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УДК 621.833.65 

В. О. МАЛАЩЕНКО, О. Р. СТРІЛЕЦЬ, В. М. СТРІЛЕЦЬ 

К.К.Д. ЗУБЧАСТОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ У ПРИСТРОЇ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЗМІНАМИ 
ШВИДКОСТІ ЧЕРЕЗ ВОДИЛО 

Розглянуто коефіцієнт корисної дії зубчастої диференціальної передачі у пристрої для керування змінами швидкості, коли ведучою ланкою є 
сонячне зубчасте колесо, а веденою епіцикл або навпаки. Керуючою ланкою є водило, яке може обертатись або буде зупинене за допомогою 
замкнутої гідросистеми. Виконано теоретичне дослідження коефіцієнта корисної дії для такої передачі і за допомогою комп’ютерного моде-
лювання отримані графічні залежності його від її параметрів. Отримані аналітичні та графічні залежності к.к.д. між ведучою і веденою лан-
ками (сонячним зубчастим колесом і епіциклом, або навпаки) в односходинкових однорядних і двохрядних зубчастих диференціальних пере-
дачах з замкнутими гідросистемами за допомогою засобів комп’ютерного моделювання, дозволяють переконатися про зміну значення к. к. д. 
і оцінити його з точки зору самогальмування. 

Ключові слова: коефіцієнт корисної дії, зубчаста диференціальна передача, сонячне зубчасте колесо, водило, епіцикл, сателіт, замкнута 
гідросистема. 

Рассмотрен коэффициент полезного действия зубчатой дифференциальной передачи в устройстве для управления изменения скорости, когда 
ведущим звеном есть солнечное зубчатое колесо, а ведомым эпицикл или наоборот. Звеном управления есть водило, которое может вращаться 
или быть остановлено при помощи замкнутой гидросистемы. Выполнено теоретическое исследование коэффициента полезного действия для 
такой передачи и с помощью компьютерного моделирования получены графические зависимости его от её параметров. Получены аналитиче-
ские и графические зависимости к. п. д. между ведущим и ведомым звеньями (солнечным зубчатым колесом и эпициклом или на оборот) в 
одноступенчатых однорядных и двухрядных зубчатых дифференциальных передачах с замкнутыми гидросистемами при помощи компьюте-
рного моделирования позволяют удостоверится об изменении к. п. д. и оценить его с точки зрения самоторможения. 

Ключевые слова: коэффициент полезного действия, зубчатая дифференциальная передача, солнечное зубчатое колесо, водило, эпи-
цикл, сателлит, замкнутая гидросистема. 

The article considers the efficiency coefficient of epicyclic gear train in the speed changes management device when the driving element is a sun gear 
and the driven – is ring gear or vice versa. The control element is the carrier that can be rotated or stopped by closed circuit hydrosystem. We have 
conducted a theoretical computer research of efficiency coefficient in such epicyclic gear train and using the means of computer modeling we have 
obtained graphical dependences of the transmission efficiency from its parameters. Computer modeled analytical and graphical dependences that have 
been obtained for efficiency coefficient between driving and driven elements (sun gear to ring gear or vice versa) in a single-row or two-row epicyclic 
gear trains with closed circuit hydrosystems allow to verify visually the change of efficiency value and evaluating it in terms of self-braking. 

Keywords: efficiency coefficient, epicyclic gear train, sun gear, carrier, ring gear, satellite, hydrosystem. 

Вступ. Постановка проблеми. При виконанні ро-
біт машинами в різних галузях промисловості, виникає 
необхідність керування змінами швидкості за величи-
ною та напрямком її виконавчих механізмів. У вітчиз-
няній [1–8] і зарубіжній [9–12] періодичній технічній 
літературі запропонований новий безсходинковий спо-
сіб керування змінами швидкості за допомогою однос-
ходинкових і багатосходинкових зубчастих диференці-
альних передач з замкнутою гідросистемою. При ви-
ступах на наукових конференціях та інших наукових 
дискусіях, наприклад [13–21], часто звертається увага 
на коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) таких пристроїв, які 
дозволяють керувати змінами швидкості за допомогою 
односходинкових і багатосходинкових зубчастих ди-
ференціальних передач з замкнутою гідросистемою, 
розроблених на рівні патентів України [22–25] і потре-
бують подальших теоретичних досліджень їх кінемати-
чних, силових ї геометричних параметрів. Про к.к.д. 
механізмів, широко описано у відомій класичній техні-
чній літературі з теорії механізмів і машин і новітній, 
наприклад, [26].  

