране и изработване на стенд и провеждане 

на експериментални изследвания, извършване на синтез, като се направят 

препоръки за типов синтез и се посочат подходящите структури за избор на 

структура на генериращ механизъм и се посочи метод за метричен синтез по 

две променливи. 

ГЛАВА 2. КЛАСИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ТИПОВ И СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ГЕНЕРИРАЩИ МЕХАНИЗМИ 

ЗА МЕХАНИЧНИ ИМПУЛСНИ ПРЕДАВКИ. 

Посочени са някои свойства, характерни само за МИП, като: 

Необратимост. Режим на работа с изпреварване и липса на самоспиране. 

Възможност за реверсиране. 

Посочени са основните, допълнителните и специфичните кинематични и 

силови характеристики в МИП. 

Класификацията на МИП е извършена, като е съобразена със спецификата 

им, по функционални, структурни, и конструктивни признаци, общо 13.  
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Класификация по функционални признаци: 

Класификация според вида на входящото и изходящо движение в МИП.  

Ако се ограничи изследването до елементарни движения на входа и изхода, 

очевидно възможностите са пълна комбинация от ротация (R) и транслация 

(Т), каквито са конвенционалните двигателни устройства и входовете на 

задвижваните обекти, както и по-рядко срещаните трептящо ротационно (TR) 

и трептящо транслационно (ТТ). 

Класификация на МИП, според начина на образуване на импулсите. 

А) Механичните инерционно импулсните предавки (МИИП) с 

динамична връзка. 

Б) Механичните импулсни предавки (МИП) с твърда кинематична 

връзка. 

Класификация на механични импулсни предавки според средното 

предавателното отношение. 

Нерегулируеми механични импулсни предавки. 

А) Механични импулсни редуктори (МИР ). 

Б) Механични импулсни мултипликатори (МИМ). 

В) Директни механични импулсни предавки. 

Регулируеми и настройваеми механични импулсни предавки. 

Класификация на МИП според моментното предавателното отношение. 

Линейни (немодифициращи) и модифициращи (нелинейни), механични 

импулсни предавки. 

Класификация на МИП според вида на движението на крайното звено на 

генериращия механизъм. 

МИП с трептящо (осцилиращо) движение и с нееднородно орбитално 

движение на крайното звено на генериращия механизъм. 

Класификация на регулируеми механични импулсни предавки според 

възможността за реализиране на безкрайно продължителен престой. 

МИП реализиращи безкрайно продължителен престой. 

МИП реализиращи условен безкрайно продължителен престой или 

псевдопрестой. 

МИП не реализиращи безкрайно продължителен престой. 

Класификация на механични импулсни предавки според големината на 

входящата честота на въртене. 

А) МИП с много ниска честота на въртене до 6,5 Hz (об./сек), 390 об./мин. 

Б) МИП с ниска честота на въртене до 12,5 Hz, (об./сек), 750 об./мин.. 

В) МИП със средна честота на въртене до 25 Hz, (об./сек) , 1500 об./мин.. 

Г) МИП с висока честота на въртене до 50 Hz, (об./сек) , 3000 об./мин.. 

Д) МИП с много висока честота на въртене над 50 Hz, (об./сек) , 3000 

об./мин.. 

Класификация на МИП по конструктивни признаци. 

Класификация на механични импулсни предавки според принципа на 

предаване на усилията върху изходящия вал.  

Механични импулсни предавки, чиито МЕХ работят на принципа на 

заклинването съответно, зацепването. 
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Класификация на механични импулсни предавки според начина на 

управление промяната на предавателното отношение. 

(с ръчно, автоматизирано, автоматично и роботизирано управление), само-

управляеми МИП. 

Класификация на механични импулсни предавки според типа на 

генериращия механизъм.( еднотипни и от смесен тип) (с твърди и еластични 

звена, с нисши и висше кинематични двойци). 

Системно изследване на структури на механизми от механични 

импулсни предавки.  

Структури на генериращи механизми с една степен на свобода (h=1), с h = 

2, (1+1), с h = 3, (1+1+1) степени на свобода. 

Чрез представянето на структурите със структурни графове, те се 

типизират и може да се оцени полето на използваните схемни решения и 

получените предимства и недостатъци. 

Класификацията позволява да се създадат методики за анализ и синтез на 

отделните видове МИП, което е от полза за проектантите и конструкторите и 

може да бъде основа за създаване на стандарт по МИП. 

 

ГЛАВА 3. КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ГЕНЕРИРАЩИ 

МЕХАНИЗМИ ЗА МЕХАНИЧНИ ИМПУЛСНИ ПРЕДАВКИ. 

Кинематичният анализ е извършен върху регулируем генериращ механизъм 

на МИВ, модел ВИ 20/0÷200, със степен на свобода h = 1+1, чиято 

кинематична схема е показана на фиг.3.1. Състои се от преобразуващ 

механизъм, регулиращ механизъм и механизъм за еднопосочен ход. 

Преобразуващият механизъм включва звената 1, 2, 3, 4, 5, и е предназначен за 

преобразуване на въртеливото движение с постоянна входяща ъглова скорост 

ω1 на звено 1, във възвратно въртеливото (трептящо) движение на звено 5. 

Амплитудата на трептене на звено 5 се променя от регулиращ механизъм, 

включващ звено 9 и застопоряващ механизъм, намиращ се обикновено в 

точка F, чрез който точка С заема отделни дискретни стойности от 

окръжността с център т.F и радиус дължината на звено 9, като остава 

неподвижна по време на работа.  

Трептенето на звено 5 се превръща във въртене в една посока от механизъм 

за еднопосочен ход (МЕХ), съставен от изходящият вал 7, лагеруван в 

стойката 6, заклинващите тела 8 и уголеменият шарнир на звено 5. 

При фиксирано положение на регулиращия механизъм, генериращият 

механизъм на МИВ, се превръща от седем в шестзвенен механизъм. 

Кинематичният анализ се извършва за работния ход на този 6-звенен 

механизъм. 

Функцията на положението  5 5 1    се получава след записване на 

уравненията на затворените контури ОАВС на първия 4-звенник и CBDE на 

втория 4-звенник, като уравнения на Фройденщайн (3.14) и (3.22) и 

подходящи преобразования. Първата и втората предавателни функции се 

получават след диференциране уравненията на Фройденщайн. 
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фиг.3.1. Кинематична схема на механичния импулсен вариатор. 

