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АНОТАЦІЯ 

 

Мормило Я.М. Підвищення рухливості військових колісних машин 

шляхом застосування міжколісних диференціалів з гідростатичним 

блокуванням без фрикційних дисків. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка» (25 – Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного кордону). – Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 

2020. 

Актуальність теми. Потреба в міжколісних диференціалах (МКД) 

виникла відразу ж після появи перших автомобілів із приводом на два 

колеса однієї осі. Найбільш відчутно ця потреба проявлялася при 

проходженні автомобілем поворотів і їзді по дорогах з нерівностями. 

Відсутність МКД у таких трансмісіях приводило до появи циркуляції 

потужності, невиправдано великого додаткового навантаження на ведучу 

вісь і колеса, підвищення витрати палива, великого зношування шин. З 

винаходом класичного конічного симетричного МКД ці проблеми були 

вирішені. Однак з'явилися інші проблеми, пов'язані з явищем буксування у 

важких дорожніх умовах. Природно, що на цей виклик найшлася велика 

кількість технічних рішень, які так чи інакше згладжували проблему, але 

не вирішували її комплексно. 

В останні десятиліття з'явилися конструктивні рішення, у яких 

величина блокування диференціала контролюється електронікою по 

заданому алгоритму, а також приводи, у яких система контролю тяги 

управляє безпосередньо крутним моментом, що підводиться до ведучого 

колеса. Особливо ефективно такі рішення працюють у випадку 

застосування електричних або гідростатичних мотор-коліс. 
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Однак, не дивлячись на достаток технічних рішень в області 

диференціального привода ведучих коліс, ефективної конструкції МКД 

для військових колісних машин (КМ) і повнопривідних автомобілів 

багатоцільового призначення (ПАБП) отримано поки не було. Існуючі 

конструкції або як і раніше використовують повне блокування з ручним 

керуванням, або базуються на диференціалах, що самоблокуються, 

підвищеного тертя, які не в змозі одночасно забезпечити і високу 

прохідність, і гарну керованість. 

Тому, не дивлячись на бурхливий розвиток електронних систем 

керування та індивідуального електроприводу, для військових КМ і ПАБП 

розробка ефективного МКД із внутрішньою автоматичністю є актуальною.  

Метою дисертаційної роботи є збільшення тягової динаміки 

колісних бронетранспортерів і ПАБП в складних дорожніх умовах при 

високих показниках економічності і керованості шляхом розробки і 

застосування МКД із гідростатичним блокуванням на базі шестеренного 

насосу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– методами чисельного моделювання провести дослідження впливу 

структури і параметрів МКД на динаміку розгону машини в складних 

дорожніх умовах; 

– методами чисельного моделювання провести дослідження впливу 

структури і параметрів МКД на опір криволінійному руху і керованість; 

– оцінити теоретично і експериментально можливість реалізації 

гідростатичного блокування без додаткових фрикційних дисків для МКД 

бронетранспортера БТР-4 і визначити його необхідні технічні параметри; 

– оцінити експериментально характеристики штатного кулачкового 

МКД бронетранспортера БТР-4 при повному вивішуванні одного з коліс; 

– визначити параметри МКД із гідростатичним блокуванням і 

методами чисельного моделювання провести дослідження обраних 
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параметрів рухливості бронетранспортера БТР-4, укомплектованого 

запропонованими МКД. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основними науковими 

результатами, які виносяться на захист, являються: 

– вперше науково обґрунтована можливість створення МКД з 

гідростатичним блокуванням без додаткових фрикціонів на основі 

шестеренного насосу для колісного бронетранспортера; 

– вперше запропонований енергетичний метод оцінки ефективності 

МКД, який на відміну від існуючих спирається на втрати не при сталому 

русі, а при розгоні машини в складних дорожніх умовах до заданої 

швидкості; 

– вперше запропонований метод оцінки впливу структури і 

параметрів МКД на спротив криволінійному руху по дорогах з твердим 

покриттям, який на відміну від існуючих спирається на оцінку не тільки 

втрат в МКД при криволінійному русі, а й на втрати при проковзуванні 

коліс по дорозі і збільшення дійсного радіусу повороту за рахунок уводу 

коліс і їх проковзування; 

– вперше експериментально отримана залежність блокувального 

моменту від швидкості буксування для двохрядного кулачкового МКД 

бронетранспортера БТР-4. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Проведені дослідження надали можливість розрахувати параметри 

шестеренного насосу для гідростатичного блокування МКД, що з 

незначними доробками монтується в картер головної передачі 

бронетранспортера БТР-4 і в змозі замінити покупний російський вузол з 

гіршими експлуатаційними характеристиками. 

Розроблені методи оцінки ефективності диференціалів при 

прямолінійному розгоні в складних дорожніх умовах і при криволінійному 

русі по дорогах з твердим покриттям надають можливість проводити 



 4 

структурно-параметричний синтез не тільки МКД, а й міжосьових 

диференціалів для військових КМ та ПАБП з механічною трансмісією. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

підтверджується актами про впровадження в розрахункову практику 

запропонованих методів оцінки ефективності МКД в ДП «Харківське 

конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» та ТОВ 

«Машгідропривод», а також актом про впровадження в навчальний процес 

методів оцінки ефективності МКД в НТУ «ХПІ» при підготовці студентів 

за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації 133.02 – 

Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності. 

Висновки по роботі: 

1) З аналізу літературних джерел був зроблений висновок про 

відсутність технічного рішення в області МКД, яке б забезпечувало високу 

прохідність (у тому числі при повному вивішуванні ведучих коліс), не 

погіршувало керованість, мало внутрішню автоматичність, було досить 

простим і дешевим у виготовленні і надійним в експлуатації. 

2) Для КМ, експлуатація яких припускає можливість вивішування 

при русі одного або декількох коліс, у МКД для забезпечення прохідності 

необхідно використовувати або повне блокування, або протибуксовочні 

системи на базі АБС, або диференціали, що самоблокуються, з моментом, 

що блокує, залежним від різниці або квадрата різниці частот відносного 

обертання півосей і корпуса диференціала. Використання повного 

блокування в існуючих конструкціях вимагає або повної зупинки машини 

перед блокуванням / розблокуванням диференціалів або використання 

фрикційних дисків, блокування яких вимагає додаткового відбору 

потужності для їхнього втримання в замкнутому стані і які при активній 

експлуатації машини в складних дорожніх умовах інтенсивно зношуються. 

Для використання протибуксовочних систем на базі АБС на даний момент, 

на жаль, ми не маємо відпрацьованих достатньо надійних в умовах 
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військового застосування вітчизняних АБС, які могли б лягти в основу 

створення противобуксовочной системи. Тому доцільним є використання 

МКД із гідростатичним блокуванням без використання додаткових 

фрикційних дисків. 

3) З наведеного аналізу витікає, що найбільш ефективним вхідними 

параметрами для більшості підходів по забезпеченню автоматичного 

розподілу потужності між колесами є кінематична неузгодженість 

швидкостей обертання ведучих коліс і положення керованих коліс. 

4) При аналізі прохідності КМ, які припускають можливість 

вивішування при русі одного або декількох коліс, необхідно оперувати 

поняттям блокувального моменту диференціала, а не коефіцієнта 

блокування. 

5) У результаті математичного моделювання і розрахунків на 

прикладі бронетранспортера БТР-4 були отримані значення максимальної 

відносної частоти обертання півосі і корпусу МКД, що може виникнути 

через різницю у швидкостях обертання коліс різних бортів при 

маневруванні на дорогах із твердим покриттям, а також залежності 

необхідного для забезпечення прохідності блокувального моменту МКД 

від частоти відносного обертання півосі і корпусу МКД. Виявлено, що 

оптимально блокувальний момент повинен зростати від нуля до 

максимального значення в 3000 Нм відповідно при зростанні відносної 

частоти обертання півосі і корпусу диференціалу від 80 до 115 хв
-1

. 

6) З розглянутих конструкцій МКД по динаміці розгону в складних 

дорожніх умовах для середніх значень коефіцієнтів пропорційності 

перевагу мають МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

навантаження.  

7) При обраних коефіцієнтах пропорційності системи для малих 

кутів повороту керованих коліс (до 8) у перших трьох чвертях діапазону 

безпечних швидкостей і по опору повороту, і по зростанню радіуса 
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повороту перевагу мають МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

квадрата різниці швидкостей півосей. 

8) Для більших кутів повороту керованих коліс у першій половині 

діапазону безпечних швидкостей також перевагу мають МКД, у яких 

ступінь блокування залежить від квадрата різниці швидкостей півосей. Але 

при швидкостях, близьких до перекидання, для будь-яких кутів повороту 

керованих коліс їх випереджають по показниках МКД, у яких ступінь 

блокування залежить від навантаження. 

9) Диференціали із ПБС на базі АБС найбільше доцільно 

використовувати при відносно невеликих значеннях дисбалансу 

коефіцієнтів зчеплення по бортах машини і інтегрувати їх із системами 

підтримки курсової стійкості, які дозволяють залежно від ситуації легко 

змінювати значення коефіцієнтів пропорційності (настроювання системи). 

10) Для автомобілів підвищеної прохідності, експлуатація яких не 

припускає режими з повним вивішуванням ведучих коліс можливо 

ефективне використання МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

навантаження. 

11) Для автомобілів високої прохідності і військових КМ, при 

експлуатації яких можливо повне вивішування ведучих коліс, доцільне 

використання МКД із фрикційним моментом, що залежить від квадрата 

різниці швидкостей обертання півосей. Вони можуть мати високі 

енергетичні показники при розгоні з мінімальним негативним впливом на 

керованість машини і при цьому опиратися не на електронні системи 

керування, а на власну внутрішню автоматичність. 

12) Проведені випробування показали, що сила тяги ведучого мосту 

із дворядним кулачковим диференціалом при повному вивішуванні одного 

з коліс (правого) істотно залежить від частоти обертання колеса, що 

буксує, і досягає максимальної величини в 1091 Н при частоті обертання 

колеса, що буксує, 399 хв
-1

. Ця частота обертання відповідає обертанню 
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вхідного фланця ведучого мосту для руху бронетранспортера зі швидкістю 

11 м/с (39,6 км/год) після чого наступає заклинювання диференціала. 

13) Отримані значення для сили тяги ведучого мосту із дворядним 

кулачковим диференціалом при повному вивішуванні одного з коліс 

(правого) недостатні для впевненого подолання бронетранспортером 

перешкод типу «яр» або «бархан» з діагональним вивішуванням і 

перешкод типу «рів» з послідовним вивішуванням мостів. 

14) На основі шестеренного насоса із внутрішнім зачепленням 

можна реалізувати МКД із гідростатичним блокуванням без використання 

додаткових дисків тертя. Даний диференціал має квадратичну залежність 

блокувального (гальмівного) моменту від різниці кутових швидкостей 

півосі і корпусу диференціала. Це дозволяє, з одного боку, одержати 

практично повне блокування диференціала при буксуванні і, з іншого 

боку, чинити мінімальний опір повороту при маневруванні на дорогах із 

твердим покриттям. 