Мета роботи. Виконати теоретично-комп’ютерне 
дослідження к.к.д. для однорядної та двохрядної зубча-
стої диференціальної передачі з внутрішнім і зовніш-
нім зачепленнями зубчастих коліс, яка входить до 
складу пристрою зміни швидкості через водило, коли 
ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо, веденою – 
епіцикл, або навпаки та на його даних оцінити роботу 
передачі  з точки зору самогальмування.  

Виклад основного матеріалу. Для всіх механіз-
мів досліджені, в якісь мір, к.к.д., відомі із літературних 
джерел, наприклад, [26] і практики. За к.к.д. оцінюють 
досконалість машини або механізму (коли к.к.д. ви- 

щий). Коефіцієнт корисної дії лежить у межах 10   

і є величиною, яка визначається відношенням роботи 
корисних сил ксА  до повної роботи пА  

пкс АА / .                                (1) 

Повна робота складається з роботи корисних сил 

ксА  і роботи шкідливих сил шсА   

шсксп ААА  .                              (2) 

Вказане вище загальне визначення к.к.д. може 
бути конкретизовано для окремих випадків і, що важ-
ливо, можна отримати формули для визначення к.к.д. 
через інші параметри механізмів. 

Визначення к.к.д. зубчастих диференціальних пе-
редач не завжди необхідне. Якщо зубчаста диференці-
альна передача застосовується в якості редуктора, який 
передає потужність виконавчому механізму машини на 
протязі тривалого часу, тоді для вияснення її придатно-
сті необхідно визначати к.к.д. У випадках, коли епіци-
клічні передачі використовують у якості пристроїв регу-
лювання руху деяких ланок к.к.д можна не визначати, 
якщо є впевненість, що передача не самогальмівна. 

На практиці в основному застосовують три ме-
тоди визначення к.к.д. [26]: 

– безпосереднє визначення втрат на тертя у всіх 
рухомих з’єднаннях ланок на сили які діють між ними 
і по швидкостях відносного руху. При цьому сили ви-
значають попередньо без врахування тертя, а з них вже 
визначають сили тертя та їх роботу. Отримана робота 
сил тертя дозволяє визначити к.к.д; 

– зубчасті диференціальні передачі шляхом інверсії 
зводять до простих передач з нерухомими осями, покла- 
даючи, що додаткове обертання, подане всьому механі- 
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зму в цілому, в результаті перетворення нічого не міняє у 
роботі сил тертя. Не враховуються також додаткові 
втрати від тиску в кінематичних перах, які виникають під 
дією відцентрових сил і моментів сил інерції сателітів; 

– при визначенні к.к.д. передбачають, що втрати на 
тертя в кожній парі зубчастих коліс передачі пропорціо-
нальні добутку колової сили на зубцях і швидкості точки 
початкового кола сателіта по відношенню до водила, або 
добуток обертального моменту на кутову швидкість. Цей 
добуток носить назву потенціальної потужності.  

К.к.д пристрою для керування змінами швидкості 
за допомогою диференціальної передачі з замкнутою 
гідросистемою через епіцикл, де ведучою ланкою є во-
дило, а веденою сонячне зубчасте колесо, записується 
у вигляді 

7613  ,                                (3) 

де  13  – к.к.д зубчастої диференціальної передачі;  

6  – к.к.д привода замкнутої гідросистеми (зуб-

частої передачі);  

7  – к.к.д замкнутої гідросистеми (втрати потуж-

ності на роботу насоса). 
Блок-схема можливих втрат потужності в при-

строї для керування змінами швидкості за допомогою 
диференціальної передачі з замкнутою гідросистемою 
через водило, де ведучою ланкою є сонячне зубчасте 
колесо 1, а веденою епіцикл, наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Блок-схема втрат потужності у пристрої для  
керування змінами швидкості коли ведучою ланкою  

є сонячне зубчасте колесо, веденою – епіцикл,  
а керування виконується через водило 

При визначенні к.к.д. за першим і третім методами 
необхідно знати колові сили, діючі у кожному зубчас-
тому зачепленні зубчастої диференціальної передачі. 

