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 Описується комп’ютерна побудова тривимірної моделі зупинника 
обертального руху у вигляді замкнутої гідросистеми пристрою для 
плавного керування змінами швидкості через зубчастий диферен-
ціал. Ланкою керування може бути епіцикл, або водило, або соняч-
не зубчасте колесо. Робиться висновок, що використання 
комп’ютерного тривимірного моделювання при проєктуванні таких 
зупинників для плавного керування змінами швидкості дозволяє 
отримати велике число можливих варіантів проєктних рішень з 
малою затратою часу, які потрібно детально та глибоко проаналі-
зувати і вибрати раціональний з оптимальними розмірами і місцем 
установки. 
Ключові слова: комп’ютерне тривимірне моделювання; зупинник 
обертального руху; замкнута гідросистема; зубчастий диференціал. 
 

Постановка проблеми. Гідропривід широко використовують у  

підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних, сіль-

ськогосподарських і гірничих машинах, на судах, літальних і підвод-

них апаратах, на різному устаткуванні машинобудівних, металургій-

них, хімічних та інших виробництв. Це обумовлено його істотними 

перевагами, до яких варто віднести: малу масу і габарити, розташу-

вання, низьку інерційність, що забезпечує хороші динамічні власти-

вості, безступінчасте регулювання швидкості, зручність керування, 

можливість розгалуження потужності, застосування стандартизова-

них і уніфікованих складальних одиниць, можливість здійснення 

безступінчастої передачі обертального моменту, дозволяє підвищити 

ККД машини і її довговічність в цілому та інші переваги. 
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При розробці зупинника вантажу [1; 2] і його удосконаленні [3; 

4]  та застосуванні у зубчастому диференціалі, наприклад [5],  було 

розроблено пристрій для керування змінами швидкості механічних 

приводів. До цього керування зміною швидкості через зубчастий ди-

ференціал виконувалось за рахунок фрикційних стрічкових, колод-

кових і дискових гальм і муфт. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Розглянемо останні 

дослідження і публікації присвячені об’ємному гідроприводу з шес-

теренчастими насосами [6–15].  

В [6] запропоновано комп’ютерне 3D-моделювання пристрою 

для плавного керування змінами швидкості через зубчастий дифе-

ренціал з замкнутою гідросистемою. 

В [7] розглядається комп’ютерне 3D-моделювання пристрою 

для керування змінами швидкості за допомогою замкнутої гідросис-

теми через зубчастий диференціал. 

В [8] описано методику моделювання HYGESim, зовнішніх шес-

теренних насосів, що працюють з неньютоновими рідинами, що ма-

ють різні характеристики в'язкості, а також описано кілька порівнянь 

між результатами моделювання та експериментальними даними, 

отриманими для перевірки представленої методики. 

В [9] проведено тривимірне числове моделювання зовнішнього 

шестеренного насоса для вивчення впливу параметрів 3D геометри-

чного проєктування на експлуатаційні характеристики насоса такі, 

як витрата, внутрішнього тиску, локальної кавітації та пульсації тиску 

подачі. Метод (ISM) був використаний для імітації роботи насоса в 

екстремальних умовах з високою швидкістю обертання.  

В [10] розглядається тривимірне моделювання поверхонь зуб-

ців коліс зубчастих передач у CAD-системах для генерації програм  

до верстатів  з числовим програмним керуванням (ЧПК). 

Матеріали у вигляді тез [11–15], що доповідалися на міжнарод-

них науково-технічних конференціях і симпозіумах, стосуються три-

вимірного (3D) комп’ютерного моделювання пристроїв зміни швидко-

сті. 

Із аналізу останніх публікацій видно, що наукові роботи, 

пов’язані з застосуванням тривимірного моделювання до об’ємних 

гідроприводів з шестеренчастими насосами, мало пов’язані з за-

мкнутими гідросистемами. 

Метою роботи є підвищення ефективності проєктування зупин-

ників обертального руху застосуванням тривимірного моделювання 

в CAD-системах. 
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Виклад основного матеріалу. На рис. 1 показано схему зупин-

ника обертального руху, де він містить шестеренчастий гідронасос 1, 

із всмоктувальним 2 і напірним 3 патрубками. У всмоктувальному па-

трубку 2 встановлено зворотний клапан 4, а в нагнітальному парубку 

3 – регулювальний кран 5. Рідина 6 знаходиться в ємності 7. 

 
Рис. 1. Гідравлічна схема зупинника обертального руху 

 

Такий зупинник обертального руху працює наступним чином. 

Ланка, яку потрібно зупинити,  приводить в рух шестеренчастий гід-

ронасос 1, який засмоктує через зворотний клапан 4  всмоктуваль-

ного 2 патрубка  рідину 6 із ємності 7 і подає її у напірний 3 патрубок, 

а далі  через регулювальний кран 5 назад у ємність 7, коли цей  ре-

гулювальний кран 5 відкритий. Коли регулювальний кран 5 закри-

тий тоді шестеренчастий гідронасос 1 застопорений, тобто зупине-

ний. Від пропускної здатності регулювального крана 5 буде залежа-

ти кутова швидкість шестерень гідронасоса 1 і вала, що зупиняється. 

Тобто в залежності від пропускної здатності регулювального крана 

5 кутова швидкість шестерень гідронасоса 1 буде плавно зменшува-

тись до нуля і зупинки.  

Виконання побудови тривимірної моделі зупинника оберталь-

ного руху у вигляді замкнутої гідросистеми допоможе оптимізувати 

його розміри і вибрати оптимальне місце установки у пристрої для 

керування змінами швидкості через зубчастий диференціал. 

