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 Розглянуто нові компонувальні рішення гідроструминного обладнання та можливості використання компо-
нувань із розімкненою основою. Показано, що використання механізмів із паралельними кінематичним ланцю-
гами як орієнтувальних засобів значно розширює технологічні можливості обладнання, оскільки з’являється 
можливість виконувати обробку заготовок широкого розмірного діапазону. У той же час потребують удоскона-
лення підходи до забезпечення точності позиціювання і відпрацювання переміщень. Показано, що похибки по-
зиціювання внаслідок неточностей орієнтації підсистеми приводу відносно підсистеми головного руху, а також 
обмежена жорсткість несучої системи веде до виникнення похибок на рівні 0,8 мм, що недопустимо для вико-
нання розмірної обробки. У той же час виконання попередньої ідентифікації положення елементів системи до-
зволяє знизити похибку до 0,25–0,3 мм. Подальше підвищення точності вбачається в оптимізації геометричних 
параметрів механізму.   
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РАСШИРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИДРОСТРУЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ НОВЫХ КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

А. Ф. Саленко, В. Н. Орел  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: Salenko2006@ukr.net 
Рассмотрены новые компоновочные решения гидроструйного оборудования и возможности использования 

компоновок с разомкнутой основой. Показано, что использование механизмов с параллельными кинематиче-
ской цепями в качестве ориентирующих средств значительно расширяет технологические возможности обору-
дования, поскольку появляется возможность выполнять обработку заготовок широкого размерного диапазона. 
В то же время требуют совершенствования подходы к обеспечению точности позиционирования и отработки 
перемещений. Показано, что погрешности позиционирования вследствие неточности ориентации подсистемы 
относительно подсистем главного движения, а также ограниченная жесткость несущей системы ведет к возник-
новению ошибок на уровне 0,8 мм, что недопустимо для выполнения размерной обработки. В то же время вы-
полнение предварительной идентификации положения элементов системы позволяет снизить погрешность до 
0,25–0,3 мм. Дальнейшее повышение точности видится в оптимизации геометрических параметров механизма.  

Ключевые слова: механизмы с параллельными кинематическими цепями, погрешность позиционирования, 
сингулярность. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нині провідні світо-
ві ринки промислового обладнання пропонують ши-
року номенклатуру верстатів, орієнтованих на вико-
нання певних операцій або їх сукупності. Не виклю-
ченням є й гідроструминне обладнання, яке викори-
стовує як робочий інструмент потужний струмінь 
рідини малого діаметру. Так, протягом останніх 40 
років спостерігався значний прогрес як у конструк-
тивних рішеннях систем і пристроїв верстатів, так і 
у підходах щодо реалізації обробного процесу, для 
якого конкретний верстат призначається. Причому, 
якщо в останньому аспекті спостерігається спроба 
дослідників вирішувати широке коло проблемних 
питань, зокрема, намагання сполучити різні за сво-
єю сутністю явища [1] або поліпшити різальну здат-
ність струменя за рахунок зміни його складу [2], 
умов взаємодії, а також за рахунок додаткового під-
ведення енергії у зону впливу [3], то революційних 
змін у самій конструкції верстата поки не відбулося. 
Наразі є кілька цікавих робіт [4], [5], які висвітлю-
ють переваги застосування нових компонувань вер-
статів, а також перспективи заміни існуючих несу-
чих та орієнтуючих систем до механізмів із парале-
льною кінематикою [6], однак ці  роботи є розрізне-
ними і носять частковий характер.  

Невирішеними залишається значна кількість пи-
тань, що разом зі специфікою процесу струминної 
обробки не дозволяють запроваджувати ці концепції 
у діюче виробництво.  

Можна констатувати, що нині традиційні підхо-
ди до створення струминного обладнання вже по-
вністю вичерпані; нові компонування, що опису-
ються структурною формулою ЗхуХYОPzZ і запро-
поновані автором [7] мають беззаперечні переваги 
порівняно з компонуванням вигляду ЗхуOXYzPz 
(рис. 1) Іншими словами, переміщення заготовки 
при нерухомій струминній головці, умовно сполу-
ченні з приймальним соплом [8], дозволяє не тільки 
ліквідувати громіздкий та об’ємний приймальний 
басейн, а й забезпечити високу стабільність та якість 
обробки, обумовлену тим, що струмінь діє на заго-
товку при незмінній схемі силового впливу. Однак 
розміри оброблюваної заготовки обмежуються ви-
користовуваними механізмами; в деяких випадках 
вони не перевищують 300–500 мм, що обмежує тех-
нологічні можливості обладнання.  

