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КЕРУВАННЯ ЗМІНАМИ ШВИДКОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ  
НЕПОВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЧЕРЕЗ САТЕЛІТ 
 
Розглянутий процес керування змінами швидкості за допомогою 
неповної диференціальної передачі з замкнутою гідросистемою, 
коли ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо, а веденою –  
водило, або навпаки. Керуючою ланкою є сателіт зв’язаний з  
замкнутою гідросистемою, що складається з гідронасоса,  
трубопроводів і регулювального дроселя. У випадку, коли  
регулювальний дросель відкритий, зв’язаний з сателітом гідрона-
сос вільно перекачує рідину в замкнутій гідросистемі. Якщо регу-
лювальний дросель закритий, тоді закрита і замкнута гідросисте-
ма, тобто гідронасос і сателіт зупинені. Таким чином, залежно від 
пропускної здатності регулювального дроселя, швидкість сателіта 
змінюється і, при цьому, змінюється швидкість веденої ланки.  
За допомого комп’ютерного моделювання отримані графічні  
залежності між швидкостями ведучої, керуючої та веденої ланок. 
Ключові слова: керування швидкістю, неповна диференціальна  
передача, сонячне зубчасте колесо, сателіт, водило, замкнута  
гідросистема. 
 

Постановка проблеми. При виконанні робіт в різних галузях про-

мисловості і забезпеченні різних технологічних процесів виникає не-

обхідність керування процесами зміни швидкості у техніці за величи-

ною та напрямком її виконавчих механізмів. У вітчизняній і зарубіж-

ній техніці широко відомі способи і пристрої сходинкового та безсхо-

динкового керування швидкістю у вигляді, відповідно, сходинкових та 

безсходинкових коробок передач. Проте такі способи мають ряд недо-

ліків. Так, пристроям для сходинкового керування швидкістю характе-

рна висока складність конструкції, велика матеріаломісткість, значні 

динамічні навантаження, які виникають при переході з однієї швидко-

сті на іншу, навіть з використанням синхронізаторів. Основний недо-

лік безсходинкового керування швидкістю – велике спрацювання де-

талей за рахунок використання фрикційних зв’язків, як правило, фрик-

ційних гальм та блокувальних фрикційних муфт. Внаслідок цього зме-
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ншується довговічність і надійність як деталей приводів, так і машин в 

цілому. Тому виникають задачі створення нових способів і пристроїв 

керування змінами швидкості, які усувають згадані недоліки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом вико-

нані огляди і проведений широкий аналіз способів і пристроїв для ке-

рування процесом зміни швидкості [1-6], запропонована класифікація 

таких способів і пристроїв [7], обґрунтована можливість керування 

змінами швидкості за допомогою диференціальних передач [8], розро-

блені нові пристрої на рівні патентів [9-14] для безсходинкового керу-

вання змінами швидкості за допомогою диференціальних передач з 

замкнутою гідросистемою. Однак теоретичні та експериментальні дос-

лідження для нового способу і пристроїв досі не проведені. 

Мета роботи. Виконати аналітично-комп’ютерне дослідження за-

лежності зміни швидкості за допомогою неповної диференціальної пе-

редачі з замкнутою гідросистемою між ведучою ланкою (сонячне зуб-

часте колесо) і веденою (водило) або навпаки,  коли керування викону-

ється через сателіт. 

Реалізація роботи. Неповний зубчастий диференціальний механізм 

з пристроєм для керування швидкістю, показаний на рис. 1, а, б, скла-

дається з сонячного зубчастого колеса 1, принаймні одного сателіта 2 і 

водила 3 розміщених у корпусі 4. Вал сателіта 2 взаємодіє із замкну-

тою гідросистемою 5, що закріплена на водилі 3. Замкнута гідросисте-

ма 5 (рис. 1, в) складається з гідронасоса 6, трубопроводів 7, регулюва-

льного дроселя 8, зворотного клапана 9 і ємності для рідини 10. Авто-

матичне керування золотником регулювального дроселя 8 здійснюєть-

ся  за допомогою відцентрового механізму (рис. 1, г), який містить ма-

су 11 і пружину 12. Створена відцентрова сила Fв за рахунок маси 11 

закриває або відкриває регулювальний дросель 8, а пружина  12 тоді 

повертає його в початкове положення. 

