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ВІБРОІЗОЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ З МЕХАНІЧНИМ

ЗВОРОТНИМ ЗВ'ЯЗКОМ
И.И. Сидоренко, Ю.Н. Козаченко. Виброизо-

лирующие устройства с механической обратной
связью. Представлены конструкции виброизоли-
рующих устройств с механической обратной свя-
зью. Данные конструкции позволяют менять виб-
рационные характеристики механической системы
путем управляемого изменения ее жесткости в
зависимости от величины передаваемой нагрузки.
Конструктивные параметры устройства позволяют
синтезировать требуемую характеристику жестко-
сти с целью улучшения технологических характе-
ристик машинного агрегата.

I.I. Sydorenko, Yu.N. Kozachenko. Antivibra-
tion devices with a mechanical feedback. The de-
signs of antivibration devices with a mechanical feed-
back are presented. The given designs allow to change
the vibrational characteristics of a mechanical system
by the controlled change of its rigidity depending on
the value of the transmitted load. The design parame-
ters of the device allow to synthesize the demanded
characteristic of rigidity with the purpose of improv-
ing the technical characteristics of the machine set.

Створення швидкісних транспортних засобів і високопродуктивних машин, форсованих за
потужностями, навантаженнями та іншими робочими характеристиками, сприяє розширенню
спектра та збільшенню інтенсивності вібраційних полів, в яких працює машинний агрегат. Ши-
роке розповсюдження набули в промисловості й будівництві нові високоефективні машини, що
працюють на основі вібраційних і віброударних процесів. Але наявність вібрацій у техніці при-
водить до збільшення динамічних навантажень в елементах конструкцій, внаслідок чого зни-
жується несуча здатність деталей, розвиваються тріщини, виникають руйнування, пов’язані з
втомленістю матеріалу.

У зв’язку зі збільшенням та розширенням вібраційних полів тепер вже стає неефективним
захист технічних систем за допомогою традиційних віброізолюючих пристроїв з постійною ха-
рактеристикою жорсткості. Тому на цей час актуальними проблемами є: синтез принципово
нових характеристик жорсткості, що відповідають вимогам ефективної роботи технічної систе-
ми; створення нових віброізолюючих пристроїв, що дозволяють синтезувати потрібні характе-
ристики жорсткості; вивчення механічних властивостей таких пристроїв.

Існує велика кількість активних віброзахисних систем [1,2]. Одна з них — це керована
пневмо-механічна віброізолююча система (рис. 1). У цьому випадку із пневматичним збудни-
ком у вигляді силового циліндру подвійної дії 1, пристрій має механічний зворотний зв'язок по
зсуву,  виконаний у вигляді важільного механізму 2.  Золотниковий пристрій 3, вхідний канал
4, вихідні канали 5, дроселі 6 та ємкості 7 призначені для функціонування пневматичної части-
ни пристрою.
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Рис. 1. Керована пневмо-механічна віброзахисна система
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Особливістю цієї конструкції є те,  що важільний механізм перетворює контрольоване пе-
реміщення маси, що підлягає захисту від вібрації, в коригувальне переміщення золотника, що
керує витратою газу із зовнішнього джерела. Функцією відносного переміщення є вихідне зу-
силля збудника. Оскільки для пневматичних і гідравлічних систем властива деяка інерційність,
то ефективність керування за переміщенням у пристроях такого типу проявляється тільки на
дуже низьких частотах.

Незважаючи на те, що в умовах низькочастотного навантаження дані пристрої є високое-
фективними, що доведено теоретично й експериментально [3], вони дотепер не знайшли широ-
кого застосування через ряд недоліків. До них треба віднести значні габарити, велику кількість
складних складових частин. Також ці системи не є самостійними, а потребують зовнішні дже-
рела енергії, що зумовлює високу вартість і залучення висококваліфікованого персоналу для їх
технічного обслуговування.

Передумови для створення нового типу пасивних універсальних віброізолюючих пристро-
їв, які у своїй структурі містять елементи активних систем, виникають на основі досліджень та
аналізу конструкцій існуючих активних віброізолюючих пристроїв.

У переважній більшості цих систем контрольованим параметром є непластична деформа-
ція основного пружного елемента під дією навантаження, що викликає залежне взаємне пере-
міщення одних частин пристрою щодо інших. У віброізолюючого пристрою це найчастіше пе-
реміщення рухливого штока відносно нерухомої опори. Саме це переміщення є сигналом для
додаткових електро-механічних блоків,  що кінематично перетворюють цей сигнал в деяке ко-
регуюче переміщення для зміни жорсткості пружного елемента. Відомо багато методів керу-
вання жорсткістю пружного елемента в результаті використання нехарактерної для цього еле-
мента схеми навантаження, в основі якої лежить деяке коригувальне переміщення [2].