 

Изследвани са условията за наличие на безкрайно продължителен 

престой. На фиг.3.3. е показана кинематичната схема на механизма, при 

работа в режим на безкрайно продължителен псевдопрестой и са направени 

изводите: 

 

 
Фиг.3.3. Кинематична схема на механизма, при работа в режим на 

безкрайно продължителен псевдопрестой. 

Изводи:  

1. Абсолютен безкрайно продължителен престой на МИВ, при тази 

кинематична схема е невъзможен. 

2. Безкрайно продължителен псевдопрестой може да съществува, когато е 

изпълнено неравенството (3.36) т.е. Δφ5закл. > Δφ5и.м-м.. В случая за идеален 

механизъм Δφ5и.м-м = 0,300. 

3. Използването на механизми за еднопосочен ход с големи ъгли на 

заклинване Δφ5закл. води до по-големи динамични натоварвания, особено при 

работа без изпреварване и променлив натоварващ момент. 

4. Ъгълът Δφ5и.м-м.. може да се намали като: 

а) Разликата в дължините на звената 3 и 4 се направи възможно най-малка. 
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б) Екстремумите от графиката на фиг.3.4. станат равни, а това може да се 

получи когато т.В0 от фиг.3.3. е средна на ъгловия ход на звената 3 и 4. 

 

Фиг. 3.4. Графика на функцията на 

положението φ5=φ5(φ1), при Δα = 00. 

 

6. За реален механизъм 

определянето на реалният ъгъл, се 

извършва най-коректно по експериментален път. 

Оценка на равномерността на движение на изходящия вал, направена 

с методите на кинематичния анализ. 

Изследванията се правят за режим на работа без изпреварване, за който 

режим ω7= ω5, това е режима с най-голяма неравномерност. 

Въведени са показатели, характеризиращи кинематичната 

неравномерност, като абсолютна кинематична неравномерност Δω5 = ω5max - 

ω5min (3.41), относителна кинематична неравномерност q = Δ 5 / 5 ср (3.42). 

Неравномерността „q“ се отнася за самата предавка, зависи от кинематичните 

параметри и е различна от динамичната неравномерност „δ“, 

характеризираща машинния агрегат. Тя се използва като обобщен показател, 

но трябва да се има в предвид, че той не характеризира напълно 

неравномерността. Затова е въведен „кинематичен коефициент на изменение 

на изходящата скорост, при максимално ускорение“ и е означено с - Кωmax = 

ε5 max / (ω5ср.)
2 (3.44). 

Изследвана е абсолютна Δω5  и относителна кинематична неравномерност 

q, при постоянна входна честота на въртене ω1 = 157,07 rad/sec., и променящ 

се ъгъл на регулиране при различен брой генериращи механизми Z= 1÷4. 

Резултатите са показани в таб.№3.1. ÷ таб.№3.5. На фиг. 3.16. е показана 

зависимостта q = q (Δα), при Z = 4. 

 
 

Фиг.3.16. Графика q = q (Δα), при Z = 4. 



12 

 

Сумарното ускорение в момента на заклинване/зацепване на МЕХ 

„∑ε“, е друга много важна характеристика за всички МИП. Под сумарното 

ускорение в момента на заклинвана/зацепване се разбира сумата от 

ускорението на изходящото звено на (n+1)-вия генериращ механизъм, „εn+1“ и 

закъснението на n-тият механизъм, „εn“, т.е. ускоренията на задвижващата и 

задвижваната част на МЕХ, взети по модул, ∑ε = |εn| + |εn+1| (3.45). 

Изследванията са проведени при постоянна входна честота на въртене ω1 = 

157,07 rad/sec., и променящ се ъгъл на регулиране при различен брой 

генериращи механизми Z= 1÷4. Резултатите са показани в таб.№3.6. ÷ 

таб.№3.10.. На фиг. 3.32. са показани графиките на сумарното ускорение ∑ε = 

∑ε (Δα), при Z = 2, 3, 4. Серия 1 е при Z = 2, а Серия 3 е при Z = 4. 

 

 
 

Фиг.3.32. Графики на сумарното ускорение ∑ε = ∑ε (Δα), при Z = 2, 3, 4. 

Изводи: 

1. С нарастване на регулиращия ъгъл Δα неравномерността q намалява, тя 

намалява и с увеличаване на броя на генериращи механизми Z. 

2. С нарастване на регулиращия ъгъл Δα, ∑ε, сумарното ускорение 

нараства, а с увеличаване на Z намалява. 

Методи за намаляване на неравномерността и динамичните 

натоварвания.  
Разгледани са методите и са направени следните изводи: 

1. Избор на методите за намаляване на неравномерността и динамичните 

натоварвания се извършва по време на синтеза на ГМ на нова МИП, а при 

използване на съществуваща предавка, при създаване на машинния агрегат. 

2. Изборът на метод или методи за намаляване на неравномерността и 

динамичните натоварвания трябва да се съобрази с конкретното 

предназначение на МИП (линейна или модифицираща, с постоянно или 

променливо средно предавателно отношение). 

3. При използване на метода на линейната ФП и застъпване на работните 

участъци се постигат най-ниски динамични натоварвания и неравномерности, 
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но само неговото използване е недостатъчно, понеже с 6-звенен ГМ не може 

да се постигне линейна зависимост в много голям участък. 

4. За намаляване на неравномерността и динамичните натоварвания в МИП 

е избран комбиниран метод, състоящ се от метода с увеличаване на броя Z , 

на паралелно работещите механизми и метода на линейната функция на 

положението. 

Изводи, обобщения и заключения от кинематичният аналаз. 

Ha база на кинематичния анализ са направени съответните изводи и 

заключения, които могат да се използват при следващ по-прецизен или 

оптимизационен синтез. 

1. Кинематичният анализ е проведен при предположението за режим на 

работа на МИП, без изпреварване, тъй като това е възможно най-тежкият 

режим на работа, при който неравномерността на скоростта на изходящия вал 

и ускоренията в момента на заклинване/зацепване достигат най-големи 

стойности. 

2. От кинематичния анализ на генериращият механизъм първо се определя 

показателя „Вид на неравномерността на движението на изходящия вал“, т.е. 

пулсиращото движение на изходящия вал дали е с прекъсване или без 

прекъсване на импулсите. 

3. За предавки, работещи с прекъсване на импулсите се определят 

показателите:  

Коефициент на работа или на прекъсване - Краб %. 

Кинематичния коефициент на изменение на изходящата скорост в момент 

на заклинване/зацепване, при ω5= 0, - kωн. 

4. За предавки, работещи без прекъсване на импулсите се определят 

показателите: 

Абсолютна кинематична неравномерност - Δω5. 