15) Для бронетранспортера БТР-4 робочий об'єм шестеренного 

насоса із внутрішнім зачепленням, що дозволяє при блокуванні 

реалізувати максимальне зчеплення з дорогою колеса, яке не буксує, 

становить 415 см
3
. Такий насос успішно компонується в габаритах штатної 

головної передачі при заміні існуючого кулачкового диференціала на 

класичний відкритий диференціал з конічними шестірнями. 

16) Оптимальний розрахунковий діаметр дроселюючого отвору 

становить 2 мм. Однак залежно від точності виготовлення елементів 

шестеренного насоса і сукупних об'ємних втрат ця величина повинна 

коректуватися експериментальним шляхом в бік зменшення. 

17) Героторні насоси із циклоїдальним зачепленням були зняті з 

розгляду по причині складності реалізації в них високого тиску через 

низький коефіцієнт перекриття профілів зубів. Для синтезу МКД із 

внутрішньою автоматичністю, який би задовольняв вимогам і до тягової 
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прохідності, і до динаміки машини і одночасно не перешкоджав її 

криволінійному руху, остаточно прийнятий диференціал, у якому величина 

блокувального моменту залежить від квадрата різниці кутових швидкостей 

півосей. 

18) МКД із моментом блокування, що залежить від навантаження (у 

тому числі і штатний дворядний кулачковий диференціал) досить успішно 

конкурують із розглянутими диференціалами з гідростатичним 

блокуванням по ефективності роботи в складних дорожніх умовах, але без 

повного вивішування одного з коліс. 

19) Для МКД із гідростатичним блокуванням досить мати діаметр 

дроселюючого отвору більше 3 мм для безперешкодного входу 

бронетранспортера в поворот і криволінійного руху без істотного 

збільшення енерговитрат і погіршення керованості в усьому діапазоні 

швидкостей руху. 

20) З метою одержання необхідної прохідності і динаміки руху в 

складних дорожніх умовах для МКД з гідростатичним блокуванням 

необхідно мати діаметр дроселюючого отвору не більше 1 мм. 

21) Для ліквідації отриманого протиріччя пропонується ставити в 

шестеренний насос керований електромагнітний клапан, що у важких 

дорожніх умовах буде дозволяти по команді водія в будь-якому режимі 

руху зменшувати прохідний перетин до діаметра менш 1 мм або взагалі 

повністю його закривати з розрахунком на запобіжний клапан по тиску і 

об’ємні втрати. 

 

Ключові слова: міжколісний диференціал, диференціал підвищеного 

тертя, блокувальний момент, гідростатичне блокування, шестеренний 

насос, енергоефективність, керованість. 
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ABSTRACT 

Mormylo Ia. M. Increasing the mobility of military wheeled vehicles 

through the use of inter-wheel differentials with hydrostatic locking without 

friction disks. – Qualification scientific paper, manuscript. 

Thesis for a PhD Degree in Technical science: Specialty 255 – Armament 

and military equipment (25 – Military sciences, national security, state border 

security). – National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”,  

the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

Relevance of the topic. 

The need for inter-wheel differentials (IWD) arose immediately after the 

appearance of the first two-wheel drive cars. Most notably, this need was 

manifested during turning and driving on rough roads. The absence of IWD in 

such transmissions caused power circulation, unreasonably large additional 

loads on the drive axle and wheels, increased fuel consumption and high tire 

wear. With the invention of the traditional symmetric bevel gear IWD, these 

problems were solved. However, there were other problems associated with the 

phenomenon of slipping in difficult road conditions. Naturally, this challenge 

has found a large number of technical solutions that somehow smoothed out the 

problem, but did not solve it comprehensively. 

In recent decades, design solutions have emerged in which the differential 

lock is controlled electronically by a given algorithm, as well as drives in which 

the traction control system directly controls the input torque of the drive wheel. 

These solutions are especially effective for electric or hydrostatic motor wheels. 

However, despite the abundance of technical solutions in the field of 

differential wheel drive, there is no effective IWD design for military wheeled 

and multi-purpose full-wheel drive vehicles. The existing designs either still use 

complete manual lock, or are based on SLLSD that are not able to provide high 

cross-country ability and good handling at the same time. 
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Therefore, despite the rapid development of electronic control systems 

and individual electric drives, the development of an efficient, internally 

automated IWD is topical for military wheeled and multi-purpose full-wheel 

drive vehicles. 

The aim of the dissertation is to increase the traction dynamics of 

wheeled armored personnel carriers and multi-purpose full-wheel drive vehicles 

in difficult road conditions with high rates of economy and controllability by 

developing and using IWD with hydrostatic locking based on a gear pump. 

To achieve this aim it is necessary to solve the following tasks: 

– to study the influence of the structure and parameters of IWD on the 

dynamics of acceleration of the car in difficult road conditions using methods of 

numerical simulation; 

– to study the influence of the structure and parameters of IWD on the 

resistance to curvilinear motion and controllability using numerical simulation 

methods; 

– to evaluate theoretically and experimentally the possibility of 

implementing hydrostatic blocking without additional friction disks for the IWD 

of the BTR-4 armored personnel carrier and determine its necessary technical 

parameters; 

– to evaluate experimentally the characteristics of the standard cam IWD 

of the BTR-4 armored personnel carrier with the full hanging of one of the 

wheels; 

– determine the parameters of the IWD with hydrostatic blocking and 

conduct a study of the selected mobility parameters of the armored personnel 

carrier  

BTR-4, equipped with the proposed IWD, using numerical simulation. 

The scientific novelty of the results. The main scientific results that are 

submitted to the public defense are: 
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– for the first time, the possibility of creating an IWD with hydrostatic 

locking without additional friction disks based on a gear pump for a wheeled 

armored personnel carrier has been scientifically substantiated; 

– for the first time, an energy method has been proposed for assessing the 

efficiency of IWD, which, unlike the existing ones, is based on losses not with 

constant movement, but when the vehicles is accelerated in difficult road 

conditions to a given speed; 

– for the first time, a method is proposed for assessing the influence of the 

structure and parameters of IWD on the resistance to curvilinear movement on 

paved roads, which, in contrast to existing methods, is based not only on the 

assessment of losses in the IWD during curvilinear movement, but also on losses 

due to wheel slippage along the road and an increase in the actual radius turning 

due to the deviation of the wheels rolling direction and their slipping; 

– The dependence of the locking moment on the slipping speed for a two-

row cam IWD of the BTR-4 armored personnel carrier was experimentally 

obtained. 

The practical significance of the results. 

The studies made it possible to calculate the parameters of the gear pump 

for hydrostatic locking of the IWD, which, with minor changes, is mounting in 

the main gear housing of the BTR-4 armored personnel carrier and is able to 

replace the purchased Russian unit with the worst performance characteristics. 

The developed methods for evaluating the effectiveness of differentials in 

straight-ahead acceleration in difficult road conditions and in curved motion on 

paved roads provide the opportunity to carry out structural-parametric synthesis 

of not only IWD, but also center differential for military vehicles and multi-

purpose full-wheel drive vehicles with mechanical transmission. 

The practical significance of the dissertation research results is confirmed 

by acts on the implementation of the proposed methods for evaluating the 

effectiveness of IWD in the design practice in the State enterprise “Kharkov 
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Machine Building Design Bureau named after A.A. Morozov” and LLC 

“Mashhydroprivod”. An act was also received on the introduction of methods 

for evaluating the effectiveness of IWD into the educational process of the NTU 

“KhPI” when preparing students for specialty 133 – Sectoral Engineering, 

specializations 133.02 – Automated design of cross-country vehicles. 

Conclusions on the work: 

1) From the analysis of literary sources, it was concluded that there is no 

technical solution in the field of IWD that would ensure high crossability 

(including with full hanging of the drive wheels), do not impair handling, have 

internal automatism, was quite simple and cheap to manufacture and reliable in 

operation. 

2) For wheeled vehicles, the operation of which allows the possibility of 

hanging one or several wheels when moving, in the IWD, to ensure patency, it is 

necessary to use either full blocking, or anti-slip systems based on ABS, or self-

locking differentials with a blocking moment depending on the difference or 

square of the difference in the frequency of relative rotation axle shafts and 

differential housings. The use of complete locking in existing structures requires 

either a complete stop of the machine before locking (unlocking) differentials or 

the use of friction discs, the locking of which requires additional power take-off 

to keep them closed and which, when the machine is actively used in difficult 

road conditions, wear out intensively. Unfortunately, for the use of traction 

control systems based on ABS, we do not have well-tested domestic ABS 

systems that could form the basis for the creation of a traction control system in 

conditions of military use. Therefore, it is advisable to use IWD with hydrostatic 

locking without the use of additional friction discs. 

3) From the above analysis it follows that the most effective input 

parameter for most approaches to ensure automatic power distribution between 

the wheels is the kinematic inconsistency of the rotational speeds of the drive 

wheels and the position of the steered wheels. 
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4) When analyzing the patency of wheeled vehicles that allow the 

possibility of hanging one or several wheels when moving, it is necessary to 

operate with the concept of the differential locking moment, and not the 

blocking coefficient. 

5) As a result of mathematical modeling and calculations using the BTR-4 

armored personnel carrier as an example, the values of the maximum relative 

rotational speed of the half-axle and the IWD housing were obtained, which can 

occur due to the difference in the rotational speeds of the wheels of different 

sides when maneuvering on paved roads. Also obtained are the dependences of 

the blocking moment of the IWD, necessary to ensure high crossability, on the 

frequency of the relative rotation of the axle shaft and the housing of the IWD. It 

was found that the optimum blocking moment should increase from zero to a 

maximum value of 3000 Nm, respectively, with an increase in the relative 

rotational speed of the half-axle and differential housing from 80 to 115 min
-1

. 

6) Of the considered constructions of IWD on the dynamics of 

acceleration in difficult road conditions for average values of the proportionality 

coefficients, IWD have an advantage in which the degree of blocking depends 

on the load. 

7) With the selected proportionality coefficients of the system for small 

steering angles (up to 8) in the first three quarters of the safe speed range and in 

terms of turning resistance and increasing turning radius, IWDs have an 

advantage, in which the degree of blocking depends on the square of the 

difference in speed of the half-axles. 

8) The IWD, in which the degree of blocking depends on the square of the 

difference of the speeds of the axle shafts, also have an advantage for large 

steering angles of the steered wheels in the first half of the safe speed range. But 

at speeds close to turning over, they are behind from IWD, in which the degree 

of blocking depends on the load, for any angle of rotation of the steered wheels.  
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9) The IWD with a traction control system based on ABS are most 

suitable for use with relatively small values of the imbalance of adhesion 

coefficients on the sides of the car and integrate them with directional stability 

systems that allow you to easily change the value of the proportionality 

coefficients (system setting) depending on the situation. 