Виходячи із високої вартості обладнання, зазна-
чений недолік є суттєвим обмеженням, що стримує 
серійне виробництво таких верстатів. Отже, зави-
щена вартість має негативний вплив на комерційний 
успіх обладнання такого компонування. 
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Рисунок 1 – Структури існуючого обладнання та 

пропонованого: а) компонування ЗхуХYОPzZ  
з нерухомою заготовкою та рухомою струминною 
головкою; б) компонування ЗхуOXYzPz з рухомою 

заготовкою і рухомою у вертикальній площині 
струминною головкою (нерухомою в площині ХОY) 

 
Виникле протиріччя, очевидно, може бути 

розв’язане розриванням основи верстата. У цьому 
випадку підсистема приводу може бути виконана у 
вигляді окремого модулю, а головний привод – дже-
рело живлення високого тиску, засоби формування 
струменя та стабілізації струминного потоку, при-
ймальне сопло та допоміжні пристрої – у вигляді 
іншої підсистеми. При цьому координатний зв’язок 
між зазначеними двома підсистемами може бути 
реалізований електронним сполученням. Сама під-
система приводу може бути виконана як за схемою 
традиційних кінематичних рішень, так і засобами із 
паралельними кінематичними ланцюгами. Тепер 
обробці можна піддати заготовки широкого діапазо-
ну розмірів: достатньо попередньо встановити на 
необхідну відстань одну підсистему відносно іншої.  

Таке рішення потребує узгодження ряду питань 
щодо досяжної точності обробки, а також величини 
похибок форми та деформацій заготовки при її пе-
реміщенні коліщатами приводу. Ці дослідження до-
зволять обґрунтувати структуру та конструктивні 
особливості пропонованого рішення та сприятимуть 
розвитку верстатобудівної галузі в цілому, оскільки 
зазначений підхід без особливих труднощів може 
бути поширений на інші вили технологічного обла-
днання.  

Отже, мета роботи – виявити раціональний варі-
ант виконання механізму приводу горизонтальних 
подач, величину та закономірності зміни похибок 
при відпрацюванні переміщень, встановити можливі 
деформації оброблюваної заготовки при маніпулю-
ванні. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 
ранніх публікаціях нами було показано, що механі-
зми з паралельними кінематичними ланцюгами або 
механізми зі змінною кінематичною структурою 
мають низку переваг, які дозволяють розглядати їх 
як перспективну заміну існуючих механізмів. Для 
гідроструминних верстатів найбільш доцільним є 
використання так званих -механізмів, які є кращи-
ми порівняно з біглайдами та простіші за складом.  

Зазначені механізми дозволяють виконувати пе-
реміщення у площині обробки деталі, однак вико-

нання підсистем приводу та головного руху у вигля-
ді окремих блоків з можливістю вільного розташу-
вання один відносно іншого вимагає детального 
аналізу розмірних ланцюгів та формування накопи-
чених похибок розмірів. Для верстата (рис. 2) мож-
ливість обробки деталей в діапазоні розмірів від 
l1xb2 до l2xb2 забезпечується переміщенням підсис-
теми приводу на відстань: уздовж осі Y – ly1; уздовж 
осі X – lx1.  

 

 
 

Рисунок 2 – Системи координат підсистеми 
головного руху та підсистеми приводу контурних 

подач 
 
Прив’яжемо системи координат X1Y1Z1 до базо-

вої точки підсистеми приводу X2Y2Z2 – до зрізу ка-
лібрувальної трубки в точці умовної її осі;  X3Y3Z3 – 
до базового кута оброблюваної заготовки. 

