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ВСТУП 

Виконання технологічних операцій машинами у різних 
галузях промисловості вимагає керування змінами швидкості їх 
виконавчих механізмів. У техніці широко відомі способи і 
пристрої ступінчастого і безступінчастого керування швидкістю 
за величиною і напрямком у вигляді ступінчастих і 
безступінчастих коробок швидкостей. Відомі способи і пристрої 
керування змінами швидкості мають багато суттєвих недоліків. 
Основними недоліками ступінчатого керування швидкістю 
можуть бути таки: складність конструкції пристроїв; висока їхня 
матеріаломісткість; великі динамічні навантаження під час  
переходу з однієї швидкості на другу навіть з широким 
використанням синхронізаторів тощо.  

Для безступінчастого керування швидкістю характерне 
інтенсивне спрацювання деталей внаслідок використання 
фрикційних гальм, муфт, що негативно впливає на довговічність 
та надійність деталей і машин в цілому. Така реальність даного 
процесу вимогає подальшого покращення важливого технічного 
процесу із застосуванням більш прогресивних способів 
керування швидкістю руху машин та механізмів. 

1. Загальні відомості 

Як наголошено вище, необхідність підвищення 
ефективності та надійності приводів машин і механізмів вимагає 
удосконалення способів і пристроїв керування змінами 
швидкості. Тому виникають задачі створення нових способів і 
пристроїв керування змінами швидкості, які усувають існуючі 
недоліки. У зв’язку з цим запропонований новий спосіб 
керування змінами швидкості і конструкції пристроїв на основі 
зубчастих диференціалів з зупинниками обертального руху у 
вигляді замкнутих гідросистем для випадків, коли ланками 
керування можуть бути сонячні зубчасті колеса, або водила, або 
епіцикли. Для такого способу і пристроїв виконані кінематичні, 
силові та енергетичні дослідження і зроблені висновки про їх 
застосування з врахуванням реальних умов роботи, 
запропонована оптимізація при проектуванні таких пристроїв із 
використанням 3D моделювання та розроблені стенди для 
удосконалення таких процесів. 
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2. Алгоритм проектування пристроїв керування 

змінами швидкості через епіцикл зубчастого диференціала з 

зупинниками обертального руху у вигляді замкнутих 

гідросистем 

Вихідними даними для проектування таких пристроїв 
мають бути: потужність приводного двигуна Рдв, кутова 
швидкість його вала ωдв, передаточне відношення пристрою ип  
та технічні і технологічні вимоги до привода вцілому. 
Відповідно до вихідних даних на проектування пристрою 
керування змінами швидкості процес виконується за наступною 
послідовністю: 

2.1. Вибір кінематичної схеми зубчастого диференціала 
виконується із класичних технічних джерел, наприклад, [1–3] та 
інших, а ланки керування, наприклад, із [Е9; Е10] та інших 
джерел авторів, як показано на рис. 2.1. Вибір схеми зубчастих 
диференціалів можна виконати із заданого передаточного 
відношення, виходячи із ККД, маси, габаритів та інших 
додаткових умов синтезу.  

 Тоді, (наприклад,) вибираємо схему, де одноступінчастий 
однорядний зубчастий диференціал містить сонячне зубчасте 
колесо 1, сателіти 2, епіцикл 3 і водило 4, що розміщені у 
корпусі 5 і зупинник обертального руху, який зв’язаний з валом 
епіцикла 3 зубчастою передачею 7. 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема зубчастого диференціала з керуванням швидкістю 
через епіцикл 

 
У загальному випадку вибір схеми може бути виконаний 

тільки шляхом детального порівняння різних варіантів.  
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2.2. Розглядається, наприклад, можливість зміни 
швидкості та обгрунтувується його енергетична ефективності 
через ККД, для випадку, коли ведучою ланкою буде сонячне 
зубчасте колесо, а веденою – водило. Керування зміною 
швидкості веденої ланки – водила здійснюється через епіцикл. 
Якщо прийняти кутову швидкість ведучої ланки за ω1 = const, 
тоді за рахунок зміни швидкості зубчатого колеса – епіцикла (ω3 
= var) за допомогою зупинника обертального руху можна 
плавно змінювати швидкість веденої ланки – водила (ω4). Маємо 
те, що епіцикл через зубчасту передачу 7 приводить у рух 
шестеренчастий гідронасос, який входить до складу замкнутої 
гідросистеми і перекачує рідину, коли регулювальний кран 
відкритий. Якщо регулювальний кран закритий, тоді 
шестеренчастий гідронасос зупинений і, при цьому, зубчасте 
колесо – епіцикл зупинене (ω3=0). Таким чином, в залежності 
від пропускної здатності регулювального крана, швидкість 
зубчастого колеса – епіцикла (ω3) змінюється від ω3max до 0 і, 
при цьому, змінюється швидкість водила (ω4).  