10) For off-road vehicles, the operation of which does not imply modes 

with full hanging of the drive wheels, it is possible to use IWD effectively, in 

which the degree of blocking depends on the load. 

11) For off-road vehicles and military wheeled vehicles, during operation 

of which full hanging of the drive wheels is possible, it is advisable to use an 

IWD with a locking moment, which depends on the square of the difference in 

the speeds of rotation of the axle shafts. They can have high energy performance 

during acceleration with minimal negative impact on the controllability of the 

machine and at the same time rely not on electronic control systems, but on their 

own internal automation. 

12) The tests showed that the traction force of the drive axle with a 

double-row cam differential when one of the wheels (right) is fully hung out 

substantially depends on the speed of the slipping wheel. It reaches a maximum 

value of 1091 N at a rotational speed of a slip wheel of 399 rpm. This speed 

corresponds to the rotation of the input flange of the drive axle for the 

movement of the armored personnel carrier at a speed of 11 m / s (39.6 km / h), 

after which the differential is jammed. 

13) The obtained values for the traction force of the drive axle with a 

double-row cam differential with full hanging of one of the wheels (right) are 

insufficient for the armored personnel carrier to overcome obstacles of the 

“ravine” type or “dune” type with diagonal hanging and obstacles of the “moat” 

type with sequential suspension of bridges. 

14) Based on a gear pump with internal gearing, it is possible to realize a 

IWD with hydrostatic locking without the use of additional friction disks. This 
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differential has a quadratic dependence of the locking (braking) moment on the 

difference in the angular velocities of the half-axle and the differential housing. 

This allows, on the one hand, to obtain almost complete differential blocking 

during slipping and, on the other hand, to provide minimal turning resistance 

when maneuvering on paved roads. 

15) For the BTR-4 armored personnel carrier, the working volume of the 

gear pump with internal gearing, which allows maximum grip on the road when 

locking on a non-skid wheel, is 415 cm
3
. Such a pump is successfully assembled 

in the dimensions of the standard main gear (final drive) when replacing the 

existing cam differential with a classic open differential with bevel gears. 

16) The optimum design diameter of the droselling hole is 2 mm. 

However, depending on the accuracy of manufacture of the gear pump elements 

and the total volume losses, this value should be experimentally adjusted 

downward. 

17) Cycloidal gear gerotor pumps have been discontinued due to the 

difficulty of realizing high pressure in them due to the low coefficient of overlap 

of tooth profiles. For the synthesis of IWD with internal automaticity, which 

would satisfy the requirements for both traction and vehicle dynamics and at the 

same time not impede its curvilinear movement, the differential is finally 

adopted, in which the value of the blocking moment depends on the square of 

the difference in the angular velocities of the half-axles. 

18) MKD with the moment of blocking, which depends on the load 

(including the standard two-row cam differential), quite successfully compete 

with the considered differentials with hydrostatic locking in terms of operating 

efficiency in difficult road conditions, but without fully hanging one of the 

wheels. 

19) For MCD with hydrostatic locking, it is enough to have a diameter of 

a throttling hole of more than 3 mm for an unhindered start of rotation of the 

armored personnel carrier and its curvilinear movement without a significant 
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increase in energy consumption and deterioration of controllability over the 

entire range of travel speeds. 

20) In order to obtain the necessary cross-country ability and driving 

dynamics in difficult road conditions, for a MCD with hydrostatic locking, it is 

necessary to have a diameter of the droselling hole of not more than 1 mm. 

21) To eliminate the contradiction, it is proposed to put a controlled 

solenoid valve in the gear pump, which in difficult road conditions will allow, at 

the command of the driver, in any driving mode to reduce the bore to a diameter 

of less than 1 mm or even completely closing it with the pressure relief valve in 

mind and volumetric losses in the pump. 

 

Keywords: inter-wheel differential, limited slip differential, blocking moment, 

hydrostatic locking, gear pump, energy efficiency, controllability. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Потреба в міжколісних диференціалах (МКД) 

виникла відразу ж після появи перших автомобілів із приводом на два 

колеса однієї осі. Найбільш відчутно ця потреба проявлялася при 

проходженні автомобілем поворотів і їзді по дорогах з нерівностями. 

Відсутність МКД у таких трансмісіях приводило до появи циркуляції 

потужності, невиправдано великого додаткового навантаження на ведучу 

вісь і колеса, підвищення витрати палива, великого зношування шин. З 

винаходом класичного конічного симетричного МКД ці проблеми були 

вирішені. Однак з'явилися інші проблеми, пов'язані з явищем буксування у 

важких дорожніх умовах. Природно, що на цей виклик найшлася велика 

кількість технічних рішень, які так чи інакше згладжували проблему, але 

не вирішували її комплексно [8-10, 12, 14, 15, 41, 66, 102, 111 і т.п.]. 

В останні десятиліття з'явилися конструктивні рішення, у яких 

величина блокування диференціала контролюється електронікою по 

заданому алгоритму, а також приводи, у яких система контролю тяги 

управляє безпосередньо крутним моментом, що підводиться до ведучого 

колеса. Особливо ефективно такі рішення працюють у випадку 

застосування електричних або гідростатичних мотор-коліс. 

Однак, не дивлячись на достаток технічних рішень в області 

диференціального привода ведучих коліс, ефективної конструкції МКД 

для військової колісної техніки й повнопривідних автомобілів 

багатоцільового призначення отримано поки не було. Існуючі конструкції 

або як і раніше використовують повне блокування з ручним керуванням, 

або базуються на диференціалах, що самоблокуються, підвищеного тертя, 

які не в змозі одночасно забезпечити і високу прохідність, і гарну 

керованість. 
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Тому, не дивлячись на бурхливий розвиток електронних систем 

керування та індивідуального електроприводу, для військової колісної 

техніки і повнопривідних автомобілів багатоцільового призначення 

розробка ефективного МКД із внутрішньою автоматичністю є актуальною.  

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконувалася відповідно до: 

– Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» № 2623-14 від 05.12.2012 р. і постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 

року» № 942 від 07.09.2011 р. 

– планів наукових досліджень кафедри інформаційних технологій і 

систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова; 

– договорів «про співробітництво між Національним технічним 

університетом „Харківський політехнічний інститут” і Державним 

підприємством  "Харківське конструкторське бюро з машинобудування 

ім. О.О. Морозова"» від 08.12.2008 р. та 10.01.2019 р.; 

– господарчим договором №24892 від 15.01.2019 р. «Розробка 

міжколісного диференціала з гідростатичним блокуванням для 

бронетранспортера БТР-4» між ДП «ХКБМ ім. О.О. Морозова» и НТУ 

«ХПІ». 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

збільшення тягової динаміки колісних бронетранспортерів і 

повнопривідних автомобілів багатоцільового призначення в складних 

дорожніх умовах при високих показниках економічності і керованості 
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шляхом розробки і застосування МКД із гідростатичним блокуванням на 

базі шестеренного насосу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі 

завдання: 

– методами чисельного моделювання провести дослідження впливу 

структури і параметрів МКД на динаміку розгону машини в складних 

дорожніх умовах; 

– методами чисельного моделювання провести дослідження впливу 

структури і параметрів МКД на опір криволінійному руху і керованість; 

– оцінити теоретично і експериментально можливість реалізації 

гідростатичного блокування без додаткових фрикційних дисків для МКД 

бронетранспортера БТР-4 і визначити його необхідні технічні параметри; 

– оцінити експериментально характеристики штатного кулачкового 

МКД бронетранспортера БТР-4 при повному вивішуванні одного з коліс; 

– визначити параметри МКД із гідростатичним блокуванням і 

методами чисельного моделювання провести дослідження обраних 

параметрів рухливості бронетранспортера БТР-4, укомплектованого 

запропонованими МКД. 

 

Об'єкт дослідження – робочі процеси в МКД при русі машини в 

складних дорожніх умовах і при криволінійному русі машини по дорогах із 

твердим покриттям.  

 

Предмет дослідження – вплив структури і параметрів МКД на 

показники тягової прохідності, економічності і керованості військової 

колісної техніки і повнопривідних автомобілів багатоцільового 

призначення.  
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Методи дослідження. Вирішення поставленої наукової задачі 

забезпечується використанням системного підходу та раціонального 

поєднання теоретичних і експериментальних досліджень, узагальненням та 

аналізом відомих наукових результатів. Для проведення теоретичних 

досліджень використовувались методи теорії автомобілів, методи 

математичного та комп’ютерного моделювання, математичні методи 

розв’язання систем диференціальних рівнянь. 

 

Наукова новизна отриманих результатів. Основними науковими 

результатами, які виносяться на захист, являються: 

– вперше науково обґрунтована можливість створення МКД з 

гідростатичним блокуванням без додаткових фрикціонів на основі 

шестеренного насосу для колісного бронетранспортера; 

– вперше запропонований енергетичний метод оцінки ефективності 

МКД, який на відміну від існуючих спирається на втрати не при сталому 

русі, а при розгоні машини в складних дорожніх умовах до заданої 

швидкості; 

– вперше запропонований метод оцінки впливу структури і 

параметрів МКД на спротив криволінійному руху по дорогах з твердим 

покриттям, який на відміну від існуючих спирається на оцінку не тільки 

втрат в МКД при криволінійному русі, а й на втрати при проковзуванні 

коліс по дорозі і збільшення дійсного радіусу повороту за рахунок уводу 

коліс і їх проковзування; 

– вперше експериментально отримана залежність блокувального 

моменту від швидкості буксування для двохрядного кулачкового МКД 

колісного бронетранспортера БТР-4. 
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Практичне значення одержаних результатів. 

Проведені дослідження надали можливість розрахувати параметри 

шестеренного насосу для гідростатичного блокування МКД, що з 

незначними доробками монтується в картер головної передачі колісного 

бронетранспортера БТР-4 і в змозі замінити покупний російський вузол з 

гіршими експлуатаційними характеристиками; 

Розроблені методи оцінки ефективності диференціалів при 

прямолінійному розгоні в складних дорожніх умовах і при криволінійному 

русі по дорогах з твердим покриттям надають можливість проводити 

структурно-параметричний синтез не тільки МКД, а й міжосьових 

диференціалів для військових колісних та багатоцільових повнопривідних 

машин з механічною трансмісією. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

підтверджується актами про впровадження в розрахункову практику 

запропонованих методів оцінки ефективності МКД в ДП «Харківське 

конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» та ТОВ 

«Машгідропривод», а також актом про впровадження в навчальний процес 

методів оцінки ефективності МКД в НТУ «ХПІ» при підготовці студентів 

за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації 133.02 – 

Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності. 