На початку вибирається шестеренчастий насос НШ і його зов-

нішні розміри, які мають відношення до пристрою зі зміни швидкості 

через зубчастий диференціал. Моделюємо деталі замкнутої гідросис-

теми – шестеренний гідронасос, регулювальний кран, зворотний 

клапан, бачок з рідиною і трубопроводи. 
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В загальному побудова деталей наступна: за допомогою, на-

приклад, операції обертання, а може бути і операція витискання, мо-

делюємо заготовки, а потім, остаточні моделі деталей, які, як прик-

лад, показані на рис. 2. 

 
Рис. 2. Моделі компонентів зупинника обертального руху 

 

Вибраний спосіб побудови – «знизу вверх», тобто з початку 

створюються по черзі всі моделі компонентів, які входять до складу 

замкнутої гідросистеми за зовнішніми розмірами: насос шестеренча-

стий, регулювальний кран, зворотний клапан, бачок з рідиною і тру-

бопроводи, після чого збирають їх у зборку.  

Перед початком роботи створюється окрема папка, в якій збері-

гаються моделі компонентів і сам файл зборки. Починаємо зі ство-

рення моделі будь-якої компоненти. Розробка тривимірних моделей 

– це творчий процес, в якому одну і ту ж модель можна побудувати 

різними способами та в іншому порядку.  

Після завершення моделювання окремих деталей, далі викону-

ється зборка зупинника обертального руху у вигляді замкнутої гідро-

системи, що показана на рис. 3  
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Рис. 3.  Тривимірна модель  зупинника обертального руху 

 

Для зупинника обертального руху проєктується привод у ви-

гляді зубчастої передачі, як показано на рис. 4. 

 
Рис. 4. Модель зупинника обертального руху з приводом 

 

В загальному побудова зубчастих коліс наступна: за допомо-

гою, наприклад, операції обертання, а може бути і операція витис-

кання, моделюємо заготовки коліс, потім, де потрібно, вирізаємо 

шпонкові пази і отвори у дисках і, на кінець – формуємо зубчасті він-

ці. Одне зубчасте колесо ставимо на приводний вал шестеренчастого 

гідронасоса, а друге буде встановлене на вал ланки керування шви-

дкістю зубчастого диференціала. 

Висновки: 
Використання комп’ютерного тривимірного моделювання при 

проектуванні зупинника обертального руху для керування швидкіс-

тю дозволяє зробити наступні висновки:  

- на початковій стадії проєктування можна отримати візуальне 

уявлення про зупинник обертального руху;  
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- за допомогою комп’ютера оглянути створену модель з будь-

якої точки; 

- легко редагувати тривимірні моделі, тобто вносити необхідні 

зміни;  

- досягати великої економії часу і витрат на проєктування; отри-

мати велике число можливих варіантів проєктних рішень, які 

потрібно детально та глибоко проаналізувати і вибрати раціо-

нальний, тобто найкращий. 

Створена модель зупинника обертального руху дозволяє виб-

рати оптимальне місце установки його у зубчастому диференціалі 

пристрою зміни швидкості з точки зору використання мінімальних 

розмірів об’єму. Виходячи з цього, комп’ютерне моделювання має 

передувати конструюванню. 
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APPLICATION OF THREE-DIMENSIONAL MODELING TO OPTIMIZE THE 
SIZES OF THE ROTARY STOPPER IN THE FORM OF A CLOSED-LOOP 

HYDRAULIC SYSTEM 
 

A computer construction of a three-dimensional model of a rotary 
stopper in the form of a closed-loop hydraulic system of a device for 
smooth control of speed changes through a gear differential has been 
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described. It has been concluded that the use of computer three-
dimensional modeling in the design of such stoppers allows us to 
draw the following conclusions: at the initial stage of design, you can 
get a visual idea of the stopper of rotational motion; use a computer to 
view the created model from any point; three-dimensional models are 
easy to edit, i. e. make the necessary changes; achieve big time and 
design costs savings; get a large number of possible design solutions 
that need to be analyzed in detail and in depth and choose the rational, 
i. e. the best. The created model of the stopper of rotational motion 
allows to choose the optimum place of its installation in a gear 
differential of the device of change of speed from the point of view of 
use of the minimum sizes of volume. Based on this, computer 
simulation should precede design. 
Keywords: computer three-dimensional modeling; rotary stopper; 
closed-loop hydraulic system; gear differential. 
___________________________________________________________ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЬОХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ  
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРОВ ОСТАНОВА ВРАЩАТЕЛЬНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В ВИДЕ ЗАМКНУТОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ 
 

Описано компьютерное построение трехмерной модели для плав-
ного управления изменением скорости остановом вращательного 
движения ввиде замкнутой гидросистемы  посредством зубчатого 
дифференциала. Звеном управления  может быть эпицикл, или во-
дило, или солнечное зубчатое колесо. Сделан вывод, что использо-
вание компьютерного трехмерное моделирование при проектиро-
вании таких остановов для плавного управления изменениями 
скорости позволяет получить большое число возможных вариантов 
проектных решений с малыми затратами времени, которые необ-
ходимо детально и глубоко проанализировать  и  выбрать рацио-
нальный с оптимальными размерами и местом установки. 
Ключевые слова: компьютерное трехмерное моделирование;  оста-
нов вращающегося движения; замкнутая гидросистема; зубчатый 
дифференциал. 
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