Якщо регулювальний дросель 8 відкритий тоді шестірні гідронасо-

са 6 обертаються з сателітом 2 і вільно перекачують рідину по трубоп-

роводах 7 замкнутої гідросистеми 5. Коли регулювальний дросель 8 

закритий, рідина не може перекачуватись по трубопроводах 7 замкну-

тої гідросистеми 5, тому шестірні гідронасоса 6 не обертаються, а при 

цьому не обертається і сателіт 2. 

Робота неповного зубчастого диференціального механізму багато-

варіантна. Розглянемо варіант, коли ведучою ланкою буде сонячне зу-

бчасте колесо 1 (рис. 1, а) і регулювальний дросель 8 буде закритий. У 

цьому випадку швидкість ω3 = ω1. При збільшенні швидкості ω1, збі-

льшується відцентрова сила Fв маси 11 відцентрового пристрою і відк-

риває регулювальний дросель 8. Тоді починає обертатись сателіт 2, 
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який приводить у рух гідронасос 6 і перекачує рідину по трубопрово-

дах 7 замкнутої гідросистеми 5. Кутова швидкість ω2 сателіта 2 є змін-

ною і залежить від опору рідини, яка протікає через регулювальний 

дросель 8. 

 
Рис. 1. Схеми: зубчастої диференціальної передачі з керуванням через сателіт, 

коли ведучою ланкою є – сонячне зубчасте колесо (а) або водило (б); замкну-

тої гідросистеми (в) і відцентрового механізму (г) 

 

Коли ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо 1, веденою лан-

кою – водило 3, а керування швидкістю водила 3 виконується за раху-

нок зміни швидкості сателіта 2 (ω2 = var), то зв’язок між швидкостями 

цих ланок на основі методу інверсії описується аналітичним виразом 

(1) [15; 16] 
)3(

1221

)3(

123 )1( uu ωωω −=− ,                                     (1) 

де ω1 – кутова швидкість сонячного зубчастого колеса; ω2 – кутова 

швидкість сателіта; 
3

ω  – кутова швидкість водила; )3(

12
u  – передаточне 

відношення між сонячним зубчастим колесом та сателітом при зупи-

неному водилі. Для випадку, що розглядається, )/(
12

)3(

12
zzu −= , де z1 – 

число зубців сонячного зубчастого колеса; z2 – число зубців сателіта. 

Оскільки зачеплення сонячного зубчастого колеса та сателіта є зовні-
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шнім – значення )3(

12
u  буде від’ємним.  

Якщо врахувати, що 1)3(

12

)2(

13 =+ uu , або )3(

12

)2(

13 1 uu −= , а також те, 

що )2(

13u  (передаточне відношення неповної диференціальної передачі 

від сонячного зубчастого колеса до водила при зупиненому сателіті) 

буде рівним 1)2(

13 =u , то вираз (1) матиме вигляд: 

)3(

12213 uωωω −= .                                             (2) 

Врахувавши, що для даного окремого випадку (рис. 1, а), )3(

12
u  буде 

мати від’ємне значення отримаємо остаточно залежність 

( ))3(

12213 ,, uf ωωω = : 

)3(

12213 uωωω += .                                      (3) 

Із (3) видно, що коли сателіт зупинений (ω2 = 0), то швидкість  

ω3 = ω1, тобто 1)2(

13 =u . У всіх інших випадках руху сателіта можна 

отримати збільшення або зменшення швидкості веденої ланки – води-

ла, в залежності від напрямку і величини кутової швидкості сателіта 

ω2. 

Для того, щоб більш наочно показати характер зміни швидкості че-

рез диференціальну передачу з пристроєм у вигляді замкнутої гідроси-

стеми, аналітичний вираз (3) оброблений за допомогою засобів 

комп’ютерного програмування та отримані графічні залежності 

( ))3(

12213 ,, uf ωωω = , при різних передаточних відношеннях 

2...2,0)3(

12 =u , та заданій кутовій швидкості ведучої ланки  

ω1 = 100 рад/с. Отримані графічні залежності показані на рис. 2. 