Тоді похибка позиціонування та відтворення тра-
єкторії на листі оброблюваної заготовки визначати-
меться відстанями l1–l4, що мають певні допуски, 
точністю механізму, яка не є постійною для всього 
робочого простору у випадку використання механі-
змів паралельної структури, та похибками самого 
процесу гідрорізання, як було показано нами раніше 
[9] унаслідок не жорсткості струменя та виникнення 
явищ його стікання зі згином при зміні траєкторії 
обробки. Таким чином, похибка позиціонування ви-
значиться як  

                       222
nmb   ,                              (1) 

де b – похибка встановлення заготовки та утри-
мання її коліщатами підсистеми приводу; m – по-
хибка, пов’язана із неточностями відпрацювання 
переміщень механізмами приводу, а також унаслі-
док можливого деформування ланок при русі із при-
скореннями; n – похибки, що вносить сам процес 
струминного різання.  

Похибку встановлення заготовки та утримання її 
кліщатами підсистеми приводу із урахуванням роз-
рахункових схем (рис. 2, 3) та за умови нехтування 
малих кутів  та  неважко визначити таким спів-
відношенням: 
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Рисунок 3 – Схема утворення похибки 
позиціонування для систем із розімкненим базовим 

елементом 
 

Для визначення похибки, пов’язаної з неточнос-
тями відпрацювання переміщень механізмами при-
воду, а також унаслідок можливого деформування 
ланок при русі із прискореннями виконаємо пере-
творення систем координат при обході розмірного 
ланцюга. 

Універсальна структурна схема перетворень сис-
тем координат і простору функціональних елементів 
виробу, показана на рис. 3, характеризується числом 
систем координат πk, де k = 0, 1, 2, ...,п – кількість 
рівнів глибини технології, їх розташуванням, коор-
динованих радіус-вектором rк, і наявністю елемен-
тарних рухів.  

За  розташуванням систем координат універса-
льна структурна схема має структуру з послідовним 
розташуванням систем координат відносно один 
одного. При цьому їх кількість визначається кількіс-
тю рівнів глибини технології. Існує також нерухома 
система координат πi, відносно якої вирішуються 
необхідні завдання, пов'язані з технологічним впли-
вом, в тому числі і питання формоутворення функ-
ціональних елементів. 

У загальному випадку, кожна система координат 
πk може містити три різних елементарних оберталь-
них В(хk), В(уk), В(zk) і три різних елементарних пря-
молінійних рухів П(хk), П(уk), П(zk), які можуть ви-
конуватися в одному або іншому напрямку, в праву 
або в ліву сторону.  

При цьому в цілому може бути група різних ру-
хів, що складається з груп обертальних і прямолі-
нійних рухів. Універсальна математична модель ру-
хів (переходів) у системі координат πk, можна пред-
ставити таким чином: 

   kkkkkkk zyxПzyxBOrt ,,,,  ,  

де Оrtk – група елементарних обертальних і пря-
молінійних рухів в системі координат πk; 
В(хk),В(уk),В(zk) – група обертальних рухів щодо від-
повідних осей системи координат πk; П(хk),В(уk),В(zk) 
– група прямолінійних рухів щодо відповідних осей 
систем координат πk. 

Загальна універсальна математична модель рухів 
для всіх систем координат буде мати наступний ви-
гляд:  

k
n
k OrtUOrt 1 , (3) 

де Оrt – група всіх можливих рухів для всіх сис-
тем координат універсальної структурної схеми ру-
хів при перетворенні систем координат; п – кількість 
рухливих систем координат. 

Розглянемо матричний спосіб перетворення де-
картових систем координат і декартового простору. 
При цьому відзначимо, що процес складання мат-
риць ґрунтується на складанні послідовностей, що 
складаються з композицій перетворення системи 
координат і перетворення простору (необхідні русі). 

Нехай задані такі системи координат 
π1,πп,…,π2,π1,π0. Координати однієї і тієї ж точки М в 
системах πi і π0 у скороченій запису можна записати: 

00rMr ii  ,  

де ri і r0 – стовпові матриці радіус-векторів однієї 
і тієї ж точки М в системах координат πi і π0; Мi0 – 
матриця переходу від системи π0 до системи πi. 

Введемо однорідні системи координат. При од-
норідних координатах положення точки в системі 
координат задається чотирма величинами. Це до-
зволяє просто здійснювати перехід від однорідних 
координат до звичайних координатах і виконувати 
зворотний перехід. 