 

Особистий вклад здобувача. Усі отримані результати, які виносяться 

на захист, отримані автором самостійно. У спільних роботах автор: 

– запропонував підхід до виявлення точок початку і кінця зони 

наростання від нуля до максимуму коефіцієнта блокування МКД та 

розрахував їхні значення для бронетранспортера БТР-4 [81]; 

– визначив за методикою, запропонованою науковим керівником, 

необхідні значення коефіцієнта (додаткового моменту) блокування МКД 
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для бронетранспортера БТР-4 [82]; 

– запропонував метод для порівняння ефективності різних типів МКД 

при розгоні бронетранспортера БТР-4 в складних дорожніх умовах та 

доопрацював структуру існуючої математичної моделі руху 

бронетранспортера для його реалізації [135]; 

– запропонував метод для порівняння впливу різних типів МКД на 

спротив криволінійному руху бронетранспортера БТР-4 та доопрацював 

структуру існуючої математичної моделі для його реалізації [159]; 

– доопрацював існуючу математичну модель руху 

бронетранспортера для комплексного порівняння характеристик 

рухливості бронетранспортера БТР-4 з різними обраними для порівняння 

типами МКД та провів обробку результатів чисельного експерименту [83]. 

 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота в цілому 

обговорена на наукових семінарах кафедр інформаційних технологій і 

систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова і Автомобіле- і 

тракторобудування Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Окремі положення і результати теоретичних і 

експериментальних досліджень докладалися, обговорювалися і отримали 

позитивну оцінку на науково-технічних конференціях:  

– V міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми 

координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. 

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки", яка відбулася 11-

12 жовтня 2017 року в м. Київ; 

– XVIII науково-технічній конференції «Створення та модернізація 

озброєння і військової техніки в сучасних умовах», яка відбулася 06-07 

вересня 2018 року в м. Чернігів; 
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– XXVII International Scientific Conference «Trans and Motauto’2019», 

17–20.06.2019, Varna, Bulgaria; 

– ХХV, ХXVI та ХХVII міжнародних науково-практичних 

конференціях Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я (MicroCAD): які відбулися в квітні 2017, 2018 та 2019 року в 

м. Харків. 

 

Публікації. Основні наукові і практичні результати досліджень 

опубліковані у період з 2016 року по жовтень 2019 року в 13 роботах, серед 

яких: 5 науково технічних статей, з яких 4 статті у наукових фахових 

виданнях України та 1 – у закордонному періодичному фаховому виданні 

(всі 5 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та 1, 

що індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus), 7 – у 

матеріалах конференцій та одна стаття у фаховому виданні України 

винесена до додаткових публікацій за темою дисертаційної роботи. Дві 

статті написані без співавторів. 

 

Структура і об'єм дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Повний об'єм дисертації складає 145 сторінок, у тому 

числі 68 рисунків та одна таблиця за текстом, 3 додатки на 14 сторінках. 

Список використаних джерел складає 163 найменування на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ, ПОСТАНОВКА  

ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1 Міжколісні диференціали – основні визначення, поняття 

коефіцієнта блокування 

 

Фактично класичний міжколісний диференціал (МКД) є зубчасто-

важільним (планетарним) механізмом із двома ступенями свободи, що 

забезпечує можливість різницевого обертання півосей при, як правило, 

симетричному розподілі між ними крутного моменту. Кінематична схема 

класичного симетричного конічного МКД представлена на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Кінематична схема класичного симетричного конічного МКД:  

0 – корпус диференціала (водило); 1 –півосьова шестірня, що забігає;  

2 – відстаюча півосьова шестірня 

 

Внутрішнє передатне відношення диференціального механізму 

можна визначити по формулі Вілліса [98]: 

 

02

01
Д








k ,           (1.1) 

 

1 2 

0 
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де  1  і 2  – кутові швидкості півосей, що забігає і відстає;  

0  – кутова швидкість водила (корпуса диференціала). 

Внутрішнє передатне відношення диференціального механізму 

конструктивно визначається по формулі  

 

1

2
Д

z

z
k  ,           (1.2) 

 

де 1z  і 2z  – числа зубів півосьових шестірень. 

Відповідно, якщо 1Д k  диференціал вважається симетричним і 

при 00   виходить, що 21   . 

Якщо 1Д Constk , то диференціал вважається несиметричним, 

але такі конструкції для зубчастих МКД як правило не застосовують. 

Розглянемо силові співвідношення в диференціалах. Якщо не 

враховувати тертя і пов'язані з ним втрати, то з урахуванням знаків 

крутних моментів для зубчастого диференціала можна записати: 

 









,0

;

21Д

021

MMk

MMM
     (1.3) 

 

де  1M  і 2M  – крутні моменти на півосях, що забігає і відстає;  

0M  – вхідний крутний момент на водилі (корпусі диференціала). 

З урахуванням втрат на тертя з балансу потужностей можна 

записати: 

ТР021 NNNN  ,      (1.4) 
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де  1N  і 2N  – вихідні потужності на що забігає і відстає півосях;  

0N  – вхідна потужність на водилі (корпусі диференціала);  

ТРN  – потужність, загублена при провертанні диференціала.  

Тому що потужність при обертовому русі являє собою MN  , і з 

урахуванням (1.1)  

ТР

Д

Д21
02211

1
N

k

k
MMM 







 . 

 

Підставивши з першого рівняння системи (1.3) 102 MMM  , 

одержимо:  

ТР

Д

0

21

ТР

Д

0
1 5,0

11
M

k

MN

k

M
M 











.          (1.5) 

 

Отже, момент тертя: 

 

21

ТР
ТР

2

 


N
M .              (1.6) 

 

Для симетричного диференціала крутні моменти на півосях складуть:  

 

2

ТР0
1

MM
M


   і  

2

ТР0
2

MM
M


               (1.7) 

 

Умовимося, що завжди 21    (перше колесо забігає або буксує), 

тоді момент тертя завжди буде позитивним 12ТР MMM  . 
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Для спрощення і формалізації впливу втрат на тертя в диференціалах 

уводять таке поняття, як коефіцієнт блокування. В одних випадках [102] 

під коефіцієнтом блокування приймають співвідношення  

 

ТР0

ТР0

1

2
Б

MM

MM

M

M
K




 .           (1.8) 

 

У цьому випадку для класичного конічного (відкритого) 

диференціала без урахування втрат 1Б K , а для повністю блокованого 

диференціала БK . 

В інших джерелах, наприклад [14], під коефіцієнтом блокування 

розуміють  

0

ТР*
Б

M

M
K  .         (1.9) 

 

У цьому випадку для класичного конічного (відкритого) 

диференціала без урахування втрат 0*
Б K , а для повністю блокованого 

диференціала 1*
Б K . 

Між цими коефіцієнтами існує зв'язок [102]: 

 

*
Б

*
Б

Б
1

1

K

K
K




  і навпаки 

1

1

Б

Б*
Б






K

K
K .     (1.10) 

 

У наших дослідженнях ми приймаємо визначення коефіцієнта 

блокування МКД відповідно до (1.8) [102]. 
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1.2 Класифікація, аналіз основних конструкцій і характеристик 

існуючих автомобільних міжколісних диференціалів 

 

У процесі вдосконалювання диференціального привода в 

автомобілебудуванні була напрацьована досить велика кількість різних 

функціональних і технічних рішень. Так, наприклад, в [30] наведена 

класифікація автомобільних диференціалів, яка найбільш часто 

зустрічається в технічній літературі (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Класифікація автомобільних диференціалів по [30] 

 

Найпростішим і хронологічно першим рішенням для боротьби з 

буксуванням одного з ведучих коліс було повне блокування (МКД) на 

вимогу (ручне керування). Як правило, блокування здійснюється 

зубчастою (рис. 1.3) [13] або кулачковою (рис. 1.4) [30] муфтою. У цьому 

випадку процес вмикання або вимикання цієї муфти, як правило, вимагає 

повної зупинки автомобіля. У важких дорожніх умовах це потребує від 

водія завчасного включення описаного пристрою.  
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Рис. 1.3. Головна передача з відкритим конічним диференціалом із 

примусовим блокуванням за допомогою зубчастої муфти [14] 

 

 

Рис. 1.4. Головна передача з відкритим конічним диференціалом із 

примусовим блокуванням за допомогою кулачкової муфти [30] 
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Таке блокування забезпечує максимальні тягові можливості 

колісного рушія, тому що дозволяє передавати до 100% потужності на 

кожне з коліс, що у стані її прийняти за умовами зчеплення з опорною 

поверхнею. Якщо конструктивно включення повного блокування 

вирішується за допомогою фрикційної муфти (рис. 1.5) [14], або кулачкова 

муфта допускає ударне включення, то це вже не вимагає зупинки машини 

для включення, відносно легко піддається автоматизації, але, як правило, 

пов'язане зі збільшенням розмірів і ваги диференціала і головної передачі, 

з необхідністю відбору потужності на підтримку привода керування 

муфтою у включеному стані та підвищеному зношуванні фрикційних 

дисків при частій їзді в складних дорожніх умовах.  

 

 

Рис. 1.5. Відкритий конічний диференціал із примусовим блокуванням за 

допомогою фрикційної муфти фірми Тимкен [14] 

 

Повне блокування МКД вимагає обов'язкового вимикання після 

виїзду на дорогу із твердим покриттям або на суху ґрунтову дорогу. 
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Другим варіантом рішення проблеми з буксуванням був винахід 

цілої групи диференціалів підвищеного тертя, що самоблокуються, 

(СДПТ). Залежно від конструктивного виконання це можуть бути 

диференціали з додатковим моментом, що залежить від навантаження, від 

різниці кутових швидкостей або квадрата різниці кутових швидкостей 

півосей.  

Диференціали з додатковим моментом, що залежить від 

навантаження, у зубчастому виконанні, як правило, використовують для 

одержання фрикційного моменту, що блокує, осьові реакції в конічному 

зачепленні. Додаткові фрикційні диски можуть розміщатися як під 

півосьовими шестірнями (рис. 1.6) [102], так і під сателітами (рис. 1.7) [79]. 

Також розрізняють варіанти виконання без попереднього стискання 

фрикційних дисків (рис. 1.6) і з попереднім стисканням за допомогою 

пружин 7 (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.6. Конічний диференціал підвищеного тертя без попереднього 

стискання із фрикційними дисками під півосьовими шестірнями [102] 
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Рис. 1.7. Конічний диференціал підвищеного тертя з попереднім 

стисканням із фрикційними дисками під сателітами [79] 

 

Подібна конструкція приводить до порушення правильності 

зачеплення конічних шестірень диференціала, особливо при великому 

зношуванні дисків тертя. Для усунення цього недоліку додатково 

використовують зусилля притиснення від контакту спеціальних 

кулачкових поверхонь (рис. 1.8) [14] або трапецеідальних торцевих муфт 

(рис. 1.9) [102]. 