Залежність швидкості водила (ω4) від швидкостей ω1 і ω3  
описується аналітичним виразом (2.1) 

)4(
13

)4(
1331

4 1 u

u

+

+
=

ωω
ω  ,                             (2.1) 

де (4)
13u  – передаточне  відношення аналога передачі зубчастого 

диференціала з зупиненим водилом (з врахуванням знаків). 
На рис. 2.2 приведені графічні залежності швидкості 

водила (ω4) від швидкостей ω1  і ω3  та передаточного 
відношення )4(

13u , що отримані за допомогою комп’ютерного 

програмування на ПК аналітичного виразу (2.1). 
Оцінка енергетичної ефективності виконується за ККД 

[Е14], користуючись  виразом (2.2) або графічними 
залежностями, (показаними) які наведені  на рис. 2.3.  
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13

)4(
1331

)4(
13

)4(
13

14
ηωω

ωωη
η

uu

uu

++

++
= ,                 (2.2) 
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де )4(
13η  – ККД зубчастої передачі, аналога диференціала, з 

нерухомими осями. 
Уточняються кінематичні і енергетичні параметри 

користуючись результатами відомих досліджень: кінематичного 
[Е9–Е14] і енергетичного [Е15–Е23]. 

 

 
 

Рис. 2.2. Графічні залежності швидкості ( )(4)
4 1 3 13, ,f uω ω ω=  
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 Рис. 2.3. Графічні залежності ККД ( )(4)

14 1 3 13, ,f uη ω ω=   

 

2.3. Переходять до визначення числа зубців сонячного 
зубчастого колеса z1, сателітів z2 і епіцикла z3 та кількості 
сателітів k, користуючись класичними порадами, наприклад, [1–
3] та інших авторів,  для  цього  складають три рівняння:  
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- заданого передаточного відношення 

(4)3
13

1

z
u

z
= ;                                        (2.3) 

- співвісності сонячного зубчастого колеса і епіцикла 

3 1 22z z z− = ;                                     (2.4) 
 

- умови складання 

1 3z z kА+ = ,                                       (2.5)  
де  А – довільне ціле  число;                                           

- одну нерівність для числа сателітів – обмеження з умови 
сусідства  

2

1 2

2
sin

z

k z z

π +
>

+
 .                                 (2.6)  

Рівняння (2.3, 2.4 і 2.5) і нерівність (2.6) розв’язуємо 

шляхом підбору kzzz ,,, 321 , як вказано в технічній літературі 

з теорії механізмів і машин [1–3], або інших авторів. 
 

2.4. Визначають обертальні моменти на валах зубчастого 
диференціала [1–5] та інших (авторів) джерел.  Для випадків, 
коли задана потужність і кутова швидкість на ведучому валу, 
тоді можна визначити його обертальний момент з виразу 

310 вч
вч

вч

P
T

ω
= .                                    (2.7) 

Знаючи обертальний момент одного вала в зубчастому 
диференціалі, можна визначити необхідні інші. Для нашого 
випадку  матимемо такі залежності: 

1 вчТ Т= ;    2 1 12 12Т Т и η= − ; (4)
3 1 1313Т Т u η= − ; (4)

4 1 1313(1 )Т T u η= − − . (2.8) 

 
2.5. Виконують попередні розрахунки на міцність деталей 

зубчастого диференціала. Тут визначають геометричні розміри 
зубчастих коліс,  валів і водила, які будуть використані в 
динамічній моделі пристрою для керування змінами швидкості. 
Розрахунки виконують методами, що приведені в літератури з 
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деталей машин, як для простих передач – з нерухомими осями. 
Міжосьову відстань із умови контактної міцності для 
прямозубчастих передач можна знаходити за допомогою виразу: 

2
3min 2 2

23

450( 1)
[ ]

H
w

a H

K T
a u

uψ σ
= ± ,                            (2.9) 

де u  – передаточне відношення; 2T  – обертальний момент ; 

HK  – коефіцієнт  навантаження; aψ  – коефіцієнт ширини 

зубчастоговінця;  [ ]Hσ  – допустимі контактні напруження для 
матеріалів  зубців. Значення величин, що входять у вираз (2.9) 
вибираються із довідкової літератури за рекомендаціями, 
наприклад [4; 5]. 