У цьому випадку, радіус-вектори ri і r0 запису-
ються у вигляді векторів стовпців четвертого поряд-
ку: 
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де хi, уі, zі – координати точки М в системі коор-
динат πі; х0, у0, z0 – координати точки М в системі 
координат π0. 

Матриця Мio виразу (4) на підставі рис. 2 може 
бути представлена так: 

 

 )1(
1

0 kk
k

nkini MMM , (5) 

де Мin – матриця перетворень систем координат і 
простору при переході від системи πn до системи πi 
координат; Мk(k-1) – матриця перетворень систем ко-
ординат і простору при переході від системи π(k-1) до 
системи координат πk. 

У виразі (5) матриця переходів Мio має наступну 
структуру: 

B
in

A
inin MMM ' , (6) 

де A
inM  – матриця перетворення систем координат 

при переході від системи πп до системи координат 
πі; B

inM '  – матриця перетворення декартового прос-
тору при переході від системи πп до системи коор-
динат πі. 
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Рисунок 3 – Перетворення систем координат від підсистеми приводу подач  

до точки прив’язки оброблюваної заготовки 
 

Тут матриці A
inM  і B

inM '  складаються з наступних 
структурних елементів: 

A
i

A
i

A
iR

A
in mmmM 121

  , (7) 

B
i

B
i

B
iR

B
in mmmM 121

  , (8) 

Матриця Mk(k-1) має наступну структуру: 
B

kk
A

kkkk MMM )'1()1()1(   , (9) 

 де A
kkM )1(  – матриця перетворення систем коор-

динат при переході від системи n(k-1) до системи ко-
ординат πk;  B

kkM )'1(   – матриця перетворення декар-
това простору при переході від системи n(k-1) до сис-
теми координат πk. 

Матриці A
kkM )1(   і B

kkM )'1( 
 складаються з наступ-

них структурних елементів: 
A
k

A
k

A
iS

A
kk mmmM 12)1( 1

  , (10) 

B
k

B
k

B
iS

B
kk mmmM 12)1( 1

  , (11) 

Зауважимо, що будь-яка з матриць виразів (7), 
(8), (10) і (11) може бути обрана з шести різних ви-
дів матриць: 

 VmVmVmVmVmmm zyx , (12) 

Матриці, що моделюють прямолінійні перетво-
рення, можуть бути представлені: 

1000
0100
0010

001 x

mx  , (13) 

,

1000
0100

010
0001
y

my   (14) 

1000
100

0010
0001

z
mz  , (15) 

де x, y, z – величини прямолінійних переміщень 
щодо відповідних осей при перетворенні. 

Матриці, що моделюють обертальні рухи, мо-
жуть бути представлені: 

1000
0cossin0
0sincos0
0001


 

xm , (16) 

,

1000
0cos0sin
0010
0sin0cos





 
m  (17) 

1000
0100
00cossin
00sincos








m , 
(18) 

 де α, β, γ – три кути Ейлера, поворотів навко-
ло відповідних осей при перетворенні систем коор-
динат. 

Використовуючи матриці (13)–(18), можна ви-
значити загальні матриці переходів (6) або (11), що 
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визначаються безліччю різних елементарних рухів, 
який складають із шести можливих варіантів. При 
цьому, підставляючи вирази (7) і (13) у векторне рів-
няння (7) визначаються координати точки М (рис. 3) 
в будь-який з систем координат. 

Диференціюючи вираз (3), отримаємо формулу 
для знаходження швидкості переміщення точки сис-
теми координат π0 в системі πi: 

 000
0 rMr

dt
dMv i

i
i

, (19) 

Проробивши ще одне диференціювання, знайде-
мо прискорення точки системи координат π0 в сис-
темі πi: 

000
0

2

2

2 rMr
dt

dM
dt
Mda i

iio
i   , (20) 

Якщо задані системи координат ni, n'n, ..., n'2, n'1, 
n'0, n01 для інструменту і системи координат ni, 
n''m,..., n''2, n''1, n''0, n02 для деталі. Координати однієї 
і тієї ж точки М в системах ni, n''m і n02 у скороченій 
запису можна записати: 

0101, rMr ii  ; (21) 

0202, rMr ii  ; (22) 

    0101,
1

02,0101,0202 rMMrMr ii   , (23) 

де ri, r01 і r02 – стовпчикові матриці радіус-
векторів однієї і тієї ж точки М в системах коорди-
нат πi, π''01 и π02; 01,iM  – матриця переходу від сис-
теми r01 до системи πi; 02,iM  – матриця переходу від 

системи r02 до системи πi; 01,02M – матриця переходу 
від системи π01 до системи π02. 