Относителна кинематична неравномерност – q. 

Сумарно ускорение - ∑ε, в момента на заклинвана/зацепване на МЕХ. 

Кинематичен коефициент на изменение на изходящата скорост - Кω. 

5. И при двата вида движение с прекъсване и без прекъсване на 

импулсите, МИП може да се сравняват по „Кинематичен коефициент на 

изменение на изходящата скорост, при максимално ускорение - Кωmax“.  

6. От кинематичния анализ може да се определи формата на импулсите, 

съответно законите за изменение на скоростта и ускорението, които могат да 

бъдат заложени като критерии при синтеза на механизма.  

7. От кинематичния анализ може да се определи работният ъглов ход на 

изходното звено за идеален механизъм, Δφ5и.м-м, при безкрайно 

продължителен псевдопрестой. Този параметър маже да се използва при 

следващото проектиране и конструиране на МЕХ. 

8. След анализиране на резултатите от разглеждания пример, може да се 

направят следните изводи: 

8.1. Формата на импулсите е подходяща за модифициращи МИП и не е 

подходяща за МИП, при които се изисква плавно движение. 
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8.2. Анализът на формата на импулсите показва една от причините за 

недостатъчният живот от 800 часа, на МИВ от пробната серия. Причината е в 

голямата стойност на сумарните ускорения, които причиняват пластични 

деформации на притискащите пластини в МЕХ. 

8.3. С цел намаляване на неравномерността и удължаване на живота на 

МИВ, използвайки като основа изследвания МИВ, да се синтезира генериращ 

механизъм с ω5= const, за работният участък и следователно с ε5 = 0. 

9. В проучените литературни източници не бяха намерени никакви норми 

или препоръки за показателите на кинематичната неравномерност и 

сумарните ускорения по време на зацепване. Като някакъв ориентир за 

кинематичната неравномерност могат да се имат предвид стойностите за 

относителната динамична неравномерност δ, публикувани в много 

източници.  

Необходимо е в паспортите с технически данни на МИП да се вписва 

стойността на коефициента на кинематична неравномерност „q“. 

ГЛАВА 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ 

ИМПУЛСНИ ПРЕДАВКИ.  

Експерименталните изследвания са критерий за истинността на всеки 

процес и позволяват да бъдат оценявани и сравнявани резултатите от 

теоретичните изследвания, точността и приложимостта на даден математичен 

модел. Стендът показан на фиг. 4.3., бе проектиран и изработен от 

докторанта. МИП могат да се изпитват само на стенд, работещ по отворен 

контур, понеже те са необратими предавки, поради наличието на МЕХ. 

Електродвигателят (13) е асинхронен, като честота на въртене се променя с 

честотния регулатор (2). Натоварването на МИВ (17) се осъществява от 

обемната хидравлична помпа (12), чрез регулиране с дросела (19). Честотата 

на въртене и въртящият момент на входа на вариатора се измерва от 

комбинирания сензор (15), а на изхода от сензора (10). Събирането и 

обработката на информацията се извършва чрез виртуален инструмент в 

LabVIEW среда. Промяната на предавателното отношение се извършва с 

лоста (8), а отчитането на ъгъла на регулиране с нониуса върху диска (18). 

Чрез експериментални изследвания се определят характеристиките на 

МИП, като: 

-действително средно предавателно отношение, промяната му във функция 

от предаваният въртящ момент и входната честота на въртене, включително 

максимално предавателно отношение, диапазон на регулиране; 

-коефициента на полезно действие и промяната му във функция от 

предавателното отношение, предаваният въртящ момент и входната честота 

на въртене; 

-максималната входната честота на въртене, при която дадена импулсна 

предавка остава работоспособна; 

-степента на неравномерност на изхода на предавката, както и промяната ѝ 

при различно натоварване и входната честота на въртене; 
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-степента на шума и вибрациите; 

-степента на загряване при продължителна работа; 

-определяне влиянието на смазочната течност върху работоспособността;  

Експерименталните изследвания позволяват да се извърши диагностика на 

състоянието на МИП и да се определи степента на надеждност; 

 

 

Фиг.4.3. Стенд за изпитване на импулсен вариатор ВИ 20. 0-200. 

На Фиг. 4.9. е показан МИВ след 800 часа работа в производствени 

условия. Не се наблюдават износвания. Причината за намалената изходяща 

честота на въртене и повишената неравномерност, се държи на настъпилата 

пластична деформация в плоските пружини, които притискат „z“ телата.  

Генериращият механизъм е синтезиран с асиметрична 1ПФ.  

Импулсният вариатор е проектиран изцяло от докторанта и изработен в 

пробна серия от пет броя под негов авторски контрол и лично участие в 

изработката. Импулсният вариатор е пригоден за монтиране на няколко 

габарита електродвигатели, чрез съответните фланци. Така могат да се 

поставят електродвигатели с различна честота на въртене и да се проведат 

изпитания за надеждност при различни входни честоти. 

1 2 3 

6 5 4 7 

10 9 8 12 11 

13 14 21 15 16 19 18 17 20 22 23 
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Фиг. 4.9. Преобразуващи механизми и механизми за еднопосочен ход на 

МИВ, модел ВИ 20/0÷200. 

На фиг. 4.2, са показани четири задвижващи модула, от пробната серия. 

 

Фиг. 4.2. Пробна серия задвижващи модули с импулсни вариатори. 
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ГЛАВА V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕН ИМПУЛСЕН ВАРИАТОР С 

ШЕСТЗВЕНЕН ГЕНЕРИРАЩ МЕХАНИЗЪМ. 

Резултатите от експерименталните изследвания са получени при 

провеждане на серия измервания на МИВ (ВИ 20. 0-200) върху стенда описан 

в гл. IV. Те са подредени в три групи, според условията на провеждане на 

измерванията. В първа група експерименталните резултати са означени с 

номера от №А1 до №А65, във втора група с номера от №Б1 до №Б35 и в 

третата група с номера от №С1 до №С159. 

И в трите групи се измерват четири параметъра. На входа на МИП се 

измерва честотата на въртене n1 и входящия въртящ момент М1, а на изхода се 

измерва честотата на въртене n2 и изходящия въртящ момент М2. Останалите 

параметри отразени в експерименталните резултати (Е.р.) се изчисляват на 

база на тези четири измерени параметъра. Експерименталните резултати от 

всяко измерване и в трите групи са показани на четири страници и са 

записани на електронен носител. 