Перша передумова полягає у тому, що віброзахисний пристрій може бути автономним ко-
ли блок, який забезпечує коригувальне переміщення, буде мати високий ККД. Тим самим пот-
рібна для корегування енергія може бути  відділена від основного переданого пристроєм енер-
гетичного потоку. Друга передумова базується на тому, що електронна система керування за
своїм застосуванням та призначенням не дуже відрізняється від звичайної механічної передачі.
Це припущення виникло, виходячи з аналізу алгоритму керування, що здійснюється електрон-
ними системами керування існуючих конструкцій активних систем [2]. Розглянуті алгоритми
керування мають одну схожу властивість: одному і тому ж контрольованому сигналу певної
величини, зазвичай, буде відповідати той самий керуючий сигнал. Але це властиве і механіч-
ним передачам. Наприклад, у кулачковому механізмі з коромисловим штовхачем кут повороту
кулачка визначає той самий кут нахилу штовхача. Виходячи із цього, друга передумова може
бути сформульована таким чином: в якості системи керування можуть бути використані існую-
чі механічні передачі, які мають високий ККД. Третя передумова базується на тому, що пруж-
ними елементами можуть бути спіральні пружини.

Пружні елементи у вигляді плоских спіральних пружин виготовляють із тонкої високоякі-
сної сталевої стрічки.  В основному їх застосовують як двигуни,  що акумулюють енергію при
заводі. Таке використання спіральних пружин можливе завдяки високій гнучкості металевої
стрічки,  що дозволяє мати великий кут повороту валика (до декількох десятків обертів) і в та-
кий спосіб акумулювати значну кількість механічної енергії.

Застосування такого виду пружних елементів у конструкціях віброізоляторів майже не зу-
стрічається. Але вони становлять особливий інтерес при створенні віброізолюючих пристроїв
нового типу. Цей інтерес заснований на тому, що однією з умов їх працездатності є наявність
попередньої деформації, що забезпечує наявність відновлюючої пружної сили при початкових
умовах.

На основі плоских спіральних пружин розроблено кілька конструкцій віброізоляторів.
Один з таких пристроїв побудовано за блоковою схемою з використанням чотирьох однакових
пружних елементів в одному блоці (рис. 2). Пристрій складається з нерухомого корпуса 1 і рух-
ливого штока 2, який контактує з корпусом за допомогою напрямних, що визначають лише їх
взаємні лінійні переміщення.  Дві зубчасті рейки 3, що розташовані на рухливому штоку 2, пе-
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ребувають у зачепленні із зубчастими вінцями валів-коліщаток 4. Підшипникові вузли 5 валів-
коліщаток 4 знаходяться на нерухомому корпусі 1. Пружні елементи 6 одним кінцем жорстко
закріплені на валах-коліщатках 4, а іншим кінцем жорстко закріплені на рухливому штоку 2 за
допомогою гвинтів. Перемичка 7 за допомогою нарізного сполучення кріпиться до рухливого
штока 2 і до упору 8, що призначений для кріплення на ньому вантажу або коливного агрегату.
Опорна плита 9 і верхня кришка 10 призначені для створення замкнутої робочої порожнини, у
якій поверхні тертя зубчастих зачеплень і підшипників захищені від потрапляння сторонніх
предметів і пилу. Шпильки 11 використовуються для кріплення корпуса 1 до опорної плити 9
або створення багатоблокового пристрою.
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Рис. 2. Віброізолятор з механічним зворотним зв'язком: а — частково розібраний;  б — загальний вигляд
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Рис. 3. Розрахункова схема визначення жорсткості

Система працює в такий спосіб (рис. 3): при навантаженні рухливого штоку силою P
пружні елементи 6  деформуються (скручуються)  і рухливий шток 2   одержує лінійне перемі-
щення щодо  корпуса 1. Зубчасті рейки 3, що входять у зачеплення із зубчастими вінцями ва-
лів-коліщаток 4, викликають поворот останніх щодо власної осі обертання. Це приводить до
додаткової деформації (корегувального переміщення) пружного елемента 6 та як наслідок змі-
ни його жорсткості. Особливість застосовуваного пружного елемента — спіральної пружини
полягає у тому, що пружний елемент вже має попередній момент пружних сил внаслідок нави-
вання листа пружини:

0(2 )EJM n
l

= p , (1)

де E — модуль пружності матеріалу пружини;
3

12
bhJ = — осьовий момент інерції поперечного перерізу стрічки шириною b  і висотою h ;

l — довжина робочої частини пружини;
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0n — початкова кількість витків;
Оскільки переміщення рухливого штока 2 під дією навантаження відбувається на деяку

величину x  щодо нерухомого корпуса 1, то переміщення, пов'язане з рухливим штоком одного
кінця пружини на таку саму величину,  можна розглядати як додаткову кількість витоків,  що
можна визначити за виразом

( )
2

xn x
s

=
p

, (2)

де s  — відстань від центра вала-коліщатка 4 до місця кріплення пружини на штоку 2.
У цьому випадку зміна пружного моменту спіральної пружини при її деформації опису-

ється виразом

[ ]02 ( ( ))EJM n n x
l

= p + . (3)

Зворотний зв'язок, реалізований у вигляді зачеплення зубчастих рейок 3 і зубчастих вінців
валів-коліщаток 4, призначений для перетворення контрольованого переміщення x  в коригува-
льне переміщення — поворот валів-коліщаток на деякий кут Q . Оскільки передатне відношен-
ня зубчастий вінець — рейка постійне, такий пристрій одержав назву пристрій з постійним зво-
ротним зв'язком.