Далі визначається  модуль зубчастого зачеплення 

1 2 3 2

2 2wmsn wmsn
n

a a
m

z z z z
= =

+ −
.                          (2.10) 

Отримане значення модуля зубчастого зачеплення 
погоджується зі  стандартним значенням і визначаються усі 
геометричні розміри зубчастих коліс. 

 Визначаються мінімальні діаметри валів із умови 
міцності на кручення з врахування, що вони можуть бути за 
поперечним перетином суцільні і порожнисті: 

3

3min 4

10

0,2(1 )[ ]
i

k

T
d

ξ τ
=

−
                        (2.11 )   

де 0 min/d dξ =  – коефіцієнт, що характеризує кільцевий 

перетин вала; [ ]kτ  – допустимі напруження кручення. Далі 
вибирають підшипники, як опори валів і сателітів, інші складові 
деталі зубчастого диференціала. 

 

2.6. Переходять до розрахунків компонентів зупинника 
обертального руху в вигляді замкнутої гідросистеми та його 
приводу від ланки керування – епіцикла, користуючись 
порадами проведених досліджень [Е24–Е29] і класичними  
порадами з даного питання [6; 7]. На рис. 2.4 показана схема і 
модель зупинника обертального руху у вигляді замкнутої 
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гідросистеми. Користуючись кінематичними, силовими і 
енергетичними залежностями у замкнутій гідросистемі 
механічного приводу за потужністю із каталогу [7] вибирають 
гідронасос НШ, який найбільш раціонально відповідає 
застосуванню у даному пристрої для зміни швидкості.  

 

 
 

Рис. 2.4. Гідравлічна   схема  (а) і модель (б)  зупинника обертального 
руху з приводом 

 
Орієнтуючись на умовні діаметри всмоктувального і 

нагнітального отворів насоса приймаємо труби з такими ж 
діаметрами інші компоненти замкнутої гідросистеми і її 
приводу. Привод гідронасоса виконується, як правило, у вигляді 
циліндричної зубчастої передачі, геометричні розміри зубчастих 
коліс визначаються, як рекомендують [5; 6], або інші автори. 
Будова зупинника обертального руху широко описана у [Е6]. 

 

2.7. В [Е30–Е33] розроблені динамічні моделі процесів у 
пристроях зміни швидкості за допомогою епіцикла зубчастого 
диференціала, де ведучий вал – сонячне зубчасте колесо 
приводиться електричним двигуном, а другий (гідродвигун) – 
приводиться від епіцикла і використовується для отримання 
необхідного закону руху на веденій ланці – водилі. Для 
моделювання руху механічної системи (зубчастого 
диференціала плюс привод епіцикла), рекомендується 
застосувати, у формалізованому вигляді, рівняння Лагранжа ІІ 
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роду, у яке входить кінетична енергія пристрою зміни швидкості 
та зведені і моменти опору з  введенням кінетичної енергії 
пристрою зміни швидкості та моменти опору [8].   

Далі для аналізу динамічної моделі в отримані остаточні 
вирази обертальних моментів інерції ведучої і веденої ланок та 
використовуючи зв’язки між моментами у зубчастому 
диференціалі можна визначити обертальні моменти інших ланок 
і проаналізувати роботу пристрою за наступними  
залежностями:  

 

 4 14 1 44
1

14 44 11

зв зв
і

M J M J
М

J J J

−
=

−
    і   4 11 1 14

4
44 11 14

зв зв
і

М J М J
М

J J J

−
=

−
 ,  (2.12)  

де 11 14 44, ,J J J  - приведені динамічні моменти інерції: 
(4) 2 (4) 2 2 (4) 2

11 1 2 3 76 7 721 31 31( ) ( ) ( )J J kJ u J u J u u′= + + +  

(4) (1) (4) (1) 2 (4) (1)
41 2 3 4 7 721 24 31 34 31 342( )J kJ u u J u u J u u u′= + + ;        (2.13) 

(1) 2 (1) 2 2 (1) 2
44 2 2 4 3 4 76 7 724 34 34( ) ( )J kJ u km r J u J J u u′= + + + + . 

Тут у виразах (2.13) маємо: 2mіJ i – динамічні моменти інерції 

ланок відносно центрів мас і маса сателіта; k  – кількість 

сателітів; 4 4Cv rω=  – колова швидкість осі обертання 

сателіта, 4r  – радіус обертання водила. Цей радіус дорівнює 
сумі початкових радіусів сонячного зубчастого колеса і сателіта 

1 24 0,5( )W Wr d d= + . Параметри з відповідними позначаннями, що 

відносяться до компонентів пристрою зміни швидкості, 
відповідають схемі, приведеній на рис. 2.1. 