Експериментални резултати (Е.р.) №А1-№А65. 

Целта на това изследване е да се проследи изменението на средната 

стойност на кинематичното предавателното отношение i1,2-к, входящия 

въртящ момент М1, относителната неравномерност δ, във функция от 

входящата синхронна честота на въртене n1с и изменението на кинематичното 

предавателното отношение в зависимост от ъгъла на регулиране α, при 

различни входни честоти на въртене. 

Измерванията са проведени при следните условия: Съпротивителен въртящ 

момент на изходящия вал, М2 = 0 Nm, при всички измервания в групата. 

Анализите на измерванията отразени в Е.р., за всяка от 13-те подгрупи са 

показани в Приложение №1.  

Обобщаване и изводи на резултатите от експерименталните 

изследвания в група „А“. 

1. При сравнение на графиките с №(А1, А4, А7, А10, А13, А16, А19, А22, 

А25, А28, А31, А34, и А37), отразяващи промяната на кинематичното 

предавателно отношение във функция от синхронната честота на въртене на 

входа n1с се вижда, че средната стойност на кинематичното предавателното 

отношение намалява с повишаване на входната честота на въртене за всички 

фиксирани стойности на регулиращия ъгъл α. 

2. Намаляването на предавателното отношение става по приблизително 

еднакви закони.  

3. Анализирайки графиките № (А3, А6, А9, А12, А15, А18, А21, А24, А27, 

А30, А33, А36 и А39), които показват промяната на относителната 

неравномерност δ, във функция от синхронната честота на въртене на входа 

n1с, съгласно формула ( 5.5.), се вижда, че с нарастване на входната честота на 

въртене относителната неравномерност постоянно намалява. 
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4. Графиките №(А2, А5, А8, А11, А14, А17, А20, А23, А26, А29, А32, А35 

и А38) показват промяната на входния въртящ момент М1 във функция от 

синхронната честота на въртене на входа n1с.  

С нарастване на n1с, М1 нараства почти линейно, като разликата между 

отделните графики не е голяма. 

5. В експерименталните резултати (Е.р.) за М2 се отчитат минимални 

стойности в рамките на третия знак след десетичната запетая, които се 

дължат на минималните динамични натоварвания, породени от ускоряване на 

частта от вала на сензора, намираща се след тензометричния 

преобразувател и смущения в измервателната апаратура. 

6. Параметрите, при изчислението на които участва въртящ момент М2, се 

смятат за недействителни. 

Изследване промяната на кинематичното предавателно отношение при 

промяна на регулиращия ъгъл, при различни входни честоти на въртене. 

Зависимостта i1-2 k = i1-2 k (α) е необходимо да се знае при автоматично 

управление на МИВ. При ръчно управление и линейна зависимост на i1-2 k = i1-2 

k (α), операторът получава по-добра представа, при какво ъглово изместване 

на регулиращия лост, колко ще се измени изходящата честота на въртене. 

Използвайки експерименталните резултати от Е.р.№А1-№А56, 

построяваме пет графики, показващи изменението на кинематичното 

предавателно отношение във функция от ъгъла на регулиране при различни 

фиксирани входни честоти на въртене. Показани са графиките в два участъка, 

за да се използват различни мащаби с цел по-добро визуализиране. 

Първият участък е при регулиращ ъгъл α = (0 ÷ 5)0 и резултатите са 

показани на Графика №А40. 
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Фиг. 5.1. Кинематично предавателно отношение във функция от 

регулиращия ъгъл α = (0 ÷ 5)0 , при различни входни честоти. 

Вторият участък е при регулиращ ъгъл α = (5 ÷ 45)0 и резултатите са 

показани на Графика №А41. С увеличаване на регулиращия ъгъл разликите 

между отделните криви  намаляват до нула. 



19 

 

При кривата Series 5, входящата синхронна честота на въртене n1с  е най-

голяма. 

Изводи: 

1. С нарастване на входната честотата на въртене, кинематичното 

предавателно отношение намалява за всички значения на регулиращия ъгъл. 

2. Вижда се, че разликите между отделните графики са по-големи при по-

малките стойности на регулиращия ъгъл и намаляват с нарастването му и 

почти изчезват при α > 150 . 

3. Горните зависимости могат да се обяснят с наличието на режим на 

работа с изпреварване. 

 
Фиг. 5.2. Кинематично предавателно отношение във функция от 

регулиращия ъгъл α = (5 ÷ 45)0 , при различни входни честоти. 

Анализ на данните от измерванията отразени в Експериментални 

резултати №Б1-№Б35. 

Целта но това изследване е да се определи до каква стойност на ъгъла на 

регулиране α, при различна входна честота на въртене и съпротивителен 

въртящ момент на изходящия вал М2, кинематичното предавателното 

отношение е безкрайно голямо, i1,2-к,= ∞, т.е. съществува безкрайно 

продължителен псевдопрестой.  

Цел на това изследване също е да се проследи изменението на средната 

стойност на силовото предавателното отношение i1,2-с, входния въртящ 

момент М1, относителната неравномерност δ във функция от входящата 

синхронна честота на въртене n1с и изменението на кинематичното 

предавателното отношение в зависимост от ъгъла на регулиране α, при 

различни входни честоти на въртене и съпротивителен момент М2 ≠ 0. 

Регулиращият ъгъл, заема стойностите α= 00; 0,50; 10;1,5  0; 20; 2,50; 30. 

Честота на въртене на входящият вал се променя по същия начин, както 

при измерванията в група „А“, с нарастваща последователност спрямо 

входната честота на въртене. 
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Измерванията са групирани в седем подгрупи от по пет измервания във 

всяка група. Анализите на измерванията отразени в Е.р., за всяка от 7-те 

подгрупи са показани в Приложение №2, като всяка подгрупа е означена с 

номера от 1 до 7. 

1. Данните от експерименталните изследвания потвърждават изводите от 

кинематичния анализ за наличие на безкрайно продължителен псевдопрестой. 

2. С увеличаване на регулиращия ъгъл α, нарастват въртящите моменти М1 и 

М2, до достигане от М2 , на съпротивителният момент Мс. След преодоляване 

на съпротивителният момент се наблюдава движение на изходящия вал. 

3. Въртящите моменти М1 и М2, нарастват и с нарастване на синхронна 

честота на въртене на входа, n1c, също до достигане на М2 = Мс, след което 

започват да намаляват, при нарастване на α и n1c. 

4. При МИП силовото и кинематичното предавателни отношения се влияят от 

съпротивителния момент и входната честота на въртене, а от тук и всички 

техни производни параметри. 