Для визначення к.к.д. розглянемо схему сил, які ді-
ють у зачепленнях сонячного зубчастого колеса і сателіта 

12F , сателіта та епіцикла 23F  і сателіта та водила 24F  і 

запишемо умову рівноваги сателіта (рис. 2) у вигляді 

0242312  FFF .                           (4) 

 
Рис. 2 – Схеми сил в однорядній зубчастій диференціальній 

передачі 

Крім того, сума моментів сил, які діють на сателіт, 
відносно осі його обертання, рівна нулю: 

0223212  rFrF ,                              (5) 

де  2r  – радіус початкового кола сателіта, з числом 

зубців 2z . 

З виразів (4) і (5) сили, діючі на ланки диференці-
альної передачі будуть: 

2312 FF  ;      (6)          )( 231224 FFF  .      (7) 

Якщо заданий обертальний момент 1Т , то 

1112 / rТF  ,                               (8) 

де  1r  – радіус початкового кола сонячного зубчас-

того колеса 1z . 

Обертальний моменту, який прикладається до ко-
леса 3z  у передачі з зупиненим водилом, маємо 

1
)4(

131
1

3
3233 ТuТ

r

r
rFТ  ,                  (9) 

тобто обертальні моменти 1Т  і 3Т  без врахування те-

ртя, відносяться, як у зубчастій передачі з нерухомими 
осями. Враховуючи тертя на зубцях, зв'язок між обер-
тальними моментами можна подати так  

kuТТ 13
)4(

1313  ,                           (10) 

де  13  – к.к.д. передачі з нерухомими осями, визна-

чається як для послідовного зачеплення;  
1k  – коли передача потужності здійснюється 

від зубчастого колеса 1z  до зубчастого колеса 3z  

і 1k  – коли передача потужності здійснюється 
від зубчастого колеса 3z  до зубчастого колеса 1z ;  

13
)4(

13 / zzu   – передаточне число зубчастої дифе-

ренціальної передачі при зупиненому водилі. 
Зв'язок між обертальними моментами водила 4 і 

зубчастого колеса 1z  можна подати таким чином, [26]:  

)1( 131314
kuТТ  .                       (11) 

Зв'язок між обертальними моментами, які діють 
на ланки зубчастої диференціальної передачі, може 
бути встановлений із розгляду умови рівноваги всієї 
передачі в цілому. При цьому отримаємо 

0431  ТТТ ,                           (12) 

Якщо обертальний момент 1Т  ведучий, а 3Т  – веде-

ний і 4Т  – керуючий, тоді к.к.д. при ведучому сонячному 

зубчастому колесі 1z  можна виразити відношення корисно 

використаної потужності до повної потужності 

4411

33
13






ТТ

Т
.                       (13) 

Підставимо значення 1Т , 3Т  і 4Т  у (13) і виразимо 

3  через 1  використавши формулу (2), [9], після не-

складних перетворень, отримаємо: 

)1(

)]1([
)4(

131341

)4(
13

)4(
1341

13





u

u
.                (14) 

Для того, щоб більш наочно показати характер 
зміни к.к.д диференціальної передачі з пристроєм у ви-
гляді замкнутої гідросистеми коли ведучою ланкою є 
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сонячне зубчасте колесо, а веденою – епіцикл, від па- 
раметрів передачі, виконано наступне. Формула (14) 
запрограмована та отримані на комп’ютері графічні за-

лежності  )4(
134113 ,, uf   для передаточних відно-

шень, що змінювались у межах 20...1)4(
13 u , та кутовій 

швидкості ведучої ланки рад/с1001  . Отримані гра-

фічні залежності для: 97,0)4(
13   і рад/с25...04   на-

ведені на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Графіки зміни к.к.д у диференціальній однорядній 

передачі коди ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо, а 
веденою – водило  

К.к.д пристрою для керування змінами швидкості за 
допомогою диференціальної передачі з замкнутою гідро-
системою через водило, де ведучою ланкою є епіцикл, а 
веденою сонячне зубчасте колесо, записується у вигляді 

7631  ,                              (15) 

де  31  – к.к.д диференціальної передачі;  

6  – к.к.д привода замкнутої гідросистеми (зуб-

частої передачі);  