Динамічний момент інерції  циліндричних зубчастих коліс 

(прийнято визначати, як) дорівнює 20,5i i іJ m r= , де im і 
іr – 

відповідно маса і радіус зубчастого колеса. Передаточні 
відношення, які входять у вирази (2.13) з врахуванням знаків 
запишуться  так: 

(4) 1
21

2

z
u

z
= ; (4) 1

31
3

z
u

z
= ;  (1) 1

24
2

1
z

u
z

= + ; (1) 1
34

3

1
z

u
z

= + ; 7
7 7

7

z
u

z
′

′
= .   (2.14)  
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Зведені обертальні моменти дорівнюють:  
(4)

1 1 6 71sМ М М u= + ;       (1)
4 4 4 74sM М M u= − + ,         (2.15) 

де 1sМ  – зведений момент [33], визначається з рівності 

потужностей моментів сил при нерухомому водилі. Момент 

1 1 1( )М М ω=  є функцією від кутової швидкості сонячного 

зубчастого колеса і визначається 1 1/М Р ω= , а момент привода  

замкнутої гідросистеми 

6 7 7 3/М pqu ω′= .                               (2.16) 

У вираз (2.16) для визначення обертального моменту 
маємо: р – тиск у замкнутій гідросистемі; q – витрати 
гідронасоса на один оберт вала; паредаточне відношення 

(4) (4)
7 771 13u и и ′= . 

Момент опору 4sМ прикладається до веденої ланки – 

водила, для цього прикладу, і приймається з графіків 
характерних випадків зміни навантаження у вигляді 
обертального моменту М опору виконавчого механізму 
показаних на рис. 2.5. 

 
Рис. 2.5. Графіки зміни обертального моменту опору 
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На рис. 2.5 маємо: а –  навантаження змінюється 
періодично на протязі тривалого часу; б – величина  ударного  
навантаження  після  різкого збільшення залишається незмінним 
на протязі тривалого часу; в – величина ударного навантаження 
після різкого збільшення зберігається на протязі малого часу;  
г – виконавчий механізм миттєво зупиняється внаслідок 
значного перевантаження. Далі визначають обертальні моменти  
всіх ланок зубчастого диференціала та оцініють його роботу в 
пристрої зміни швидкості. 

2.8. Виконуються 3D моделі деталей і складальних 
одиниць пристрою зміни швидкості за порадами [Е34–Е40, 9–
11], що  показані на  рис. 2.6.  

 
Рис. 2.6.  Моделі елементів приводів:  

а – деталей диференціальної передачі; б – зборка епіцикла з замкнутою 
гідросистемою і її приводом; в – зборка водила, сателітів та частини 
корпуса; г – повна зборка пристрою – закритий варіант і д – повна 

зборка пристрою – відкритий варіант 
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3D модель пропонується до виконання з метою 
оптимізації розмірів і розміщення компонентів пристрою зміни 
швидкості, адже  на початковій стадії проектування можна 
отримати візуальне уявлення про диференціальні передачі з 
замкнутими гідросистемами і за допомогою комп’ютера  
оглянути їх з любої точки; підвищити точність проектування; 
легко редагувати трьохмірні моделі, тобто вносити необхідні 
зміни; досягати великої економії часу і матеріальних витрат; 
отримати велике число можливих варіантів проектних рішень, 
які потрібно детально та глибоко проаналізувати і вибрати 
раціональний; на основі створених базових моделей передач 
можна отримати моделі передач з різними розмірами. 

При остаточному виборі оптимального варіанту моделі, 
після різних уточнень, приступають до розробки технічної 
документації пристрою зміни швидкості за допомого зубчастого 
диференціала і зупинника обертального руху в вигляді 
замкнутої гідросистеми. Етапи розрахунків виконуються з 
застосуванням комп’ютерного програмування на ПК. 
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4. Алгоритм проектування пристроїв керування 

змінами швидкості через водило зубчастого диференціала з 

зупинниками обертального руху у вигляді замкнутих 

гідросистем 

 

4.1. Пропонується порядок виконаня проектування 
подібний до розд. 2. На таких же умовах вибираємо кінематичну 
схему зубчастого диференціала. На рис. 4.1 показаний пристрій 
зміни швидкості через одноступінчастий однорядний зубчастий 
диференціал, який містить сонячне зубчасте колесо 1, сателіти 
2, епіцикл 3 і водило 4 розміщені у корпусі 5, зупинник 
обертального руху 6 зв’язаний з валом водила 4 зубчастою 
передачею 7, взятий із [В9; В10].  