Наступним кроком розвитку МКД із додатковим моментом, що 

блокує, залежним від навантаження, стали диференціали на основі 

черв'ячного і гвинтового зачеплень. Перші конструкції рис. 1.10 [14] були 

відомі ще в середині минулого століття. Приблизно тоді ж в 1958 році 

американським інженером Верном Глезманом був запатентований 

механічний диференціал, що самоблокується, Torsen [88, 103, 133, 148, 

149]. Назва Torsen походить від англійського словосполучення torque 

sensing, що можна перевести як «чутливий до крутного моменту». 
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Рис. 1.8. Конічний диференціал підвищеного тертя з використанням 

додаткового стискання від спеціальних кулачкових поверхонь [14]: 
а) з опорою на фрикційні конуси 2; 

б) з опорою на фрикційні диски 7 і 8 
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Рис. 1.9. Конічний диференціал підвищеного тертя з використанням 

додаткового стискання від спеціальних поверхонь трапецеідальних 

торцевих муфт [102]: 
а) диски тертя і муфти розташовані із зовнішньої сторони півосьових шестірень; 

б) диски тертя і муфти розташовані із внутрішньої сторони півосьових шестірень; 

в) перетин трапецеідальних кулачків 

 

Існують три виконання цих диференціалів, що розрізняються 

компонуванням. У виконанні T1 («оригінальний» Torsen) осі сателітів 

розташовані перпендикулярно вихідним валам — ця схема одержала назву 

Invex (рис. 1.11). Такий диференціал може змінювати співвідношення 

моментів між валами від 83:17 до 17:83, однак діапазон може бути 

звужений: він, так само як і ступінь чутливості до різниці моментів, 

задається кутом нахилу зубів шестірень.  
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Рис. 1.10. Класичний черв'ячний диференціал [14] 

 

 

 

Рис. 1.11. Диференціал Torsen T1 у варіанті міжосьового виконання  

[133, 148-149] 
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В автомобільній індустрії Torsen T1 уперше знайшов масове 

застосування в 1983 році на армійському позашляховику AM General 

HMMWV (Hummer) – там ці диференціали встановлювалися як міжколісні: 

попереду і позаду. Через три роки почався випуск купе Audi quattro із 

центральним (міжосьовим) диференціалом, що самоблокується, Torsen. 

Серед інших автомобілів, на яких застосовувався Torsen T1, – Mazda RX-7 

(1991 г.), Toyota Celica GT4 (1989 р.), а також Volkswagen Passat 4Motion 

(1997 р.) з «центральним» Торсеном. 

На початку 90-х з'явився Torsen у виконанні T2. Відмінності від T1 

полягають у паралельному розташуванні осей сателітів і вихідних валів - 

така схема називається Equvex (рис. 1.12). Це дозволило зменшити зазори в 

зачепленні і, як наслідок, знизити шум при роботі пристрою. Але при 

цьому «граничне» співвідношення моментів стало іншим – 75:25. Зараз 

такий диференціал установлюється на модифікації quattro автомобілів Audi 

A4, A6 і A8. Оснащується їм і повнопривідний Volkswagen Passat (B6), 

родстер Honda S2000, а також позашляховики Range Rover і «цивільний» 

Hummer.  

 

 

Рис. 1.12. Гвинтовий диференціал, що самоблокується, Torsen T2/Quaife: 

1 – корпус диференціала; 2 – ліва напівосьова шестірня; 3 – гвинтовий сателіт лівого ряду; 4 – 

права напівосьова шестірня; 5 – гвинтовий сателіт правого ряду;  

6 – кришки корпуса диференціала 
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На початку двохтисячних років був розроблений диференціал Torsen 

T3, однак він одразу був призначений для установки тільки в якості 

міжосьового диференціалу.  

У порівнянні з диференціалами, що блокуються багатодисковими 

муфтами, Torsen вигідно відрізняється високим ресурсом і здатністю 

передавати великий крутний момент. А головні недоліки – це складність 

виготовлення (звідси і висока ціна), неможливість повного блокування і 

втрати енергії (у порівнянні з вільними диференціалами). 

З незубчастих СДПТ найбільше поширення в автомобілебудуванні 

одержали кулачкові диференціали. Вони бувають радіальними і осьовими, 

дворядними і однорядними. На дворядних кулачкових радіальних СДПТ 

спеціалізувалися фірми Mack Trucks (США) і ГАЗ (СРСР, РФ). На рис. 1.13 

представлений МКД на базі дворядного кулачкового радіального СДПТ 

розробки Горьківського автомобільного заводу, що встановлювався і 

продовжує встановлюватися на радянські колісні бронетранспортери БТР-

60, 70, 80, українські бронетранспортери БТР-3 і 4. До недоліків цього 

типу МКД можна віднести високу вимогливість до виготовлення і якості 

масла, а також неможливість забезпечення повної симетричності та 

рівності коефіцієнтів блокування при буксуванні лівого і правого коліс. 

На однорядних кулачкових радіальних і осьових СДПТ 

спеціалізується фірма «Цанрадфабрик фридрихсхафен» (ZF). 

До загального недоліку СДПТ, у яких блокувальний момент 

(коефіцієнт блокування) залежить від навантаження належить той факт, що 

при влученні машини в складні дорожні умови, коли одне з коліс мосту 

попадає на дуже слизьку ділянку або повністю вивішується то 

навантаження на диференціалі, і, отже, блокувальний момент падають і не 

дозволяють подолати цю ділянку. 
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Рис. 1.13. Дворядний кулачковий диференціал колісних 

бронетранспортерів [87] 

 

ДО СДПТ, у яких блокувальний момент (коефіцієнт блокування) 

залежить від різниці кутових швидкостей або квадрата різниці кутових 

швидкостей півосей, належать класичні конічні шестеренні диференціали з 

гідродинамічним або гідростатичним блокуванням. Найпростіший варіант 

блокування забезпечує класична в’язкісна муфта (віскомуфта) (рис. 1.14), 

установлена між півосями або корпусом диференціала і однією з півосей 

[88, 103, 133, 148, 149]. 

Залежно від в'язкості робочої рідини можна одержувати коефіцієнт 

блокування, пропорційний від різниці кутових швидкостей до квадрата 

різниці кутових швидкостей півосей. 

Для гідростатичного блокування, що забезпечує зміну коефіцієнта 

блокування, пропорційно квадрату різниці кутових швидкостей півосей, в 

[14] пропонувалося використовувати поршневі насоси з метою 

забезпечення необхідного блокувального моменту за рахунок 
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гідравлічного опору робочої рідини, що дроселюється через калібрований 

отвір (рис. 1.15). 

 

 

Рис. 1.14. Віскомуфта як елемент гідродинамічного блокування МКД  

[88, 103, 133, 148, 149] 

 

Другим варіантом гідростатичного блокування є використання 

героторного насоса з додатковими дисками тертя (рис. 1.16) [134]. 

Перший варіант через свою невиправдану складність і дорожнечу не 

знайшов серійного впровадження в автомобілебудуванні, а другий 

останнім часом досить успішно застосовується на вантажівках. Однак у 

випадку систематичного використання такого СДПТ у важких дорожніх 

умовах диски тертя будуть піддані швидкому зношуванню. 
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Рис. 1.15. МКД із гідростатичним блокуванням з використанням  

поршневого насоса [14] 

 

Окремою категорією стоять пристрої, що виконують функції МКД 

або міжосьових диференціалів, але, по суті, що не є диференціалами. Це 

«Диференціали» з використанням механізму вільного ходу (рис. 1.17) [79]. 

Такий пристрій забезпечує від'єднання від ведучої ланки півосі, що забігає, 

або мосту, що забігає. Вся потужність у цьому випадку передається через 

відстаючу піввісь або міст до величини, що може бути ними сприйнята за 
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умовами зчеплення відповідних коліс із ґрунтом. Подібний варіант 

особливо для МКД істотно погіршує керованість машини, тому що завжди 

в повороті ведучим є колесо, що перебуває на внутрішньому радіусі 

траєкторії, і завжди створюється тяговий момент, що перешкоджає 

повороту машини. 

 

 

 

Рис. 1.16. МКД із гідростатичним блокуванням з використанням  

героторного насоса і пакета фрикційних дисків [134] 

 

В останні десятиліття з'явилися конструктивні рішення, у яких 

величина блокування диференціала контролюється електронікою по 

заданому алгоритму, проблема буксування вирішується 

підгальмовуванням колеса, що буксує, а також приводи, у яких система 

контролю тяги управляє безпосередньо крутним моментом, що 

підводиться до ведучого колеса. Особливо ефективно вони працюють у 

випадку застосування електричних або гідростатичних мотор-коліс. 
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Рис. 1.17. «Диференціал» з використанням механізму вільного ходу [79] 

 

Цікавим, але рідко вживаним технічним рішенням є МКД на основі 

двох класичних планетарних рядів, що водночас поєднує диференціальні 

якості з функцією зниження швидкості обертання [12]. Кінематична схема 

черв’ячної головної передачі з таким диференціалом зображена на 

рис. 1.18, а конструктивне виконання на рис. 1.19. 

 

 

Рис. 1.18. Кінематична схема головної передачі з МКД на базі двох 

планетарних рядів 
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Рис. 1.19. МКД на базі двох класичних планетарних рядів 

 

Симетричним такий МКД може стати при відповідному підборі 

чисел зубців на шестернях, наприклад, '
1z =16; ''

1z =12; '
2z = ''

2z =48. При цьому 

кількість сателітів в обох рядах має дорівнювати чотирьом, а кількість 

зубців на них відповідно: 
'
4z =16 і 

''
2z =18. 

При цьому для вказаного прикладу передаточне відношення між 

швидкостями обертання відомої шестерні головної передачі  і швидкістю 

півосей при прямолінійному руху буде складати: 
7,2

"' 0  . 
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Таке технічне рішення має більші радіальні габарити порівняно з 

класичним конічним МКД та більший внутрішній ККД, що у сукупності 

негативно впливає на показники прохідності транспортного засобу. 

З автоматичних систем вмикання і вимикання муфт блокувань 

диференціалів варто відзначити систему, застосовувану в продукції заводу 

МТЗ (республіка Білорусь) (Рис. 1.20). Задній диференціал трактора 

оснащений фрикційною муфтою блокування, що блокує диференціал при 

прямолінійному русі. При будь-якому повороті керованих коліс муфта 

блокування диференціала вимикається, тим самим дозволяючи робити 

повороти без втрати керованості і збільшення опору руху. Керування 

муфтою – гідравлічне. Відповідно весь час прямолінійного руху трактора 

із заблокованим диференціалом має працювати насос, який створює тиск 

для блокувального фрикціону. 