Силовото и кинематичното предавателни отношения намаляват с 

увеличаване на честотата, за всички измервания. 

5. КПД намалява при увеличаване на честотата над n1c > 6,25 об./сек., за 

всички стойности на α. 

Анализ на данните от измерванията отразени в Експериментални 

резултати №С1-№С120. 

Тази група изследвания се провеждат при пет фиксирани захранващи 

честоти на електродвигателя f=(6,25; 12,5; 16,66; 25; 50) Hz, съответстващи 

на синхрони честоти на въртене на входа, n1с =( 3,125; 6,25; 12,5; 16,66; 25) 

Hz (об./сек), или (187,5; 375; 750; 1000; 1500) об./мин., (понеже 

електродвигателя е с два чифта полюси), фиксирани стойности на 

регулиращия ъгъл α=50,150,250,350,450 и променливи съпротивителни 

моменти М2. Съпротивителните моменти се променят с регулируемия дросел, 

като при положение 10, дроселът е с най-голямо проходно сечение и 

съпротивителния момент е най-малък. При зададена стойност на ъгъла α, се 

извършват измервания при различни честоти и за всяка честота се променя 

сечението на дросела в диапазона от 10 до 0, като се стремим нарастването на 

съпротивителния момент да е равномерно. 

Целта на това изследване е да се проследи изменението на средната 

стойност на силовото i2,1-c и кинематичното, i1,2-к, предавателното отношение, 

разликата между тях Δік-с и к.п.д. на предавката η при нарастващ 

съпротивителен момент М2 ≠ 0.  

В Е. р. се снемат още входния въртящ момент М1, абсолютната Δn и 

относителната неравномерност δ, във функция от входящата синхронна 

честота на въртене n1с и нарастващ съпротивителен момент М2 ≠ 0, за които 

графики няма да се построяват.  

Разликите между n1с  и действителната честота на въртене n1 е в границите 

от 0,23%, до 0,49%, за различните синхрони честоти на въртене на входа, n1с  

и различните положения на регулиращия ъгъл α. Използва се n1с, за да може 

отделните изследвания по-удобно да се групират. Задаването на n1с се 
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извършва с точност до втория знак, чрез промяна на захранващата честота от 

честотния регулатор. 

Анализите на измерванията отразени в Е.р., за всяка от 5-те подгрупи са 

показани в Приложение №3, като всяка подгрупа е означена с номера от 1 до 

5. 

Обобщения, констатации и изводи от анализа на данните от 

измерванията отразени в Е. р. №С1-№С120. 

Кинематичното предавателно отношение, i1,2-к. 
Анализирайки изображенията на i1,2-к. от Графика №С(1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 

22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, и 52), Приложение №3, се вижда, че: 

1. Във всички графики с нарастване на съпротивителният момент М2, 

нараства и кинематичното предавателно отношение i1,2-к.  

2. Нарастването на i1,2-к. се описва с права линия, т.е. то е линейно или 

близко до линейното. 

3. Коефициента на наклона на правата намалява с увеличаване на 

регулиращият ъгъл α. 

4. С увеличаване на синхронната честота на въртене на входа n1с 

(съответно честота на въртене на входа n1 ), при различни регулиращи ъгли α, 

коефициентът на наклона на правата, се променя по различен начин, но в по-

малки граници, отколкото при промяна на регулиращия ъгъл. При регулиращ 

ъгъл α=150 и 450 коефициентът на наклона на правата е най-голям при, n1с 

=6,25 Hz (об./сек), или; 375 об./мин., а при, n1с =12,5 Hz (об./сек), или 750 

об./мин. 

Силово предавателно отношение, i2,1-c. 

Анализирайки изображенията на i2,1-c. от Графика №С(1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 

22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, и 52), Приложение №3, се вижда, че 

силовото предавателно отношение, i2,1-c, с нарастването на М2 , нараства 

плавно, без скокове и може да се опише с крива от втора степен, различна при 

различните графики.  

Колкото по-голяма е стойността на i2,1-c, толкова предавката е по-

натоварена. В този смисъл i2,1-c може да се използва като показател за 

използване на предавката.  

Разлика между кинематичното и силовото предавателно отношение, 

Δік-с. 

Анализирайки изображенията на Δік-с. от Графика №С(2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 

23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, и 53), Приложение 3, се вижда, че: 

1. С нарастване на стойностите на М2, при един и същ регулировъчен ъгъл 

α, разликата Δік-с намалява. 

2. С нарастване на синхронната честота на въртене на входа n1с (съответно 

честота на въртене на входа n1 ), при един и същ М2, Δік-с нараства. 

3. С увеличаване на регулировъчния ъгъл α, разликата Δік-с намалява. 

КПД. 

Анализирайки изображенията на КПД от Графика №С(3, 6, 9, 12, 15, 17, 21, 

24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, и 54), Приложение №3, се вижда, че: 
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1. С нарастване на стойностите на М2, при един и същ регулировъчен ъгъл 

α, КПД „η“ нараства до достигане на определена граница, след което започва 

да намалява. 

2. С увеличаване на регулировъчния ъгъл α, КПД „η“ нараства до 

достигане на стойности в околността на ъгъл α=350, след което започва да 

намалява. 

3. С нарастване на синхронната честота на въртене на входа n1с (съответно 

честота на въртене на входа n1 ), при един и същ регулировъчния ъгъл α и 

един и същ съпротивителен момент М2, КПД „η“ намалява. 

4. Изследваният МИВ работи с по-висок КПД при по-големи стойности на 

кинематичното предавателно отношение i1,2-к, сравнен при същите условия с 

класическите зъбни предавки.  

Графика №С30 показва изменението на КПД във функция от 

съпротивителния момент М2. Това е най-голямата измерена стойност за КПД, 

η = 0,93, постигната при М2 = 23,263 Н.м, и кинематичното предавателно 

отношение 12,631, α=350 и действителна честота на въртене на входа n1 = 

5,92 Hz (об./сек), или; 355,464 об./мин., Е.р.№С70. 

 

 
 

ГЛАВА VI. СИНТЕЗ НА ГЕНЕРИРАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МИП. 

Типов синтез при МИП. 

Според предназначението на МИП се извършва описание на 

характеристиките, функционалните изисквания на предавката и се избира 

типа на механизма, генериращ трептящо (осцилиращо) движение, както и 

типа на МЕХ.  