 
Рис. 4.1. Схема зубчастого диференціала з керуванням через водило 

 
Розглянемо випадок, коли ведучою ланкою буде сонячне 

зубчасте колесо, а веденою – епіцикл. Керування зміною 
швидкості веденої ланки – епіцикла здійснюється через водило. 
Якщо прийняти кутову швидкість ведучої ланки за ω1 = const, 
тоді за рахунок зміни швидкості – водила (ω4 = var) за 
допомогою зупинника обертального руху можна плавно 
змінювати швидкість веденої ланки – епіцикла (ω3). Маємо те, 
що водило через зубчасту передачу приводить у рух 
шестеренчастий гідронасос, який входить до складу замкнутої 
гідросистеми і перекачує рідину тоді, коли регулювальний кран 
відкритий. Якщо регулювальний кран закритий, тоді 
шестеренчастий гідронасос зупинений і, при цьому, водило 
зупинене (ω4=0). Таким чином, в залежності від пропускної 
здатності запірно-регулювального крана, швидкість водила (ω4) 
змінюється від ω4max до нуля і, при цьому, змінюється швидкість 
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епіцикла (ω3). 
Для вибраної схеми зубчастого диференціала зв'язок між 

швидкостями описується виразом із [В10] 
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або подається графічними залежностями приведеними на 
рис. 4.2, отриманими на основі комп’ютерного програмування 
на ПК виразу (4.1). 

Енергетична ефективність пристрою керування змінами 
швидкості через водило зубчастого диференціала оцінюється 
ККД, (взятого з) що наведено в [В18] 
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або графічними залежностями приведеними на рис. 4.3, 
отриманими на основі комп’ютерного програмування на ПК 
виразу (4.2). 

Уточняються кінематичні параметри користуючись 
результатами кінематичного дослідження [В9–В14] і 
енергетичні можливості користуючись результатами  
дослідження [В15–В21] майбутнього пристрою зміни 
швидкості. 

4.2. Далі переходять до синтезу зубчастого диференціала 

до визначення числа зубців сонячного зубчастого колеса 1z , 

сателітів 2z  і епіцикла 3z  та числа сателітів k  користуючись 

класичними порадами, наприклад, [1–3] та інших авторів,   як 
показано в підрозділі 2.2. 

4.3. Затим визначають обертальні моменти на валах 
зубчастого диференціала [1–5] та інших авторів.  Коли відома 
потужність і кутова швидкість на ведучому валу, тоді можна 
визначити його обертальний момент з виразу 
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вч
вч

P
T

ω

310
= .                                     (4.3) 



24 

Знаючи обертальний момент одного вала в зубчастому 
диференціалі можна визначити необхідні інші. Для нашого 
випадку це буде виглядіти так: 

вчТТ =1 ;  121212 ηиТТ −= ;  13
)4(

1313 ηuТТ −= ; 

)1( 13
)4(

1314 ηuTТ −−= .                           (4.4) 

 
Рис. 4.2. Залежності ( ))4(

13413 ,, uf ωωω =  
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Рис. 4.3. Графічні залежності ( ))4(

134113 ,, uf ωωη =  

 

4.4. Далі виконують попередні розрахунки на міцність 
деталей зубчастого диференціала. Тут визначають геометричні 
розміри зубчастих коліс,  валів і водила, які будуть використані 
в динамічній моделі пристрою для керування змінами 
швидкості. Розрахунки виконують методами  приведеними в 
деталях машин, як для простих передач – з нерухомими осями, 
про що коротко наголошено у підрозділі 2.4.  
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4.5. Затим переходять до розрахунків  компонентів 
зупинника обертального руху в вигляді замкнутої гідросистеми 
та його приводу від ланки керування – водила, користуючись 
порадами проведених досліджень [В5; В6; В23–В26] і 
класичними  порадами з даного питання [6; 7]. На рис. 2.5 
показана схема і модель зупинника обертального руху у вигляді 
замкнутої гідросистеми. Користуючись кінематичними, 
силовими і енергетичними залежностями у замкнутій 
гідросистемі механічного приводу за потужністю із каталогу [7] 
вибирають гідронасос НШ, який найбільш раціонально 
відповідає застосуванню у даному пристрої для зміни 
швидкості. Орієнтуючись на умовні діаметри всмоктувального і 
нагнітального отворів насоса приймаємо труби з такими же 
діаметрами отворів, вибираємо зворотний клапан, 
регулювальний кран і інші компоненти замкнутої гідросистеми і 
її приводу. Привод гідронасоса виконується, як правило, у 
вигляді циліндричної зубчастої передачі, геометричні розміри 
зубчастих коліс визначаються, як рекомендують [4; 5], або інші 
автори. Будова зупинника обертального руху  широко описана у 
[В6] та інших наших джерелах. 

