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ТЕРЕТИЧНА ЧАСТИНА: лекція від 18 березня 2020 
Тема 4.2 

Ергономічні принципи проектування  
ручного інструменту і органів керування  

(продовження)  
(Заняття від 11 березня пройшло в аудиторії...)  

Останнє, що ми розглянули, –  
це принципи оформлення захватних  частин ВАЖЕЛІВ8.. 
Продовження і закінчення теми викладене на сторінках підручника 

 
Від ст.: 227 до ст.: 242  [1 ] 

 
Тут розглянуті ОК, що працюють за обертальним принципом.  
До них відносимо: 

- кривошипи (мотилі); 
- рульові колеса; 
- маховики; 
- поворотні регулятори. 
Перші три дозволяють виконувати силові дії, особливо спарений 

(або навіть множинний кривошип). Само по собі рульове колесо також 
здатне передавати крутні моменти, тому їх вживають залежно від 
традицій, або створюють комбіновані органи, де на колесі 
розташовують руків’я. 

 

 
Маховик також є поєднанням кривошипа і колеса, втім, він 

дозволяє виконувати довгоходові і вельми точні регулювання, тому є 
майже монопольним у верстатах: 



Основною фішкою штурвалу є те, що його використовують в 
обмеженому секторі, тому його не треба перехватувати, але можна 
додати регулювання відсебе-досебе. 

 

 

 
Поворотні регулятори поділяють на селекторні перемикачі і 
поворотні ручки (або поворотні кнопки). 
Селектори мають жорстко фіксовані положення, а переключення 
потребують підвищених зусиль і супроводжуються «клацанням»8 
Поворотні ручки, зазвичай, обертаються плавно і не потребують 
значних зусиль 

 

 



Важільні перемикачі, або тумблери, перекидні перемикачі 
використовують для швидкого “вмикання-вимикання” або перемикання 
електричного струму. Можуть мати 2-3 положення. Зусилля на 
тумблерах значні, щоби запобігти ненавмисним діям. 

 

 
Перекидний перемикач 

 

 

 

 
Перекидні перемикачі фактично є натискними ОК, бо не потребують 
захватів. 
Найбільше сімейство натискних органів – це кнопки і створені на їх 
основі клавіатури. 
Сучасні сенсорні кнопки є так само кнопками, але такими, що не мають 
ходу. В книжці про кнопки і клави біль-менш ретельно викладено. 



 

  
 

 
Розкладка друкарської клавіатури збережена з часів її створення 
(зброярня братів Ремінгтон у 1878 році), хоч вона далека від 
досконалості. Це через те, що професійні навички людей що друкують 
(в тому числі і на сучасних клавіатурах) зазнали б значних втрат. Так 
що нехай вже все залишається як є8 
 

 

 

 

 
Ножними органами керування є різноманітні педалі. Якщо грамотно 
розвести завдання керування між руками і ногами, то ноги можуть 
виконувати досить якісні керуючі дії.  
Прикладів багато. Найбільш типовий – це транспорт: руками ми 
вибираємо напрям, а ногами регулюємо хід і швидкість. 
Зверніть увагу, в машинах з автоматичною КПП пара педалей (газ-
гальма) розташовані під одну праву ногу, а ліва нога взагалі може 
«курити». Причина таж сама, що і розкладкою на друкарських 
машинках. 



 

 
 

 

 
 

 



ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: [5 ] 
 

1) Обрати інструмент для подальшого проектування захватної 
частини. Цей крок ми вже детально обговорювали. Втім, ще раз 
хочу попередити, що це має бути зрозуміла для Вас річ. 

2) Зібрати значну кількість аналогів (не обов’язково з Net). Це 
можуть бути каталоги, проспекти, побутові фото тощо.  

3) Починаєте наводити критику і шукати недоліки в обраних 
аналогах. Обов’язково зосередитись саме на захватній частині. 
Усе це фіксуєте письмово. 

4) Згідно із Вашим баченням подальшої роботи, з числа аналогів 
обираєте ПРОТОТИП, тобто найближчий до Вашої розробки 
аналог. 

5) З прототипом вчиняєте так само: критика, критика, критика8Але 
тут слід мати на увазі, що усі зауваження мають бути подолані 
Вашим проектним рішенням. 
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