МИП не са стандартизирани, информацията за проектиране е оскъдна и не 

е систематизирана, което затруднява избора на типа на генериращия 

механизъм. Поради тази причина в гл. II., фиг. 2.3., бяха класифицирани 
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типовете ГМ използвани в МИП. Посочени са някой принципи при избора на 

ГМ за МИП.  

Структурен синтез при МИП.  

При всичките групи ГМ, структурният синтеза се свежда до правилен 

избор на структура по конкретното задание, а не до създаване на нови 

структури, понеже всички възможни неизоморфни структури за равнини 

механизми с h ≤ 3 вече са синтезирани и могат да се намерят в техническата 

литература. 

При проведените проучвания не бе намерен материал, в който да се дава 

методика за избор на структура за ГМ на МИП. Не са намерени и критерии, 

по които да се оценяват структурите за механизми на МИП. На практика, при 

избора на структура за пробната серия МИВ, докторанта е използвал своята 

интуиция и неголяма информация за предшестващия опит при проектиране 

на МИП. Този евристичен подход не гарантира най-удачната структура. 

Затова в работата е направен опит за подпомагане избора на структури.  

Ограничения върху структурите на кинематичните вериги, 

предназначени за ГМ на МИП. 

Към ГМ на МИП са приети следните допускания и изисквания: 

1. Задвижващото и изпълнителното звено да са свързани със стойката, 

като разстоянието между тях не се променя, с много редки изключения, при 

някои регулируеми МИП.  

2. Регулиращото звено винаги е свързано със стойката. 

3. Регулиращото звено може да съвпада с задвижващото и 

изпълнителното звено. Във всички случаи регулиращото звено може да се 

разглежда като допълнителна степен на свобода (отделно задвижване).  

4. МЕХ не се разглежда като част от структурата на ГМ. 

Избор на структури на моноконтурни четиризвени генериращи 

механизми за МИП, с h = 1. 

Едноконтурните четиризвени механизми са синтезирани на база на една 

единствена елементарна четиризвенна кинематична верига (КВ). Заменяйки 

ротационните, (R) кинематични двойци с една или две плъзгащи,(P) двойци 

се получават четири КВ, (R–R–R–R), (R–R–R–Р), (R–R–Р–Р), и (R–Р–R–Р). 

Избирайки за стойка бинарни звена между различни по вид двойци, се 

получават известните четиризвенни механизми: шарнирен четиризвеник, 

коляномотовилков механизъм, кулисен механизъм, механизъм съединител на 

Олдхам, синусен механизъм, тангенсен механизъм и елипсографен механизъм. 

Синтез и избор на структури за поликонтурни генериращи механизми 

на МИП с h = 1. 

За ГМ на МИП с h = 1 и повече от един контур може да се прави избор от 

множеството структури с шест и повече звена. Осемзвенните структури не се 

препоръчват, понеже усложняват конструкцията. 
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От 6-звените КВ чрез вариране на стойката и мястото на задвижващото и 

изпълнителното звено са получени седем механизма, подходящи за ГМ на 

МИП с h = 1. От механизма Уат II е подходящ един вариант на ГМ. От 

механизма Стефансон II са подходящи два варианта на ГМ, които са близки 

помежду си. От механизма Стефансон III, четири варианта, два по два близки. 

За всеки от показаните ГМ е възможно да се модифицира структурната му 

схема, като един от размерите на тернарното звено се избере за нулев. Така се 

получават механизми със сдвоени шарнири, като изследваният.  

Синтезиране на структури за генериращи механизми на МИП с h = 2 

(1+1). 

В настоящата работа е приет по-различен подход от известните, който 

изглежда по-естествен и по-пригоден за синтез на ГМ на МИП с h = 2, (1+1). 

За база се използват избраните ГМ на МИП с h = 1, които са получени от КВ 

чрез вариране на стойката, ЗЗ и ИЗ. За всеки от тези механизми се разглеждат 

възможните варианти на регулиране, възможните места за добавяне на едно 

звено или може да се мисли и като разделяне на звено на две части, при чието 

преместване се променя линеен или ъглов размер. Общо от 4 и 6-звенните 

механизми с R двойци и с h = 1, са получени 38 варианта на ГМ с h = 2 (1+1). 

Критерий на максималният брои екстремуми( mmax) на функцията на 

положението. 

Критерият максималният брои екстремуми( mmax) на ФП, за един цикъл, 

може на ниво структура, да даде ориентация за вида на предавателната 

функция. В работата са дадени препоръки за избор на структури по 

максималният брои екстремуми. За повечето МИП, mmax=2. 

Метричен синтез на ГМ за МИП. 

Метричният синтез на ГМ е извършен за структурната схема на механизъм 

Уат II, вариант „в1
(1)“,показан на фиг.6.10.  

 

 

Фиг.6.10. Механизъм Уат 

II, с „а“, „б“, „в1
(1)“и 

в1
(2)“ варианти на 

регулиране. 

 

 

 

 

На Фигура 6.18. е показана кинематичната схема и използваните означения 

за дължините на звената: ;OA r ;AB l ;BC R CF m  

а 

б 

в1
(1

) 
ЗЗ 

УатII 

ИЗ 
в1

(2

) 
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Фиг.6.18..Седемзвенен механизъм на импулсната предавка 

Структурата на показания механизъм е Уат-II, (Watt-2), шестзвенен 

механизъм с регулируеми координати на т. C, чрез управляваща кобилица 6. 

Ако управляващата кобилица 6 не е фиксирана, механизмът е 7-звенен с две 

степени на свобода. Когато управляващата кобилица е фиксирана, 

механизмът е с една степен на свобода с начално звено коляното 1 и 

изходящо звено кобилицата 5. 

Формулиране на задачата на синтеза. 

Основното условие на синтеза се свежда до синтез на регулируема по 

линеен закон равномерна ротация на изхода за определен интервал на 

изменение на входния ъгъл. 

Задачата на синтеза се формулира така: Да се определят пропорциите на 

дължините на звената на механизма на Уат-II, показан на фиг. 6.18, така че 

когато коляното 1 се върти равномерно и неговият ъгъл 1  е в интервала 

 1 1,b e  , за всяка произволна позиция на управляващата кобилица 6, зададена 

чрез нейния ъгъл   в интервала  ,b e  , реалният изходящ ъгъл 5  да се 

изменя равномерно. Задачата се усложнява от необходимостта за регулиране 

на предавателното отношение и на практика представлява синтез на 7-звенен 

механизъм с две степени на свобода по предавателна функция, гарантираща 

равномерност на изхода спрямо входящите звена, при допълнителни 

ограничения за линейност на функцията на регулирането. 