 

4.6. Далі для аналізу динамічної моделі отримані 
остаточні вирази обертальних моментів сил інерції ведучої і 
веденої ланок [30–33] приймають і визначають величини, які в 
них входять: 
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передаточні відношення 
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зведені обертальні моменти  
)4(

71711 uМММ зв +=     )1(
77333 uMМM зв +−= .       (4.8) 

Тут у виразах (4.8) маємо: 2mіJ i  – динамічні 

моменти інерції ланок відносно центрів мас і маса сателіта; k – 

кількість сателітів; 44 rv C ω=  – колова швидкість осі 

обертання сателіта, 4r  – радіус обертання водила. Цей радіус 
дорівнює сумі початкових радіусів сонячного зубчастого колеса 

і сателіта )(5,0
214 WW ddr += . Параметри з відповідними 

позначаннями, що відносяться до компонентів пристрою зміни 
швидкості, відповідають схемі, приведеній на рис. 4.1. 
Динамічні моменти інерції  циліндричних зубчастих коліс 

прийнято визначати як  25,0 іii rmJ = , де im і іr – 

відповідно маса і радіус зубчастого колеса. Зведений момент 

1звМ  визначаємо з рівності потужностей моментів сил при 

нерухомому водилі, а момент 3звM  – при нерухомому 

сонячному зубчастому колесі. Момент )( 111 ωММ =  є функцією 
від кутової швидкості сонячного зубчастого колеса, момент 
зміни навантаження на валу епіцикла )(33 tММ =  залежить від 

часу, а )(77 рідvММ ′′ =  залежить від витрат рідини 

гідросистеми (2.16).  
Момент 3звМ  який є моментом опору і прикладається 

до веденої ланки – епіцикла, для цього прикладу, і приймається  
з графіків характерних випадків зміни навантаження у вигляді 
обертального моменту М опору виконавчого механізму, 
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показаних на рис. 2.6. Далі визначають обертальні моменти  всіх 
ланок зубчастого диференціала та оцініють його роботу в 
пристрої зміни швидкості. 

4.7. Підчас наступного етапу виконується 3D модель 
пристрою за порадами  [В32–В35], що  показана на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4.  Моделі деталей і зборка диференціальної передачі з 

замкнутою гідросистемою – керування через водило: а – деталей;  
б – (зборка) складальна одиниця без розрізу та с – (зборка) складальна 

одиниця з розрізом 
 

3D модель пропонується до виконання з метою 
оптимізації розмірів і розміщення компонентів пристрою зміни 
швидкості, адже  на початковій стадії проектування можна 
отримати візуальне уявлення про диференціальні передачі з 
замкнутими гідросистемами і за допомогою комп’ютера  
оглянути їх з любої точки; підвищити точність проектування; 
легко редагувати трьохмірні моделі, тобто вносити необхідні 
зміни; досягати великої економії часу і витрат; отримати велике 
число можливих варіантів проектних рішень, які потрібно 
детально та глибоко проаналізувати і вибрати раціональний; на 
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основі створених базових моделей передач можна отримати 
моделі передач з різними розмірами. При остаточному виборі 
оптимального варіанту моделі, після різних уточнень, 
приступають до розробки технічної документації пристрою 
зміни швидкості за допомого зубчастого диференціала і 
зупинника обертального руху в вигляді замкнутої гідросистеми. 
Етапи розрахунків виконуються з застосуванням комп’ютерного 
програмування на ПК.     
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6. Алгоритм проектування пристроїв керування 

змінами швидкості через сонячне колесо зубчастого 

диференціала з зупинниками обертального руху у вигляді 

замкнутих гідросистем 

 

6.1. Вибір схеми зубчастих диференціалів можна виконати 
із заданого передаточного відношення, виходячи із ККД, маси, 
габаритів та інших додаткових умов синтезу. У загальному 
випадку вибір схеми може бути виконаний тільки шляхом 
детального порівняння різних варіантів. Тоді, наприклад, 
вибираємо схему, де одноступінчастий однорядний зубчастий 
диференціал містить сонячне зубчасте колесо 1, сателіти 2, 
епіцикл 3 і водило 4 розміщені у корпусі 5 і зупинник 
обертального руху 6 зв’язаний з валом сонячного колеса 1 
зубчастою передачею 7, як показано на рис. 6.1, взятого із [С9; 
С10].  