 

 
 

Рис. 1.20. Конструкція механізму автоматичного блокування МКД  

трактора МТЗ «Беларус» 
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Розробка Automatic Drive-Train Management (ADM) фірми ZF цікава 

тим, що дана система керування в автоматичному режимі управляє 

блокуваннями диференціалів. Система ADM розроблялася для 

застосування в автомобілях підвищеної прохідності з колісною формулою 

4х4 і 6х6. З особливостей даної системи варто відзначити те, що 

включення блокувань відбувається на ходу за допомогою кулачкових муфт 

зі зворотним кутом нахилу кулачка (рис. 1.21). Тим самим забезпечується 

самовимикання муфти зворотною пружиною після подолання складної 

ділянки і зняття навантаження з заблокованих елементів.  

 

 
 

Рис. 1.21. Муфта блокування диференціала фірми ZF зі зворотним нахилом 

бічної поверхні кулачка 

 

Дана система автоматичного керування має наступні переваги:  

– автоматичне функціонування на різних частотах обертання;  

– передача всього крутного моменту трансмісії;  

– високий ККД кулачкової муфти в порівнянні з іншими типами 

муфт;  
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– самоутримання у ввімкненому стані без витрат енергії за рахунок 

зворотного нахилу робочих поверхонь кулачків; 

– можливість впровадження в існуючі конструкції роздавальних 

коробок;  

– керування тягою двигуна при виникненні необхідності;  

– швидке розблокування диференціалів, коли необхідна стабілізація 

транспортного засобу або при негативному впливі блокованого зв'язку;  

– сумісність із антиблокувальною гальмовою системою.  

 

 

1.3 Аналіз літературних даних і постановка завдання 

 

Питанням розподілу потужності між колесами і мостами в сучасних 

автомобілях приділено багато уваги в науковій і технічній літературі. 

Дослідження в даній області проводили Агейкин Я.С., Аксьонов П.В., 

Андрєєв О.Ф., Антонов О.С., Барикін О.Ю., Бахмутов С.В., Бочаров М.Ф., 

Ванцевич В.В., Горшков Ю.Г., Ісхаков Н.М., Келлер А.В., Коротонош-

ко М.І., Ларін В.В., Левін І.А., Лефаров А.Х., Матюшев С.І., Мурог І.О., 

Петрушов В.О., Пікровський Ю.В., Платонов В.Ф., Полунгян А.А., Селі-

фонов В.В., Серебряков В.В., Смірнов Г.А., Тітков А.І., Умняшкін В.О., 

Шаріпов В.М. Шуклін С.А. та інші автори. 

Питаннями дослідження в області прохідності, керованості і 

ефективності колісних машин на теренах колишнього СРСР плідно 

займалися російські наукові школи МГТУ, МАМІ, МАДІ, НАМІ, Академії 

БТВ, 21-ого НДІ АТ, Південно-Уральського ДТУ, білоруська трансмісійна 

наукова школа та інші. 
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У науковій літературі докладно розглянутий вплив блокування 

диференціалів на експлуатаційні властивості колісної машини [24, 27, 28, 

67, 76, 77].  

Питаннями, пов'язаними з теорією руху КМ великої 

вантажопідйомності, у тому числі по пересіченій місцевості, займалися 

такі вчені як Б.М. Білоусов [22], Б.А. Афанасьєв [102], Г.А. Смирнов [108].  

В.Ф. Платонов досліджував вплив блокованих зв'язків для різних 

колісних формул трансмісій [99]. Зокрема, він установив, що найбільше 

збільшення прохідності при блокуванні МКД спостерігається на колісних 

машинах 4х4 і 6х6. Приріст тягового зусилля при цьому може досягати від 

10% до 30%.  

У роботах А.Т. Скойбіди [107] пропонується обґрунтовувати 

параметри автоматизованих ходових систем за окремими критеріями 

(максимум тяги, стійкість прямолінійного руху, гальмових сил), а потім за 

узагальненим критерієм, що представляє собою суму безрозмірних оцінок 

по трьох зазначених критеріях.  

У ряді робіт зазначена необхідність нерівномірного розподілу 

крутних моментів по осях і колесам автомобіля. Так, Я.С. Агейкин 

досліджував дане питання при вивченні прохідності на сипучих ґрунтах 

[6]. У його роботах зроблені висновки про те, що більший момент варто 

реалізовувати на колесах, що прокладають більш глибоку колію, тобто на 

задніх осях автомобіля.  

Також велика увага в літературі приділяється питанням зниження 

витрат потужності для різних схем трансмісій. Так, Шухманом С.Б. 

зроблений висновок, що розподіляти крутний момент потрібно так, щоб 

кожне колесо працювало у вільному режимі [121].  

В.В. Ванцевич пропонує оптимізувати крутний момент, що 

підводить до кожного колеса, за критерієм збільшення розроблених їм 
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транспортного і повного коефіцієнта корисної дії колісної машини [26, 27], 

при цьому як обмеження використовувати наступні параметри:  

1) зсув полюса повороту;  

2) збільшення радіуса повороту;  

3) коефіцієнт використання зчіпної сили;  

4) критичну швидкість руху.  

Ю.В. Пікровський розробив прикладну теорію руху багатовісних 

колісних машин по ґрунтах, що деформуються, і обґрунтував необхідність 

застосування автоматичної системи розподілу крутних моментів по 

колесах у різко мінливих дорожніх умовах [92, 97].  

Питаннями автоматизації керування трансмісією і іншими системами 

автомобіля, що впливають на експлуатаційні властивості КМ, займалися 

такі вчені як И.С. Сазонов [86, 104], В.П. Тарасик [109, 110], А.В. Келлер 

[55]. Питання автоматизації включення / виключення блокованого зв'язку в 

трансмісії трактора розглянутий у статті [47].  

У роботі [106] зроблений висновок про те, що застосування 

автоматизованої системи блокувань диференціалів є оптимальним 

рішенням при виборі між переускладненням трансмісії шляхом введення в 

конструкцію пристроїв індивідуального керування моментом для кожного 

з коліс і підвищенням сумарної тягової сили в складних дорожніх умовах.  

Існує велика кількість монографій і навчальної літератури, 

наприклад [3, 12, 14, 102, 25, 30, 31, 79, 87], які описують класичні 

конструкції диференціалів і підходи до їхнього проектування. Більш нові 

конструктивні рішення можна знайти в оглядових публікаціях [88, 103, 

133, 134, 148–150] і фундаментальній монографії [128]. Якщо в [88, 103, 

133, 134, 148–150] представлена практична інформація про конструкцію 

диференціалів, їхні достоїнства і недоліки, іноді про елементи розрахунку 

їхніх коефіцієнтів блокування, застосовності на автомобілях, то в [128] 
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повноцінно відпрацьований науковий підхід до проблеми. В [128] 

докладно розглянуті аспекти впливу на застосовність диференціалів 

використання переднього, заднього або повного привода і, як наслідок, 

недостатньої, надлишкової або нейтральної керованості.  

У циклі робіт [48–65, 85, 136, 140, 142–147] ученими Південно-

Уральського державного університету (Російська Федерація) під 

керівництвом Андрія Келлера почата спроба систематизувати методи і 

підходи до розподілу потужності між ведучими колісьми в 

повнопривідних автомобілях. Так в однотипних по суті роботах [50–54, 

55–59, 65, 142–144, 136, 140, 147] оцінюється ефективність основних 

методів розподілу потужності між ведучими колесами повнопривідних 

машин: відключення провідних мостів, блокування МКД і міжосьових 

диференціалів, гальмування колеса, що прослизає. Основними підходами 

оголошена зміна структури трансмісії (можливість відключення провідних 

мостів) у різних дорожніх умовах і з обертання колеса, що буксує. Однак 

зміна структури трансмісії, пов'язане з відключенням мостів, приводить до 

істотної зміни керованості автомобілем, а з обертання колеса, що буксує, 

шляхом гальмування на бездоріжжя приводить до додаткових втрат 

потужності на рух і інтенсивне нагрівання і зношуванню гальмових 

механізмів. В ідентичних роботах [136, 153] розглядаються аналогічні 

питання, але тільки з погляду енергетичних витрат без обліку керованості 

автомобіля.  

У роботах [125, 129] розглядаються варіанти поліпшення динаміки 

автомобіля за рахунок різних напівактивних диференціалів [129] або муфт 

вільного ходу [125] з керованим блокуванням. Однак подібного роду 

технічні рішення ускладнюють конструкцію й знижують надійність роботи 

трансмісії в цілому. 



 38 

У багатьох роботах, присвячених гібридним автомобілям і 

автомобілям з електротрансмісією, наприклад, [147, 161], ефективно 

вирішуються питання розподілу потужності між ведучими колесами, але 

тільки для індивідуального електропривода. Застосування цих методик для 

механічних трансмісій, нажаль, неможливо. 

Досить велику кількість публікацій [18, 43–47, 73, 127, 145, 146] 

присвячено питанням впливу різних конструкцій МКД на керованість і 

стійкість автомобіля, а також методикам моделювання цієї проблеми. 

Однак, наприклад в [73], досліджується вплив абстрактного коефіцієнта 

блокування без прив'язки до структури МКД на стійкість руху автомобіля 

при вході в поворот. А в більшості інших публікацій, наприклад 

абсолютно ідентичних [127, 145, 146], досліджується не стільки 

можливість зниження впливу МКД на керованість, скільки ефективність 

комбінування звичайних систем активної безпеки ABS і ASR з керованими 

СДПТ. 

У статті [35] автор найбільше близько підійшов до проблеми, 

розглянутої в пропонованій роботі. Автор розглянув можливість побудови 

МКД на основі гідростатичного блокування із залежністю моменту, що 

блокує, від квадрата різниці кутових швидкостей обертання коліс. Однак 

автор провів цей аналіз тільки для заднього некерованого мосту автомобіля 

і неправомірно спростив розрахункову схему. Це підтверджує цитата з 

роботи [35]: «Через те, що задавалася фактична кривизна кругової 

траєкторії без зв'язку з кутом повороту керованих коліс, бічні реакції і кути 

бічного відведення коліс не визначалися». 

Розглянутий спосіб був описаний ще в [14] Антоновим О.С., однак 

він був орієнтований на використання поршневих насосів, що неадекватно 

збільшувало складність і вартість конструкції. Описане в [134] рішення 

припускало спільну роботу простого і компактного героторного насоса і 
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пакета фрикційних дисків, що замикається створюваним за допомогою 

цього насоса тиском. Однак недостатньо відпрацьована технологія 

виготовлення зубчастих пар із циклоїдальним зачепленням і порівняно 

швидке зношування фрикційних поверхонь трохи погіршують показники 

цього досить ефективного технічного рішення. 

 

 

1.4 Висновки по розділу 1 

 

1). З аналізу літературних джерел був зроблений висновок про 

відсутність технічного рішення в області МКД, яке б забезпечувало високу 

прохідність (у тому числі при вивішуванні ведучих коліс), не погіршувало 

керованість, мало внутрішню автоматичність, було досить простим і 

дешевим у виготовленні і надійним в експлуатації. 