Големината на интервалът 1  се определя от израза 

1  0360 .z                                                  (6.10) 

където с z е означен броя на паралелно работещите механизми, а ξ е 

коефициент на припокриване. Коефициентът на припокриване ξ показва през 

каква част от ъгъла 
1 , два от паралелно работещите механизми предават 

едновременно въртящ момент. 
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Зависимостта (6.17) е идеалната функция, която механизмът би трябвало 

да възпроизведе, за да се удовлетворят точно условията на синтеза. 

     5 1 0 1 10 0 50, u v                (6.17) 

 

Аксонометричен изглед на идеалната функция (6.17) е показан на фиг. 6.19. 

Видно е, че тази функция е част от 

хиперболоид, на когото секущите с 

вертикалните равнини, успоредни на 

координатните оси са прави линии. 

 

Фиг. 6.19 3D изображение на идеалната 

функция на положението 

 

 

Реалната функция, която седемзвенният механизъм от фиг. 6.18 

възпроизвежда има някакъв общ вид 

 5 5 1 0,    .      (6.18) 

Тя е нелинейна функция, която не удовлетворява идеалната функция 

(6.17) и може да я възпроизведе само приблизително с някаква грешка. 

Функцията, която дава грешката или отклонението на реалната функция от 

идеалната  

       5 5 1 5 1 5 1 1 10 0 50, , , ( ) u v                          (6.19 

се нарича целева функция. 

След изясняване на основните функции, математическата формулировка на 

задачата на синтеза придобива вида: Да се определят пропорциите на 

дължините на звената от механизма, показан на фиг. 6.18, така, че 

максималната разлика между реалната и идеалната функция в интервалите 

 1 1 1,b e    и  ,b e    по абсолютна стойност да бъде минимална. Това е 

така нареченото минимаксно условие на задачата на синтеза и математически 

може да бъде изразено във формата 

 
 

min
1 1 1

5 5
,

,

min max
b e

b e

  

  

 




 
 

   
  

 . (6.20) 

Освен основното условие на синтеза, трябва да бъдат спазени и 

допълнителни условия, които се подразделят на задължителни и 

незадължителни. Задължителните условия са тези, които ако не се спазят 

механизмът няма да може да работи. Към тях спадат условията на Грасхоф 

(Grashof) и условията за минималните стойности на ъглите за предаване на 

силите. Към незадължителните допълнителни условия се причисляват 

условията за възможно най-висок коефициент на полезно действие (КПД), за 

най-малки ускорения през работния ход, за висок коефициент на 

производителност. 
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Уточняване на кинематичния анализ в съответствие със задачата на 

синтеза. 

За шарнирния четиризвенник OABC уравнението на Freudenstein, 

[Freudenstein, 1955], [Lee T.W.et al., 1976, a], [Lee T.W.et al., 1976, b], 

[Ghosal A., et al, 2010] има вида 

1 2 1 3 3 1 3cos cos cos( ) 0p p p        ,  (6.21) 

За втория шарнирен четиризвенник CBDE може да бъде записано отново 

едно уравнение на Freudenstein във вида 

4 5 3 6 5 5 3cos cos cos( ) 0p p p        , (6.29) 

След съответни полагания и математически преобразования от горните 

уравнения се получава зависимостта (6-74), която наричаме „входно-изходно 

уравнение“.  
2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 12 0C E C C E E C D D E C D E C E C D E C D D E        

(6.74) 

То дава връзката, която е само между входните ъгли 1 ,   и изходящия 

ъгъл 5 . В него не участват други променливи величини, поради което може 

да се каже, че това уравнение има същия смисъл, както този на уравнението 

на Freudenstein, но за по-сложния механизъм със структура на Уат-II, който 

разглеждаме тук. Чрез това уравнение може да се прилагат всички известни 

методи за синтез на шарнирен четиризвенник и към механизъм със структура 

на Уат-II. Това показва, че уравнение 6.74 може да бъде мощен инструмент за 

синтез на механизми със структура на Уат-II, подобно на уравнението на 

Freudenstein за шарнирния четиризвенник [Freudenstein, 1955], [Lee T.W.et 

al., 1976, a], [Lee T.W.et al., 1976, b], [Ghosal A., et al, 2010] 

 

Решаване на задачата на синтеза 

Методът се състои в следното. Подобно на синтеза на шарнирен 

четиризвенник по метода на Freudenstein-Chebyshev [TST2] първо приемаме, 

че целевата функция (6.19) е удовлетворена напълно, т.е. 

       5 5 1 5 1 5 1 1 10 0 50, , , ( ) 0u v                           (6.75) 

От полученото уравнение изразяваме  

   5 1 1 10 0 50, ( ) u v                (6.77) 

и го заместваме във входно-изходното уравнение (6.74).  

Приемаме, че входно-изходното уравнение не е удовлетворено и 

разглеждаме дясната му част като обобщен полином, който подлежи на 

минимизиране. Избираме за начална точка на оптимизационния вектор 

размерите на наличния механизъм. Избираме 13 оптимизационни параметри, 

които са показани в табл. 6.1. За решаване на минимаксната задача съгласно 

(6.20) сме съставили програма, която намира максималното отклонение на 

обобщения полином в интервалите  1 1 1,b e    и  ,b e   , като двата 

ъгъла се изменят със стъпка 10.  
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Чрез алгоритъм на Hooke-Jeeves [HJ1] сме минимизирали максималното 

отклонение на обобщения полином. Получени са оптимизираните параметри 

показани в таблица 6.2. 

Пространствената графика на оптимизирания 

полином е дадена на фиг. 6.20. Полученото 

максимално отклонение за цялата област на 

минимизиране е 0.13, което е безразмерна 

величина.  

 

Фиг. 6.20 Минимизиран обобщен полином 

 

 С помощта 

на съставена програма, чрез получените 

оптимални стойности е намерено отклонението 

на целевата функция, показано на фиг.6.21. 

Резултатите показват, че целевата функция има 

отклонение 0.9 rad, което е по-голямо от 

отклонението на обобщения полином.  

Фиг. 6.21 Минимизиранa целева функция. 

Причината за разликата е, че формално двете 

отклонения имат различен физически смисъл. Целевата функция се измерва в 

радиани, а обобщеният полином с безразмерни проекции на звена.  

Видът на оптимизирания механизъм е 

показан на фиг. 6.22 ÷ 6.24. 

 

 

Фиг. 6.22 План на положението при 

постоянен ъгъл α. 