 

 
 

Рис. 6.1. Схема зубчастого диференціала з керуванням швидкістю 
через сонячне колесо 

 
Розглянемо випадок, коли ведучою ланкою буде водило, а 

веденою – епіцикл. Керування зміною швидкості веденої ланки 
– епіцикла здійснюється через сонячне колесо. Якщо прийняти 
кутову швидкість ведучої ланки за ω4 = const, тоді за рахунок 
зміни швидкості сонячного зубчатого колеса (ω1 = var) за 
допомогою зупинника обертального руху можна плавно 
змінювати швидкість веденої ланки – епіцикла (ω3). 

Маємо те, що сонячне колесо через зубчасту передачу 7 
приводить у рух шестеренчастий гідронасос, який входить до 
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складу замкнутої гідросистеми і перекачує рідину, коли 
регулювальний кран відкритий. Якщо регулювальний кран 
закритий, тоді шестеренчастий гідронасос зупинений і, при 
цьому, зубчасте сонячне колесо – зупинене (ωі=0). Таким чином, 
в залежності від пропускної здатності регулювального крана, 
швидкість зубчастого сонячного колеса (ω1) змінюється від ω1max 
до нуля і, при цьому, змінюється швидкість епіцикла (ω3). 
Залежність швидкості епіцикла (ω3) від швидкостей ω1 і ω4  
описується аналітичним виразом, взятим із [С10] 

(4)
4 113

3 (4)
13

(1 )u

u

ω ω
ω

+ −
= ,                             (6.1) 

де (4)
13u  – передаточне відношення аналога передачі зубчастого 

диференціала з зупиненим водилом (з врахуванням знаків). 
Уточняються кінематичні і енергетичні параметри 

користуючись результатами кінематичного [С9–С14] і 
енергетичного [С15–С23] дослідження 

6.2. Далі переходять до синтезу зубчастого диференціала, 
до визначення числа зубців сонячного колеса z1, сателітів z2, 

епіцикла z3 i числа сателітів k користуючись класичними 
порадами, наприклад, [1–3] та інших авторів, як показано у 
підрозділі 2.2. 

6.3. Затим визначають обертальні моменти на валах 
зубчастого диференціала [1–5] та інших авторів. Коли задана 
потужність і кутова швидкість на ведучому валу, тоді можна 
визначити його обертальний момент з виразу 
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10 вч
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T Т

ω
= = .                               (6.3) 

Знаючи обертальний момент одного вала в зубчастому 
диференціалі можна визначити необхідні інші. Для нашого 
випадку це буде виглядіти так: 
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3 1 1313Т Т u η= − .   (6.4) 
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6.4. Далі виконують попередні розрахунки на міцність 
деталей зубчастого диференціала, де визначають геометричні 
розміри зубчастих коліс, валів і водила, які будуть використані в 
динамічній моделі пристрою для керування змінами швидкості. 
Розрахунки виконують методами викладеними в дисципліні 
«Деталі машин» [4; 5], як для простих передач – з нерухомими 
осями, на що звернута увага у підрозділі 2.4. 

 

Рис. 6.2. Графічні залежності ( )(4)
3 1 4 13, ,f uω ω ω=   
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Рис. 6.3. Графічні залежності ( )(4)
34 4 3 13, ,f uη ω ω=  

6.5. Затим переходять до розрахунків компонентів 
зупинника обертального руху в вигляді замкнутої гідросистеми 
та його приводу від ланки керування – сонячного колеса, 
користуючись порадами проведених досліджень [С24–С29] і 
класичними порадами з даного питання [6; 7]. На рис. 4.4 
показана схема і модель зупинника обертального руху у вигляді 
замкнутої гідросистеми. 



39 

Користуючись кінематичними, силовими і енергетичними 
залежностями [С24] у замкнутій гідросистемі механічного 
приводу за потужністю із каталогу [7] вибирають гідронасос 
НШ, який найбільш раціонально відповідає застосуванню у 
даному пристрої для зміни швидкості.  

Орієнтуючись на умовні діаметри всмоктувального і 
нагнітального отворів насоса приймаємо труби з такими ж 
діаметрами отворів, вибираємо зворотний клапан, 
регулювальний кран і інші компоненти замкнутої гідросистеми і 
її приводу.