У випадку, коли ведучою ланкою буде водило 3 (рис. 1, б) і регу-

лювальний дросель 8 відкритий, при запуску і роботі приводного дви-

гуна в режимі холостого ходу обертається водило 3, а з ним і сателіт 2 

обертається навколо своєї осі та оббігає сонячне зубчасте колесо 1, ко-

ли обертальний момент на його валу великий. В цей час регулюваль-

ний дросель 8 відкритий і сателіт 2 обертає гідронасос 6 і перекачує 

рідину у трубопроводах 7. Коли збільшується кутова швидкість водила 

3, тоді збільшується відцентрова сила маси 11 відцентрового при-

строю, яка починає закривати дросель 8, створюючи опір руху рідини 

у замкнутій гідросистемі 5 збільшуючи обертальний момент на сателі-

ті 2 і сонячному зубчастому колесі 1. При повному закритті регулюва-

льного дроселя 8 гідронасос 6 зупиняється, а з ним і сателіт 2. Швид-

кість сонячного зубчастого колеса 1 стає рівною швидкості водила 3. 

Коли опір обертанню сонячного зубчастого колеса 1 збільшується, ку-
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това швидкість його і водила 3 зменшується, тоді зменшується відцен-

трова сила маси 11 і пружина 12 починає відкривати регулювальний 

дросель 8, швидкість сонячного зубчастого колеса 1 зменшується. При 

повному відкритті регулювального дроселя 8, коли гідронасос 6 пере-

качує рідину без опору, а з ним вільно рухається і сателіт 2, швидкість 

сонячного зубчастого колеса 1 стає рівною нулю. 

 
Рис. 2. Залежності ( ))3(

12213 ,, uf ωωω = , при ω1 = 100 рад/с і 2...2,0)3(

12 =u  

Коли ведучою ланкою є водило 3, веденою ланкою – сонячне зуб-

часте колесо 1, а керування швидкістю сонячного зубчастого колеса 1 

виконується за рахунок зміни швидкості сателіта 2 (ω2 = var), то, 

розв’язавши вираз (3) відносно швидкості веденої ланки ω1, можна 

отримати залежність ( ))3(

12231 ,, uf ωωω = : 

)3(

12231 uωωω −= .                              (4) 

Для наочності характеру зміни швидкості через диференціальну 

передачу з пристроєм у вигляді замкнутої гідросистеми аналітичний 

вираз (4) запрограмований та отримані графічні залежності 

( ))3(

12231 ,, uf ωωω = , при різних передаточних відношеннях 

2...2,0)3(

12 =u  та  ω3 = 100 рад/с  (рис. 3). 

На рис. 4 показані схеми неповних зубчастих диференціальних пе-

редач з замкнутою гідросистемою та керуванням через сателіт анало-

гічні розглянутим вище, але з внутрішнім зачепленням зубчастого ко-
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леса 1 і сателіта 2. 

Оскільки зачеплення між ланками 1 і 2 внутрішнє – для даного 

прикладу 
12

)3(

12 / zzu =  має знак (+). Отже, зв’язок між кутовими шви-

дкостям відповідає аналітичному виразу (2). 

 
Рис. 3. Залежності ( ))3(

12321 ,, uf ωωω = , при ω3 = 100 рад/с і 2...2,0)3(

12 =u  

 

Вираз (2) описує зв’язок між швидкостями ланок зубчастої дифере-

нціально передачі (рис. 4, а), коли ведучою ланкою є сонячне зубчасте 

колесо 1, веденою ланкою – водило 3, а керування швидкістю водила 3 

виконується за рахунок зміни швидкості сателіта 2 (ω2 = var). 
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Рис. 4. Схема зубчастої диференціальної передачі з керуванням через сателіт, 

коли ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо (а) або водило (б) 

 

Наочно прослідкувати характер зміни швидкості через таку дифе-

ренціальну передачу з пристроєм у вигляді замкнутої гідросистеми 

можна на рис. 5, де показані графічні залежності ( ))3(

12213 ,, uf ωωω = , 

отримані за допомогою комп’ютерного програмування аналітичного 

виразу (2). За вихідні дані прийнято передаточні відношення 

5,0...1,0)3(

12 =u  та ω1 = 100 рад/с. 