Коригувальне переміщення може мати різний напрямок: у розглянутій схемі — від’ємне
(додаткове розкручування пружного елемента), у випадку іншого компонування тих же елеме-
нтів і вузлів пристрою (рис. 4) — додатне (додаткове навивання пружного елемента).

Для спрощення математичних обчислювань прийнято діаметр вала-коліщатка 4 таким, що
дорівнює діаметру ділильного кола зубчастих вінців. Тоді, вираз, що пов’язує кількість коригу-
вальних витків ( )xn x  і додатковий кут підкручування Q  від переміщення рухливого штока, має
вигляд:

2 ( )
2x x

xn x
r

Q = p = ±
p

,                              (4)

де r  — радіус ділильного кола зубчастих вінців.

Рис. 4. Конструкція віброізолятора у випадку реалізації постійного від’ємного корегувального перемі-
щення

З урахуванням виразів (2) і (3) вираз для визначення пружного моменту прийме вигляд

0[2 ( ( ) ( ))] 2
2 2к н

EJ EJ x xM n n x n x n
l l s r

é ùæ ö= p + ± = p + ±ç ÷ê úp pè øë û
. (5)

Після перетворень одержимо значення пружного моменту:
— у випадку додатного коригувального переміщення
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0
( )( ) 2EJ r s xM x n

l sr
+é ù= p +ê úë û

; (6)

— у випадку від’ємного коригувального переміщення

0
( )( ) 2EJ r s xM x n

l sr
-é ù= p +ê úë û

. (7)

Відновлююча пружна сила на одному пружному елементі може бути отримана, виходячи
зі співвідношення

MP
s

= . (8)

З урахуванням виразу (8) і за умови, що в блоці пристрою використовується чотири одна-
кових пружних елементи, відновлююча пружна сила розглянутого пристрою описується вира-
зами:

— у випадку додатного коригувального переміщення

0
4 ( )( ) 2EJ r s xP x n

sl sr
+é ù= p +ê úë û

; (9)

— у випадку від’ємного коригувального переміщення

0
4 ( )( ) 2EJ r s xP x n

sl sr
-é ù= p +ê úë û

. (10)

Отримані залежності відновлюючої пружної сили для одного й того ж пристрою у випадку
відсутності коригувальних переміщень, а також у випадку його наявності дозволяють зробити
такі висновки (рис. 5):

— у розглянутих конструкціях доведена можливість керування жорсткістю пружного еле-
мента за допомогою додання йому додаткового корегувального переміщення;

— напрямок коригувального переміщення визначає зростання або зменшення жорсткості
пружного елемента;

— пристрій, у якому реалізоване від’ємне коригувальне переміщення, непрацездатний,
оскільки зі збільшенням переміщень штока — потенційна енергія пристрою зменшується.

Остання з наведених обставин говорить про те,  що як мінімум система має потребу в об-
межнику переміщень штока або в основному пружному елементі. У випадку використання ос-
новного пружного елемента система, що складається зі спіральних пружин і блока керування
їхньою жорсткістю, може розглядатися як допоміжна. Тоді розглянутий пристрій за своїми ха-
рактеристиками буде відповідати відомим пристроям з „квазінульовою” жорсткістю [1, 3]. Такі
пристрої досить ефективні при розв’язанні завдань віброзахисту, але є системами з одиничним
спрацьовуванням.
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Рис. 5. Відновлююча пружна сила при: відсутності коригувального переміщення (1); додатному коригу-
вальному переміщенні (2); від’ємному коригувальному переміщенні (3)
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Виходячи з отриманих результатів, виникло припущення про те, що можливо створити
пристрій з нелінійним зворотним зв'язком, що дозволяло б реалізувати ділянки як з додатним,
так і з від’ємним коригувальним переміщенням. Це, у свою чергу, дозволило б одержати на ха-
рактеристиці відновлюючої пружної сили ділянки як з додатним, так і від’ємним кутом нахилу.
Причому ці ділянки можуть бути розташовані у заздалегідь вказаних діапазонах переміщень
штоку. У цому разі створена конструкція дозволила би синтезувати потрібну характеристику
жорсткості.
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