Матриці 01,iM   і 02,iM   виразів (21)–(23) можуть 
бути представлені таким чином: 

  

 01.0)1(

1
01, MMMM kk

k
nkini , (24) 

  

 02.0)1(

1
02, MMMM kk

k
mkimi , (25) 

де М'in і М''im – матриці перетворень систем коор-
динат і простору при переході від системи π'п до си-
стеми πi координат і від системи π"т до системи πi 
координат; )1(  kkM  и )1(  kkM – матриці перетво-
рень систем координат і простору при переході від 
системи π'(k-1) до системи координат π'k і від системи 
π''(k-1) до системи координат π''k; 01.0M  і 02.0M  – мат-
риці перетворень систем координат і простору при 
переході від системи π01 до системи координат π'0 і 
від системи π02 до системи координат π''0. 

У виразах (24) і (25) матриці переходів М'in і М''im 
мають наступну структуру: 

B
in

A
inin MMM  , (26) 

B
im

A
imim MMM  , (27) 

 де M'Ain и M''Aim – матриця перетворення систем 
координат при переході від систем π'п і π'т до систе-
ми координат πi; M'Bin і M''Bim – матриця перетворен-
ня декартова простору при переході від систем π'п і 
π'т до системи координат πi. 

Матриці M'Ain и M''Aim, M'Bin і M''Bim, складаються з 
наступних структурних елементів: 

A
i

A
i

A
iR

A
in mmmM 121

  , (28) 

B
i

B
i

B
iR

B
in mmmM 122

  , (29) 
A
i

A
i

A
iR

A
in mmmM 123

  , (30) 
B
i

B
i

B
iR

B
in mmmM 124

  , (31) 

Матриці M'k(k-1), M''k(k-1 ) мають наступну структу-
ру: 

B
kk

A
kkkk MMM )1()1()1(   , (32) 

B
kk

A
kkkk MMM )1()1()1(   , (33) 

де M'Ak(k-1) і M''Ak(k-1) – матриці перетворення сис-
тем координат при переході від системи π'(k-1) до си-
стеми координат π'k і від системи π''(k-1) до системи 
координат π''k; M'Bk(k-1) і M''Bk(k-1) – матриці перетво-
рення декартового простору при переході від систе-
ми π'(k-1) до системи координат π'к і від системи π''(k-1) 
до системи координат π''к. 

При цьому матриці A
kkM )1(  , A

kkM )1(  , B
kkM )1(  , 

B
kkM )1(   складаються з наступних структурних еле-

ментів: 
A
k

A
k

A
kS

A
kk mmmM 12)1( 1

   , (34) 
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k

B
k

B
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B
kk mmmM 12)1( 2

   , (35) 
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A
kk mmmM 12)1( 3

   , (36) 
B
k
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B
iS

B
kk mmmM 12)1( 4

   , (37) 

 У виразах (33) і (34) матриці переходів M'0,01 і 
M'0,02 мають наступну структуру: 

BA MMM 01,001,001,0  , (38) 

BA MMM 01,001,001,0  , (39) 

де 
AM 01,0  и AM 01,0  – матриця перетворення сис-

тем координат при переході від систем π01 і π02 до 
систем координат π'0 і π''0; BM 01,0  і BM 01,0  – матриця 
перетворення декартового простору при переході 
від систем n01 і n02 до систем координат π'0 і π''0. 
 Нарешті матриці AM 01,0 , AM 01,0 , BM 01,0 , BM 01,0  
складаються з наступних структурних елементів: 

A
i

A
i

A
iT

A mmmM 1201.0 1
  , (40) 

B
i

B
i

B
iT

B mmmM 1201,0 2
  , (41) 
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A
i

A
i

A
iT

A mmmM 1202,0 3
  , (42) 

B
i

B
i

B
iT

B mmmM 1202,0 4
  , (43) 

Зауважимо, що будь-яка з матриць може бути 
обрана із шести різних видів матриць (13)–(18): 

 VmVmVmVmVmmm zyx .  