2). Для колісних машин, експлуатація яких припускає можливість 

вивішування при русі одного або декількох коліс, у МКД для забезпечення 

прохідності необхідно використовувати або повне блокування, або 

протибуксовочні системи на базі АБС, або диференціали, що 

самоблокуються, з моментом, що блокує, залежним від різниці або 

квадрата різниці частот відносного обертання півосей і корпуса 

диференціала. Використання повного блокування в існуючих конструкціях 

вимагає або повної зупинки машини перед блокуванням / розблокуванням 

диференціалів або використання фрикційних дисків, блокування яких 

вимагає додаткового відбору потужності для їхнього втримання в 

замкнутому стані і які при активній експлуатації машини в складних 

дорожніх умовах інтенсивно зношуються. Для використання 

протибуксовочних систем на базі АБС на даний момент, на жаль, ми не 

маємо відпрацьованих досить надійних в умовах військового застосування 
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вітчизняних АБС, які могли б лягти в основу створення 

противобуксовочной системи. Тому, як було обґрунтовано в [80–83, 135, 

152, 159], доцільним є використання МКД із гідростатичним блокуванням 

без використання додаткових фрикційних дисків. 

3). З наведеного аналізу витікає, що вхідними параметрами для 

більшості підходів по забезпеченню автоматичного розподілу потужності 

між колесами є кінематична неузгодженість швидкостей обертання 

ведучих коліс і положення керованих коліс. 

 

Основні результати першого розділу опубліковані в роботах [81, 82]. 
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РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ВЕЛИЧИНИ 

БЛОКУВАЛЬНОГО МОМЕНТУ, ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ШВИДКОСТІ 

АБО КВАДРАТУ ШВИДКОСТІ ВІДНОСНОГО ОБЕРТАННЯ 

ПІВОСІ І КОРПУСУ ДИФЕРЕНЦІАЛА 

 

Як уже було сказано, для одержання достатньої прохідності 

блокувальний момент (коефіцієнт блокування) повинен бути досить 

великим, а для збереження керованості і стійкості руху він повинен бути 

мінімальним і прагнути до одиниці. 

З метою рішення завдання структурно-параметричного синтезу МКД 

для колісного бронетранспортера необхідно, з одного боку, оцінити 

необхідну зону нечутливості МКД, що самоблокуються, при маневруванні 

і, з іншого боку, визначити мінімально припустимий блокувальний момент 

при невеликому буксуванні, що буде забезпечувати рух у складних 

дорожніх умовах, у тому числі, при вивішуванні одного з коліс.  

 

 

2.1 Визначення необхідної зони нечутливості міжколісних 

диференціалів до відносного обертання півосей 

 

Для того щоб зрозуміти, яка різниця в кутовій швидкості півосьових 

шестірень МКД можлива при русі по дорогах із твердим покриттям і не 

повинна викликати навіть часткового блокування диференціала, треба 

визначити залежність мінімально можливих радіусів повороту 

бронетранспортера від швидкості його руху. 

Розглянемо режим криволінійного руху чотиривісного колісного 

бронетранспортера на прикладі БТР-4 по сухому і чистому 

асфальтобетонному покриттю. Мінімальний радіус повороту на низьких 

швидкостях руху обмежується конструктивним виконанням системи 
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рульового керування машини і становить приблизно м11нар R  по 

центральній площині переднього зовнішнього по повороту колеса. Радіус 

повороту по центру мас cR  при цьому визначається (див. рис. 2.1) по 

формулах: 
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Рис. 2.1. До визначення радіуса повороту за центром мас без 

урахуванням відводу і проковзування коліс 
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Для бронетранспортера БТР-4 ці параметри становлять L=4,4 м; 

L1=L2=1,35 м; LC=2,285 м; B=2,445 м. 

Відповідно мінімальний радіус повороту по центру мас при 

відсутності відведення і проковзування коліс cR 9,13 м. 

Знаючи вагу машини MG , ширину колії B  і висоту розташування 

центра ваги цтh , можна записати формулу для визначення критичного 

мінімального радіуса повороту CR  від швидкості руху Cv , при якому 

починається перекидання машини: 

 

C

CM

M
gR

hvG
hP

B
G цт

2

цтин
2

 ,                                 (2.2) 

звідки  

gB

hv
R C

C

цт

22
 ,                                            (2.3) 

 

де g  – прискорення вільного падіння. 

Отримані значення критичного мінімального радіуса повороту від 

швидкості руху для різних значень висоти розташування центра ваги 

(можуть залежати від комплектації, типу озброєння і т.п.) представлені на 

графіку (рис. 2.2). 

Далі визначаємо кутову швидкість обертання корпуса машини 

навколо вертикальної осі С : 

 

C

C
С

R

v
 ,                                                 (2.4) 

 

середні лінійні швидкості руху відстаючого 1v  і забігаючого 2v  бортів: 



 44 

1 3 5 7 9

1
1

1
3

1
5

1
7

1
9

2
1

2
3

2
5

2
7

2
9

1,1

1,4

0

20

40

60

80

100

120
М

ін
ім

а
л

ь
н
и
й
 р

а
д

іу
с
 п

о
в
о
р
о
ту

, 
м

.

Швидкість руху, м/с

Висота ц.т., м

 

Рис. 2.2. Залежність мінімального радіуса повороту від швидкості руху і 

висоти розташування центра ваги 
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середню кутову швидкість обертання коліс відстаючого 1BK  і забігаючого 

2BK  бортів: 

BK
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середню кутову швидкість обертання півосей відстаючого 1  і забігаючого 

2  бортів: 

BK

KP
KPBK

R

iv
i 1

11  ;                                       (2.9) 
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а також відносну кутову швидкість обертання півосі і корпусу 

диференціала H : 
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 .                              (2.11) 

 

Тут 33,4KPi  передатне відношення колісного редуктора; 

м.53,0BKR  радіус колеса. Тут і далі думаємо, що відстаючий борт має 

індекс 1, що забігає – 2. 

На рис. 2.3 представлена залежність відносної частоти обертання 

півосі і корпусу диференціала в обертах за хвилину 


H
Hn




30
 від 

швидкості руху для різних значень висоти розташування центра ваги. 

Проведені розрахунки показали, що максимальна відносна частота 

обертання півосі і корпусу МКД, що може виникнути через різницю у 

швидкостях обертання коліс різних бортів при маневруванні на дорогах із 

твердим покриттям, не перевищує 100 об/хв для колісних 

бронетранспортерів типу БТР-4 з будь-якою висотою розташування центра 

мас вище 1 м. Тому при проектуванні МКД, що самоблокується, для 

колісного бронетранспортера з коефіцієнтом блокування, який залежить 
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від квадрата швидкості відносного обертання півосей, необхідно 

забезпечити мінімальне блокування коліс або його відсутність до частоти 

відносного обертання півосі і корпуси МКД, рівної 90 об/хв. Це дозволить 

для будь-яких режимів руху по дорогах із твердим покриттям одержати 

відсутність додаткового опору при маневруванні і полегшити вхід у 

поворот з будь-яким радіусом у рамках безпеки по перекиданню машини. 
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Рис. 2.3. Залежність відносної частоти обертання півосі і корпусу МКД  

від швидкості руху і висоти розташування центра ваги 
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2.2 Визначення мінімально припустимого блокувального моменту 

міжколісних диференціалів залежно від швидкості відносного обертання 

півосей 

 

Другою частиною поставленого завдання є визначення мінімально 

припустимого блокувального моменту при невеликому буксуванні, що 

буде забезпечувати рух у складних дорожніх умовах, у тому числі, при 

вивішуванні одного з коліс. 

Як уже було відзначено раніше, класична теорія руху колісних 

машин при визначенні сили тяги машини на поганих дорогах і бездоріжжі 

оперує поняттям коефіцієнт блокування диференціала [13, 17]. Залежно від 

підходу до його визначення величина коефіцієнта блокування перебуває 

або в діапазоні від 0 до 1, або від 1 до нескінченності. При цьому 0 або 

нескінченність відповідають повному блокуванню диференціала. 

Максимальна сила тяги, що може реалізувати ведучий міст, якщо 

одне з коліс має показник максимальної тяги по зчепленню  minN , а інше 

 maxN , становить при використанні КБ по (1.8):  

– для працюючого диференціала: 

 

  minБ1 NKPd  ; 

 

– для заблокованого диференціала:  

 

   maxminmax  NNP  , 

 

причому обов'язковою є перевірка на виконання умови maxPPd  . Якщо ця 

умова не виконується, то величина dP  примусово знижується до maxP . 
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Тут під показником максимальної тяги по зчепленню розуміється 

добуток коефіцієнта зчеплення колеса з опорною поверхнею   і зусилля 

нормального притиснення N  цього колеса до опорної поверхні з 

урахуванням можливого кута уклону опорної поверхні.  

Основним завданням збереження рухливості повнопривідної машини 

є перевищення отриманої сумарної сили тяги над сумарною силою опору з 

урахуванням можливого кута уклону опорної поверхні. 

При аналізі характеристик дорожніх поверхонь, по яких виникає 

необхідність переміщатися військовій техніці [18, 19, 24, 26, 32, 33, 36, 37, 

41, 42, 81, 102] (табл. 2.1) з урахуванням імовірності їхньої зустрічі [17, 

114] підтверджується теза про те, що «КБ=3 достатній для 80% дорожніх 

умов, КБ=5 – для 94%». У табл. 2.1 параметри, які наведені над рисою, 

відповідають нормальному, а під рисою – зниженому тиску в шинах. 

При аналізі можливих сполучень  minN і  maxN  в припущенні що 

машина перебуває на горизонтальній поверхні і її завантаженні рівномірне 

по бортах можна побудувати графіка (рис. 2.4), що показує мінімально 

необхідний коефіцієнт блокування диференціала, який дозволяє 

реалізувати всю можливу для мосту силу тяги maxP  за умовами зчеплення 

обох коліс із дорожньою поверхнею.  