 

 

 

 

 

Фиг. 6.23 План на положението при 

постоянен ъгъл φ1 

 

 

 

 

Фиг. 6.24 План на положението за 

целите диапазони на ъглите φ1 и α. 
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Бъдеща работа по темата 

Разгледаните в дисертацията задачи се характеризират със своята 

уникалност и сравнително сложно ниво. Това означава, че предложените тук 

решения не са единствени и подлежат на усъвършенстване.  

В частта за геометричния синтез предстои да се изследват още решения при 

различни начални параметри и оптимизационни стъпки. Интересно е да се 

изследват възможностите на различните методи на оптимизация. 

Първоначалните изследвания на решенията при синтеза показаха, че е 

възможно да се намери по-добро решение, но при нарушени задължителни 

допълнителни условия на синтеза, което ги прави неприложими от гледна 

точка на инженерните изисквания. 

Общ извод: 

Синтезирането на МИВ с линейна ФП, съответно константна 1ПФ и нулева 

2ПФ, и линейно променяща се регулираща функция, е реалистично за 

приетата начална точка на вектора на оптимизационните параметри 

(размерите на звената на известния механизъм) в рамките на работен ъгъл от 

1,047 рад. (600 ) на коляното на 6-звенен механизъм Уат II, със съвместени 

шарнири, с приемлива структурна грешка и 7 броя генериращи механизма и 

регулиращ ъгъл Δα=0,261 рад.(150). 

Апроксимационният ефект може да се повиши, като при синтеза се 

изостави условието за линейност на регулиращата функция, а да се запази 

линейния характер на регулиращата функция се използва вариант в1
(2), на 

механизма Уат II, и сложния шарнир се превърне в два обикновени шарнира, 

което ще даде още два елемента за вариране. 

Линейните предавателни функции ще доведат до намаляване на 

относителната кинематична неравномерност и до намаляване на динамичните 

натоварвания при включване. 

При реализиране на линейна функция и коефициент на припокриване ξ ≥1,1 

се гарантира непрекъснато предаване на силовия поток в МИП. 

 
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Научно-приложни приноси: 

1. Предложен е подход за получаване на структурни схеми на ГМ за МИП 

с h=1+1, от структурните схеми с h=1, като се варира мястото и начина на 

регулиране, и са получени 38 възможни варианта. 

2. Изведено е входно-изходно уравнение за механизъм с две степени на 

свобода, съставен върху структура на Уат-II, което е със същата тежест и 

приложимост като уравнението на Фройденщайн за 4-звенен механизъм.  

3.  Решена е задача за оптимизиране на обобщен полином с две степени на 

свобода и 13 управляеми параметри, и е намерено инженерно решение на 

механизъм с две степени на свобода по зададена управляема линейна 
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функция на положението, спрямо двата входа, на задвижващия и 

регулиращия ъгъл. 

4. Създадена е методика за извършване на експериментални изследвания 

на МИП, чрез която са потвърдени теоретичните изследвания със съответните 

графики и в трите групи изследвания, очакванията за високи стойности на 

к.п.д. в целия диапазон, като има най-висока стойност, 0,93 при М2=23,263 

Н.м и кинематичното предавателно отношение 12,631.  

Приложни приноси:  

1. Конкретизирано и разширено е определението за механична импулсна 

предавка (МИП), и са въведени понятията: - условен безкрайно 

продължителен престой или псевдопрестой на регулируеми МИП и е 

изведено условието за наличие на такъв; - кинематичен коефициент на 

изменение на изходящата скорост, при максимално ускорение и е означено с 

– Кωmax; - сумарно ускорение в момента на заклинвана/зацепване на МЕХ, 

означено с Σε; - относителна кинематична неравномерност, означено с „q“ и 

коефициент на припокриване ξ ≥1,1 

2. Създаден е обобщен подход за системно структурно изследване на МИП 

и е извършена класификация на известните до сега МИП, по функционални, 

структурни и конструктивни показатели.  

3. Проектиран и изработен е универсален стенд за изпитване на МИП, в 

частност вариатор модел ВИ 20/0÷200. Проектиран и изработен е вариатор 

модел ВИ 20/0÷200, в рамките на пробна серия от 5 бр. Създаден е виртуален 

инструмент, изграден в LAB VIEW среда, за събирането на данните и 

обработката им. 

4. Направени са препоръки за избор на типа на генериращият механизъм в 

зависимост от конкретното приложение.  
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SUMMARY 

 

Title of dissertation: Synthesis of mechanical pulse transmissions 

By Mag. Eng. Ljubomir Tsonov 

Sofia, 2017. 

 

Dissertation thesis relates to the investigation and synthesis of mechanical pulse 

transmissions and in particular continuously variable transmissions (CVT) or 

mechanical variators  

The question for low non uniformity of the output rotation is up to date in more 

applications of mechanical pulse transmissions, whereas the issue with dynamic 

loads at the moment of locking of mechanism for one-way move is very important 

for all mechanical impulse transmissions because this mechanism is most often 

defective unit. 

The aim of the dissertation is to investigate created doctorant trial series of 

mechanical impulse variator Model VI 20/0 ÷ 200 and based on the known, to 

provide a method for synthesis of mechanism which generates a linear position 

function for working range of the input variable and the linear controlled function 

of the control lever ange in the range of the controlling variable. 

The following tasks were solved: 

A systematic structural study and classification of the mechanisms used in the 

mechanical pulse transmissions were carried out. 

A kinematic analysis of the generating mechanism of the variator model VI 20/0 

÷ 200 was carried out and the unevenness of the output unit velocity was evaluated. 

The methods are described for achieving lower unevenness of the output unit 

velocity and consequently lower dynamic loads. 

An experimental setup is designed and built. Experimental studies were 

performed on one sample of the experimental series mechanical pulse transmissions 

model VI 20/0 ÷ 200. 

Recommendations have been made to perform a type synthesis of generating 

mechanisms for mechanical impulse transmissions. 

The conditions for selection of 4 and 6-links structures suitable for non-

adjustable (h = 1) mechanical impulse transmissions are pointed out. 

The conditions and the way of obtaining structures suitable for adjustable (h = 1 

+ 1) mechanical pulse transmissions are defined. 

Scientific novelty 

A method is proposed for synthesis of two variables of adjustable generating 

mechanisms realizing a linear position function and a linear controlling function. 

For an adjustable mechanism with two degrees of freedom with a Watt-II 

structure, an input-output equation is derived, which is of the same power and 

applicability as the Freudenstein equation for a four-bar mechanism. 

 