 Привод гідронасоса виконується, як правило, у вигляді 
циліндричної зубчастої передачі, геометричні розміри зубчастих 
коліс визначаються, як рекомендують [4; 5] або інші автори. 
Будова зупинника обертального руху широко описана у [С5–
С7]. 

 
6.6. В [С30–С33] розроблені  динамічні моделі процесів у 

пристроях зміни швидкості за допомогою епіцикла зубчастого 
диференціала, де ведучий вал – водило приводиться 
електричним двигуном, а другий (гідродвигун) – приводиться 
від сонячного колеса і використовується для отримання 
необхідного закону руху на веденій ланці – епіциклі. Для 
моделювання руху механічної системи (зубчастого 
диференціала плюс привод сонячного колеса), рекомендується 
застосувати, у формалізованому виді, рівняння Лагранжа 
другого роду, у яке входить кінетична енергія пристрою зміни 
швидкості та зведені і моменти опору [49]. 

Далі для аналізу динамічної моделі в отримані остаточні 
вирази обертальних моментів інерції ведучої і веденої ланок та 
використовуючи зв’язки між моментами у зубчастому 
диференціалі можна визначити обертальні моменти інших ланок 
і проаналізувати його роботу 
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Тут у виразах (6.6) маємо: 2iJ і m  – динамічні моменти інерції 

ланок відносно центрів мас і маса сателіта; k – кількість 
сателітів; 4 4Cv rω=  – колова швидкість осі обертання сателіта, 

4r  – радіус обертання водила. Цей радіус дорівнює сумі 

початкових радіусів сонячного зубчастого колеса і сателіта 

1 24 0,5( )W Wr d d= + . Параметри з відповідними позначаннями, 

що відносяться до компонентів пристрою зміни швидкості, 
відповідають схемі, приведеній на рис. 6.1. 

Динамічний момент інерції  циліндричних зубчастих коліс 

прийнято визначати як 20,5i i іJ m r= , де im  і іr  – відповідно 

маса і радіус зубчастого колеса. 
Передаточні відношення, які входять у вирази (6.6) з 

врахуванням знаків запишуться  так: 
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Зведені обертальні моменти  
(4)

4 4 6 71звМ М М u= + ; (1)
3 3 3 71звM М M u= − + ,        (6.8) 
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де 4звМ  – зведений момент [33], визначається з рівності 

потужностей моментів сил при нерухомому водилі. Момент 

4 4 4( )М М ω=  є функцією від кутової швидкості водила. 

Момент привода  замкнутої гідросистем  записано так 

6 7 7 1/М pqu ω′= .                                  (6.9) 

У виразі (6.9) для визначення обертального моменту 
маємо р – тиск у замкнутій гідросистемі та q – витрати 
гідронасоса на один оберт вала. 

Момент 3звМ , який є моментом опору і прикладається до 

веденої ланки – епіцикла, для цього прикладу, і приймається  з 
графіків характерних випадків зміни навантаження у вигляді 
обертальних моментів опору виконавчого механізму показаних 
на рис. 2.5. Далі визначають обертальні моменти  всіх ланок 
зубчастого диференціала.  

 

6.7. І, на кінець, виконується 3D модель пристрою за 
порадами [С34–С40] показану на рис. 6.4.  

3D модель пропонується до виконання з метою 
оптимізації розмірів і розміщення компонентів пристрою зміни 
швидкості, адже  на початковій стадії проектування можна 
отримати візуальне уявлення про диференціальні передачі з 
замкнутими гідросистемами і за допомогою комп’ютера  
оглянути їх з любої точки; підвищити точність проектування; 
легко редагувати трьохмірні моделі, тобто вносити необхідні 
зміни; досягати великої економії часу і витрат; отримати велике 
число можливих варіантів проектних рішень, які потрібно 
детально та глибоко проаналізувати і вибрати раціональний; на 
основі створених базових моделей передач можна отримати 
моделі передач з різними розмірами.  нціала та оцініють його 
роботу в пристрої зміни швидкості. 

При остаточному виборі оптимального варіанту моделі, 
після різних уточнень, приступають до розробки технічної 
документації пристрою зміни швидкості за допомого зубчастого 
диференціала і зупинника обертального руху в вигляді 
замкнутої гідросистеми.  
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Рис. 6.4.  Моделі: а – деталей диференціальної передачі;  

б – зборка епіцикла з замкнутою гідросистемою і її приводом;  
в – зборка водила, сателітів та частини корпуса;  
г – повна зборка пристрою – закритий варіант і     
д – повна зборка пристрою – відкритий варіант 

 
Етапи розрахунків виконуються з застосуванням 

комп’ютерного програмування. 
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