Таким чином, наведені вирази дозволяють ви-
значати координати однієї і тієї ж точки М у систе-
мах π01, π02 і πi. Окрім того, за виразом (20) неважко 
віднайти прискорення точки дії струменя на площи-
ну обробки заготовки (рис. 3) і встановити, з одного 
боку, викривлення струменя, а з іншого – оцінити 
деформування елементів несучої системи та похиб-
ку позиціонування заготовки відносно нерухомої 
системи координат – зрізу сопла.  

 Похибки від інструменту можна оцінити за ймо-
вірними просторовими погрішностями встановлення 
соплового пристрою та за відстанню від зрізу сопла 
до площини обробки, тобто за відстанню z3, (рис. 4). 
 

 
                     а)                                           б)      

Рисунок 4 – Струменеформуючі елементи 
гідроабразивної головки. Їх взаємне розташування 
та вплив на формування швидкоплинного струменя 

 
Відомо, що похибки положення кінцевого геоме-

тричного елемента може бути визначені двома век-
торами лінійної kr


  й кутової k


  погрішностей. 

Розглядаючи проекції цих векторів на осі систе-
ми координат xkykzk вихідної елемента струменефо-
рмуючої системи, одержимо шестивимірний вектор 
складових [5]:  

 Tnnnnnn zyxk   ,,,,,


, (44) 

де nx , ny , nz  – лінійні погрішності струме-
неформуючого елемента по вісях x, y, z, а n , n , 

n  – кутові погрішності k-го елемента щодо цих 
же осей. 

Малі кутові погрішності елементів підсумуються 
як вектори. Тому результуюче кутове переміщення 

вихідного струменеформуючого елемента подамо у 
вигляді 

k
k
 , або в матричній формі 

 



k

i
kiL

1
 . 

Кожне кутове переміщення вихідної складової 
системи k-го елемента викликає лінійний зсув вихі-

дного елемента струменеформуючої системи kr


 , 
яке може бути знайдене по формулі 

knkk rr


  , (45) 

Тоді при наявності кутових погрішностей у кож-
ній складовій системи лінійна погрішність вихідної 
ланки буде такою 





n

k
knk rr

1


 , (46) 

де knr


, – радіус-вектор, що визначає положення 
початку системи координат вихідного елемента від-
носно початку системи координат вихідного k-го 
елемента системи в номінальному положенні. 

При розкритті виразу векторного добутку, що 
входить в останню формулу, отримано: 
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(47) 

тут kx , ky , kz  – проекції вектора кутової 

погрішності k-го модуля на основні вісі; 
x

knr , 

y
knr ,

z
knr  – проекції радіуса-вектора knr


. У матри-

чній формі проекції вектора kr


  можуть бути за-
писані так: 

    kknk rr   , (48) 

де knr  – матриця, складена із проекцій вектора 

knr ; 
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r , (49) 

Стовпець координат вектора r


  лінійної по-
грішності положення вихідного елемента струмене-
формуючої системи, обумовленої погрішностями її 
складових, може бути знайдено по формулі   

     
k

kknrr  . (50) 
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Лінійні погрішності knr


  елементів переносяться 
без зміни на вихідну ланку системи, значить лінійна 
погрішність вихідного елемента всієї системи від 
лінійних погрішностей її елементів дорівнює їхній 
сумі: 

 
k

ks rr


. (51) 

У матричній формі остання формула має вигляд 
    

k
kOks rMr . (52) 

де  kr  – стовпець координат вектора лінійної по-
грішності k-го елемента; Моk – матриця переходу від 
системи координат Okxkykzk вихідного елемента k-го 
модуля в його номінальному положенні до нерухо-
мої системи Oxyz. 

Повна лінійна погрішність струменформуючої 
системи знаходиться  по формулі 

rrr s


 , (53) 

або в матричній формі 

      kkn
k

kOk rrMr   . (54) 

Таким чином, можна записати 
k

k
OkA  0 . (55) 

де  Tzyx   ,,,,,0 – стовпець 
погрішностей вихідного структурного елемента сис-
теми; k  – стовпець погрішностей k-го елемента; 

OkA  – матриця передатних відносин погрішностей 
k-го елемента до викликаного ним погрішностями 
положенням вихідного елемента струменеформую-
чої системи.  