7  – к.к.д замкнутої гідросистеми (втрати потуж-

ності на роботу насоса при перекачуванні рідини 
у замкнутій гідросистемі). 
Блок-схема можливих втрат потужності в при-

строї для керування змінами швидкості за допомогою 
диференціальної передачі з замкнутою гідросистемою 
через водило, де ведучою ланкою є епіцикл 3, а веде-
ною сонячне зубчасте колесо 1, наведена на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Блок-схема втрат потужності у пристрої для керу-

вання змінами швидкості коли ведучою ланкою є епіцикл, а 
веденою – сонячне зубчасте колесо 

Якщо обертальний момент 1Т  є моментом опору 

робочої машини – сонячне зубчасте колесо є веденим, 
а 3Т  – обертальний момент ведучого епіцикла і 4Т  обе-

ртальний момент ланки керування – водила, тоді кое-
фіцієнт корисної дії при веденому сонячному зубчас-
тому колесі 1z  можна виразити відношенням корисно 

використаної потужності до повної потужності 

4433

11
31






ТТ

Т
.                      (16) 

Якщо у формулу (15) підставити значення 1Т , 
1

13
)4(

1313
 uTТ  і )1( 1

13
)4(

1314
 uTТ  з формул (10) і (11) 

та замінимо 1  через 3  використавши формулу (3) з 

[9], після нескладних перетворень, отримаємо вираз для 
к.к.д. при веденому зубчастому колесі 1z  у вигляді  

)(

)]1([
)4(

13134
)4(

133

)4(
13

)4(
134

)4(
133

31
uu

uu




 .             (17) 

Подібно до попереднього отримано графічні зобра-

ження виразу (17) для: 97,0)4(
13  ; рад/с1001  ; 

рад/с25...04   і 1...1,0)4(
13 u , що наведені на рис. 5. 

 
Рис. 5 – Графіки зміни к.к.д у диференціальній однорядній 

передачі коли ведучою ланкою є епіцикл, а веденою –  
сонячне зубчасте колесо 

На рис. 6 показана схема двохрядної зубчастої ди-
ференціальної передачі. 

 
Рис. 6 – Схеми сил у двохрядній зубчастій  

диференціальній передачі  

Для двохрядної зубчастої диференціальної пере-
дачі, показаної на рис. 6, висновки будуть подібними і 
відрізняються лише значенням передаточного числа 

)4(
13u , яке дорівнює: 

21

32)4(
13 zz

zz
u


                               (18) 

Крім того, сума моментів сил, які діють на сателіт, 
відносно осі його обертання, рівна нулю: 

0223212  rFrF ,                          (19) 

де  2r  і 2r  – радіуси початкових кіл  зубчастих коліс 

сателіта, відповідно з числом зубців 2z  і 2z . 

Висновки: 
1. Отримані за допомогою засобів комп’ютерного 

моделювання аналітичні та графічні залежності к.к.д 
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між ведучою і веденою ланками (сонячним зубчастим 
колесом і епіциклом, або навпаки) у однорядних зубча-
стих диференціальних передачах з замкнутими гідро-
системами, подані на рис. 3 і 5, наочно дозволяють пе-
реконатися про зміну значення к.к.д і оцінити його з то-
чки зору самогальмування. 

2. Із графіків (рис. 3) видно, що у зубчастій дифере-
нціальній передачі де ведучою ланкою є сонячне зубчасте 

колесо, а веденою – епіцикл, для різних 20...1)4(
13 u  і 

рад/с25...04  , к.к.д. зменшується до нуля, що підтве-

рджує самогальмування, тому застосування такої пере-
дачі для вказаних меж передаточного числа обмежено в 
залежності від кутової швидкості ланки керування. 

3. Із графіків (рис. 5) видно, що у зубчастій дифе-
ренціальній передачі де ведучою ланкою є епіцикл, а 
веденою – сонячне зубчасте колесо, у даному квадранті 

при малих передаточних числах 4,0...1,0)4(
13 u  і кутових 

швидкостях ланки керування рад/с25...04   спостеріга-

ється самогальмування, а далі к.к.д. різко збільшується зі 

збільшенням передаточного числа, вирівнюється до )4(
13  

і майже не залежить від кутової швидкості ланки керу-
вання та неможливе самогальмування. 
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