 
Рис. 5. Залежності ( ))3(

12213 ,, uf ωωω = , при ω1 = 100 рад/с і 5,0...1,0)3(

12 =u  

 

На рис. 4, б показана ще одна схема неповної зубчастої диференці-
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альної передачі з замкнутою гідросистемою з керуванням через сателіт 

і внутрішнім зачепленням зубчастого колеса 1 і сателіта 2, коли веду-

чою ланкою є водило 3. Зв’язок між швидкостями цих ланок можна 

отримати, розв’язавши аналітичний вираз (2) відносно шуканої швид-

кості веденої ланки – зубчастого колеса 1. Отримаємо:  
)3(

12231 uωωω += .                                     (5) 

Аналітичний вираз (5) запрограмований на комп’ютері, та отримані 

графічні залежності ( ))3(

12231 ,, uf ωωω = , при різних передаточних ві-

дношеннях 5,0...1,0)3(

12 =u  та  ω3 = 100 рад/с, показані на рис. 6. 

Висновки. Отримані графічні залежності швидкості між ведучою і 

веденою ланками (сонячним зубчастим колесом і водилом або навпа-

ки) у неповній диференціальній передачі з замкнутою гідросистемою 

за допомогою комп’ютерного програмування, подані на рис. 2; 3; 5 і 6, 

наочно підтверджують можливість керування змінами швидкості між 

ведучою і веденою ланками при зміні швидкості керуючої ланки – са-

теліта. 

 
Рис. 6. Залежності ( ))3(

12321 ,, uf ωωω = , при ω3 = 100 рад/с і 5,0...1,0)3(

12 =u  
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SPEED CHANGE MANAGEMENT VIA PARTIAL DIFFERENTIAL 
GEAR THROUGH SATELLITE 
 
The article considers processes of speed change management via partial 
differential transmission with a closed hydrosystem when the driving 
element is a solar gear and the driven is carrier, or vice versa. The con-
trol element is satellite connected to closed hydrosystem, which consists 
of pumps, pipes and regulating throttle. In the case where the regulat-
ing throttle is open, hydraulic pump, linked to satellite, is freely pump-
ing fluid in a closed hydraulic system. When the regulating throttle 
closed, the hydrosystem is immovable, so hydraulic pump and satellite 
stopped. Thus, depending on the bandwidth of regulating throttle, 
speed of satellite changes, changing thereby the speed of the driven el-
ement. We received graphic dependences between velocities of driving, 
control and driven elements by means of computer programming. 
Keywords: speed management, partial differential transmission, solar 
gear, satellite, carrier, closed hydrosystem.  
_____________________________________________________________ 
 
Стрилец О. Р., к.т.н., доцент (Национальный университет водного 

хозяйства та природопользования, г. Ровно) 
 
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ СКОРОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 
НЕПОЛНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ПОСРЕДСТВОМ САТЕЛЛИТА 
 
Рассмотрен процесс управления изменениями скорости с помо-
щью неполной дифференциальной передачи с замкнутой гидроси-
стемой, когда ведущим звеном является солнечное зубчатое коле-
со, а ведомой – водило, или наоборот. Управляющим звеном явля-
ется сателлит, связанный с замкнутой гидросистемой, состоящей 
из гидронасоса, трубопроводов и регулирующего дросселя. В слу-
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чае, когда регулировочный дроссель открыт, связанный с сател-
литом гидронасос свободно перекачивает жидкость в замкнутой 
гидросистеме. Если регулировочный дроссель закрыт, тогда за-
крыта и замкнутая гидросистема, то есть гидронасос и сателлит 
остановлены. Таким образом, в зависимости от пропускной спосо-
бности регулирующего дросселя, скорость сателлита меняется и, 
при этом, меняется скорость ведомого звена. С помощью компью-
терного моделирования получены графические зависимости меж-
ду скоростями ведущего, управляющего и ведомого звеньев. 
Ключевые слова: управление скоростью, неполная дифференциа-
льная передача, солнечное зубчатое колесо, сателлит, водило, за-
мкнутая гидросистема. 
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