Розв’язання (55) дозволило визначити відповідні 
похибки дії струменя на оброблювану заготовку. 
Встановелно, що для спряження «сопло-змішу-
вальна камера» 064,01  , для спряження «змішу-
вальна камера-калібрувальна трубка» відповідно 

038,02  . Середнє очікуване відхилення осей на 
торці калібрувальної трубки становить 0,18 мм 
(0,04–0,29 мм), а відхилення крайки калібрувальної 
трубки – 0,58 мм (0,27–0,98 мм). Координатою z при 
цьому можна нехтувати, оскільки зазвичай обробку 
виконують на відстані 3–5 мм від поверхні.  

Для встановлення величини похибок від механі-
зму підсистеми приводу розглянемо особливість 
функціонування -механізму.  

Відомо [8], що істотним недоліком таких механі-
змів є їхня сингулярність; послідовна сингулярність 
призводить до неможливості переміщень і парале-
льна – до невизначеності руху.  

Сингулярність обумовлює існування особливих 
положень механізму. 

Особливі положення можуть з’являтися всереди-
ні робочого простору і на його границях. Для меха-
нізмів з незамкнутими кінематичними ланцюгами 
має місце особливе положення першого типу, що 
характеризується виродженням матриці Якобі, яка 

представляє собою відношення похідних швидко-
стей приводів до зміни координат положення робо-
чого органа: 
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(56) 

звідси 
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dyxq
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dJ   

(57) 

де ),(1 yxq  та ),(2 yxq  – величини переміщень 
приводів, розраховані при кінематичному аналізі 
механізмів. 

Механізми з замкнутими кінематичними ланцю-
гами володіють особливим положенням другого ти-
пу [9]. 

На відміну від плаского механізму паралельної 
структури біглайд, який може мати особливі поло-
ження на краях робочої зони та в її середині, в меха-
нізмі «лямбда» сингулярність спостерігається лише 
на краях робочої зони. 

Як й у випадку з механізмом «біглайд», необхід-
но визначити похідні від положень приводів повзу-
нів для механізму «лямбда», при відомих координа-
тах положення виконавчого органу та геометричних 
параметрах механізму. 

Положення повзунів визначаються за формула-
ми: 

22
11 ),( yLxyxq  . (58) 
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де x та y – координати положення виконавчого орга-
на, мм; L1; L2; L3 – геометричні параметри механіз-
му, мм; q1 та q2 – положення повзунів, мм. 

Похідні від величин переміщень приводів повзу-
нів матимуть вигляд: 
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Підставимо отримані залежності у формулу (56): 
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 На (рис. 5,а) зображено випадок, коли через від-
повідне відношення довжин ланок, а саме L2>L3, 
механізм втрачає керованість та визначеність руху 
через те, що при нескінченно великій швидкості пе-
реміщення приводу повзуна q2, виконавчий орган 
матиме нескінченно малу швидкість переміщення 
(паралельна сингулярність). 

 

 
Рисунок 5 – Особливі положення плоского 

механізму паралельної структури «лямбда»:  
а) паралельна сингулярність при L2>L3;  
б) паралельна сингулярність при L2<L3;  

в) послідовна сингулярність;  
г) паралельна сингулярність при L2=L3 

 
На (рис. 5,б) показано, як за умови L2<L3, в ана-

логічній ситуації знаходиться привід повзуна q1. 
Третій випадок паралельної сингулярності спостері-
гається за умови L2=L3 (рис. 5,г), при цьому повзуни 
q1 та q2 розташовуються один над одним і механізм 
втрачає визначеність руху. 

Послідовна сингулярність плоского механізму 
паралельної структури «лямбда» показана на 
(рис. 5,в). Механізм втрачає деякі ступені вільності, 
що призводить до неможливості переміщення, при 
цьому виконавчий орган знаходиться на одній вісі з 
осями переміщення повзунів, а відношення довжин 
ланок не має істотного значення. 

Задавшись довжиною важелів механізму, оціни-
ли зміну  визначника матриці Якобі від переміщення 
виконавчого органа по координаті Y (рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Залежність визначника матриці Якобі 
від переміщення виконавчого органа по координаті 

Y для механізму «лямбда» 

Виконання модельного експерименту дозволило 
визначити очікувані похибки при навантаженнях 
ланок, що рухаються з прискореннями, встановле-
ними за (20):  для довжини важелів 1200 мм та жор-
сткості системи 0,05 Н/мкм похибки при русі із при-
скоренням становлять 0,38–0,45 мм (рис. 7). Тоді 
сумарна накопичена погрішність відпрацювання 
переміщень, визначена за (1) і (2), становить 0,75–
0,82 мм. 

Очевидно, що отримана точність не є задовіль-
ною для виконання точної обробки. Однак її неваж-
ко підвищити, виконавши ідентифікацію обробної 
системи при зміні положення підсистеми приводу 
відносно підсистеми головного руху. Цим самим 
перетворяться у нуль складової (2), і точність визна-
чатиметься виключно m і n, що за певних обставин 
можна зменшити відповідними конструктивними 
засобами.  

Іншим напрямком подальшого удосконалення 
верстатних систем із розімкненими базовими елеме-
нтами є підвищення жорсткості важільної системи 
механізму подач, що знизить похибки при роботі 
системи.  

Отже, ідея використання механізму типу «лямб-
да», який налічує менше випадків сингулярних кон-
фігурацій, ніж механізм біглайд, є достатньо обґру-
нтованою та потребує проведення додаткових до-
сліджень, спрямованих на виявлення закономірнос-
тей зміни точності при досягненні особливих поло-
жень, а також раціональних розмірів робочої зони у 
функції довжини використовуваних важелів.  

Потребує також дослідження засобів ідентифіка-
ції обробної системи, за допомогою якої можна 
здійснити «прив’язування» систем координат підси-
стеми приводу та заготовки, а також зменшити  по-
хибку процесу n.   
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Рисунок 7 – Значення очікуваної похибки 
позиціонування для випадку використання засобів  

із розімкненим базовим елементом без ідентифікації 
(а) та з її проведенням (б) 
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ВИСНОВКИ. В результаті виконаного дослі-
дження доведена можливість створення гідростру-
минних верстатів із розімкненою основою для роз-
ширення технологічних можливостей верстата та ро-
зширення оброблюваних типорозмірів заготовки. По-
казано, що незважаючи на сингулярність та наявність 
особливих точок, для підсистеми приводу можуть 
використовуватися механізми із паралельними кіне-
матичними ланцюгами.  Оцінена за отриманими рів-
няннями похибка позиціонування та відтворення за-
даного контуру є значною (понад 0,8 мм) і обумов-
люється не тільки похибками розташування, а і ди-
намічними навантаженнями ланок при виконанні пе-
реміщень.  

Зроблено висновок про необхідність для підви-
щення точності виконання попередньої ідентифікації 
систем із розімкненими базовими елементами для 
спряження систем координат приводу та заготовки. 
Показано, що потребує удосконалення і сама важільна 
система, оскільки існуюча її жорсткість недостатня для 
забезпечення високої точності обробки.  
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ENHANCING TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF HYDRAJETTING EQUIPMENT  

BASED ON NEW LAYOUT SOLUTIONS 
O. Salenko, V. Orel  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine Е-mail: Salenko2006@ukr.net   
In this investigation the authors have considered new layout arrangements for hydrodynamic equipment and the pos-

sibilities of using the arrangements with the disconnected basis. It was shown that using mechanisms having parallel 
kinematic schemes as the reference means considerably increases technological opportunities for the equipment since 
there is an opportunity development to maintain the processing of the patterns of wide size range. Meanwhile the ap-
proaches providing the accuracy of displacements positioning and optimization require further improvement. It was 
shown that positioning error occurring as a result of uncertainty in the orientation of the drive component intersystem 
regarding the major moving intersystem and that limited toughness of framework leads to the inaccuracies at 0,8 mm 
level, which is inappropriate for dimensional processing performance. However, the preliminary identification of sys-
tem elements’ position allows decreasing the error to 0,25...0,3 mm. Further accuracy ehnancing is expected to be 
achieved through the mechanism of geometrical parameters optimization. 

Кey words: mechanisms with parallel kinematic chains, positioning error, singularity. 
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