Однак робота з коефіцієнтом блокування МКД має сенс доти, поки 

величина  minN  не стає рівною або дуже близькою до нуля. Це може 

відбутися у випадках вивішування одного з коліс мосту при подоланні 

штучних перешкод, при влученні в локальну глибоку яму або при 

«діагональному вивішуванні», що виникає при подоланні під кутом 

глибоких і досить широких ровів (при подоланні вузьких ровів 

відбувається одночасне вивішування обох коліс одного мосту і міст на цей 

час повністю вимикається із процесу формування сили тяги). 
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Таблиця 2.1 

Порівняльна таблиця коефіцієнтів опору руху і зчеплення рушія  

з опорною поверхнею 

Дорожні умови f  

Автомобільна дорога І категорії 
0,012-0,02 

0,03-0,04 0,7-0,8 

0,75-0,8 
Автомобільні дороги ІІ й ІІІ категорії 

0,018-0,025 

0,03-0,04 

Рівне брукове шосе 
0,02-0,03 

0,035-0,045 0,6-0,7 

0,65-0,75 
Розбита брукова дорога 

0,03-0,05 

0,04-0,06 

Профільована суха ґрунтова дорога 
0,025-0,03 

0,04-0,05 

0,5-0,6 

0,5-0,7 

Розбита ґрунтова дорога 
0,06-0,08 

0,05-0,075 

0,4-0,6 

0,45-0,6 

Ґрунтова дорога в період бездоріжжя 
0,15-0,25 

0,08-0,15 

0,25-0,35 

0,3-0,4 

Задернена місцевість 0,06-0,12 
0,5-0,55 

0,5-0,6 

Сухий піщаний ґрунт 
0,2-0,3 

0,1-0,15 

0,2-0,3 

0,3-0,35 

Вологий щільний пісок 0,1-0,2 
0,35-0,5 

0,4-0,5 

Зледеніла дорога 
0,025-0,035 

0,045-0,06 

0,05-0,15 

0,1-0,2 

Укочена засніжена дорога 
0,15-0,25 

0,2-0,4 

Сніжна цілина 
0,25-0,35 

0,18-0,25 

0,15-0,25 

0,2-0,4 

Заболочена місцевість 
0,5-0,65 

0,3-0,45 

0,05-0,1 

0,1-0,25 

 

При параметричному синтезі МКД із гідростатичним блокуванням 

визначальної є залежність моменту блокування від відносної частоти 

обертання півосі і корпусу диференціала. 
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У п.2.1 і роботі [84] була знайдена необхідна зона нечутливості 

диференціала. Вона склала 90 об/хв, тобто до досягнення такої відносної 

частоти обертання на диференціалі не повинне генеруватися помітного 

додаткового моменту блокування. 

 

0,05
0,2

0,35
0,5

0,65
0,8

0,05
0,2

0,35
0,5

0,65
0,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

К
о

е
ф

-т
 б

л
о

ку
в
а

н
н

я

Коеф-т 

зчеплення 1
Коеф-т зчеплення 2

 

Рис. 2.4. Залежність необхідного коефіцієнта блокування МКД  

для одержання максимальної сили тяги по зчепленню  

від сполучення коефіцієнтів зчеплення під бортами 

 

Наступним етапом параметричного синтезу є визначення частоти 

відносного обертання півосі і корпуси диференціала, при якій повинен 

розвиватися максимально можливий момент блокування. Для 

бронетранспортера БТР-4, на нашу думку, це повинне відбуватися в 

режимі повного буксування одного з коліс на самій повільній передачі 

(зниженій заднього ходу) у діапазоні частоти обертання колінчатого вала 
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від максимального крутного моменту до максимальної потужності 

двигуна. 

Ця величина становить: 

 

12,11535,86
ГПРКIКП

max 
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n
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N
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M
дв

M  об/хв, 

 

де  M
двn  – частота обертання колінчастого валу двигуна 3ТД-3 у режимі 

максимального крутного моменту M
двn =1950 об/хв; 

N
двn  – частота обертання колінчастого валу двигуна 3ТД-3 у режимі 

максимальної потужності N
двn =2600 об/хв; 

Ri  – передатне відношення узгоджувального редуктора між двигуном 

і комплексною гідродинамічною передачею Ri  =1,092(1); 

RiКП  – передатне відношення коробки передач у режимі заднього 

ходу RiКП =7,18; 

РКIi  – передатне відношення роздавальної коробки на зниженому 

діапазоні РКIi =2,182; 

ГПi  – передатне відношення головної передачі ГПi =1,32. 

Таким чином, наростання моменту блокування від нуля до 

максимального значення повинне відбуватися в діапазоні різниці частот 

відносного обертання півосі і корпусу диференціала 80 – 115 об/хв. 

Третім етапом параметричного синтезу є визначення необхідного 

моменту блокування між піввіссю і корпусом диференціала, що дозволить 

упевнено переборювати перешкоди, пов'язані з вивішуванням одного з 

коліс мосту. Для цього необхідно визначити потенційно можливу 
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максимальну силу тяги, яку можна буде спробувати реалізувати на колесі, 

що перебуває в кращих зчіпних умовах, ніж те, що буксує.  

Розглянемо повне вивішування одного з коліс мосту на машині, що 

перебуває приблизно в горизонтальному положенні на поверхні з 

максимальним природним коефіцієнтом зчеплення max =0,8. У цьому 

випадку все навантаження мосту буде прикладене до єдиного колеса, що 

остались у контакті з опорою. Максимально можливий тяговий момент на 

колесі max
KM  буде дорівнює: 

 

Нм26000
4

maxmax 
KM

K

RG
M , 

 

де      MG  – вага бронетранспортера H245250MG ;  

KR  – радіус колеса м53,0KR . 

Відповідно на півосі до колісного редуктора цей момент без 

урахування опорного моменту вивішеного колеса складе: 

 

Нм6000
max

max 
KP

K
D

i

M
M , 

 

де KPi  – передатне відношення колісного редуктора 33,4KPi . 

Отриманий закон зміни блокувального моменту МКД від частоти 

(ряд 1) та квадрату частоти (ряд 2) відносного обертання півосі і корпусу 

диференціала на прикладі колісного бронетранспортера БТР-4 наведений 

на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Залежність зміни блокувального моменту МКД від частоти 

відносного обертання півосі і корпусу диференціала 

 

 

2.3 Висновки по розділу 2 

 

1). При аналізі прохідності колісних машин, які припускають 

можливість вивішування при русі одного або декількох коліс, необхідно 

оперувати поняттям блокувального моменту диференціала, а не 

коефіцієнта блокування. 

2). У результаті розрахунків були отримані значення максимальної 

відносної частоти обертання півосі і корпусу МКД, що може виникнути 

через різницю у швидкостях обертання коліс різних бортів при 

маневруванні на дорогах із твердим покриттям, а також залежності 

необхідного для забезпечення прохідності блокувального моменту МКД 

від частоти відносного обертання півосі і корпусу МКД на прикладі 

колісного бронетранспортера БТР-4. 
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3). Для остаточного вибору структури МКД і його параметрів 

необхідна оцінка їхнього впливу на прохідність, динаміку, економічність і 

керованість повнопривідного автомобіля, якої у потрібній постановці в 

літературі знайдено не було. 

 

Основні результати другого розділу опубліковані в роботах [84, 85]. 
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РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ МІЖКОЛІСНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛІВ 

 

3.1 Постановка задачі чисельного моделювання руху повнопривідної 

колісної машини з різними типами міжколісних диференціалів  

 

Для дослідження і порівняння були обрані:  

– відкритий класичний конічний симетричний МКД; 

– повністю блокований МКД; 

– МКД, у якого блокувальний момент пропорційний навантаженню 

(крутному моменту, що передається диференціалом); 

– МКД, у якого блокувальний момент пропорційний різниці кутових 

швидкостей півосей; 

– МКД, у якого блокувальний момент пропорційний квадрату 

різниці кутових швидкостей півосей. 

Дослідження були проведені для колісного бронетранспортера БТР-4 

з колісною формулою 8х8 і постійним повним диференціальним приводом 

(рис. 3.1). 

У роботі для рішення поставленої задачі використовувалися 

положення теорії руху автомобіля із застосуванням математичного апарата 

чисельного інтегрування системи диференціальних рівнянь другого 

порядку методом Рунге-Кутти з постійним кроком. 

Загальні прийняті допущення і вихідні дані. 

Шина в контакті з дорогою (рис. 3.2) моделювалася з урахуванням 

коефіцієнтів пружного і непружного опору деформуванню в радіальному, 

бічному і поздовжньому напрямках. Перерозподіл опорних реакцій під 

колесами враховувало дію поздовжніх і бічних сил інерції при 

криволінійному русі. Нахил колеса у вертикальній площині від роботи 
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підвіски, рульового керування і крену машини при аналізі його контакту з 

дорогою не враховувався. Всі вали і зубчасті зачеплення приймалися 

абсолютно жорсткими, і високочастотні крутильні коливання в трансмісії 

не розглядалися. 

 

 

 

Рис. 3.1. Кінематична схема трансмісії колісного бронетранспортера БТР-4 

 

 

 

Рис. 3.2. Розрахункова схема взаємодії колеса з дорогою 
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Для проведення розрахунків необхідні дані були взяті на прикладі 

колісного бронетранспортера БТР-4, а саме:  

– маса машини m  = 24 т;  

– статичний радіус колеса при нормальному тиску в шинах  

Rw = 0,53 м;  

– момент інерції колеса з колісним редуктором і піввіссю, 

приведений до півосьової шестірні МКД   Il(r) = 2,54 кгм
2
; 

– передатне відношення колісного редуктора 33,4KP i ; 

– передатне відношення головної передачі 32,1ГП i . 

 

 

3.1.1 Постановка задачі при аналізі динаміки розгону і економічності 

для прямолінійного руху в складних дорожніх умовах. 

У процесі постановки завдання було прийнято використовувати 

наступні критерії: 

– Для визначення динамічності розгону використовувався час 

розгону машини при прямолінійному русі з місця до 10 м/с в умовах різних 

сполучень коефіцієнтів зчеплення під бортами і різними коефіцієнтами 

опору руху. Надалі для порівняння використовувалася відносна величина 

перевищення цього часу для СДПТ щодо часу, необхідного для розгону 

машини в аналогічних умовах з повністю заблокованим диференціалом. 

– Для визначення економічності розгону використовувалася 

витрачена робота, необхідна для розгону машини при прямолінійному русі 

з місця до 10 м/с в умовах різних сполучень коефіцієнтів зчеплення під 

бортами і різними коефіцієнтами опору руху. Надалі для порівняння 

використовувалася відносна величина перевищення цієї роботи для СДПТ 

щодо роботи, необхідної для розгону машини в аналогічних умовах з 

повністю заблокованим диференціалом. 
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За умовою чисельного експерименту розглянутий розгін з місця 

повнопривідного колісного бронетранспортера БТР-4, що перебуває в 

умовах, коли під лівим бортом коефіцієнт зчеплення коліс із дорогою 

відповідає сухому чистому асфальтобетону 8,0l , а під правим бортом 

коефіцієнт зчеплення міняється в різних заїздах від 8,0r  до 1,0r  

(обмерзла дорога). 

Середній коефіцієнт опору руху також мінявся в різних заїздах від 

02,0mf  (сухий чистий асфальтобетон для шин з регульованим тиском) 

до 08,0mf  (розбита ґрунтова дорога). 

Привод на диференціал приймався безступінчастим постійної 

потужності з обмеженням максимального крутного моменту величиною, 

що забезпечує питому силу тяги, рівну 0,8. Це обмежило буксування 

колесами обох бортів у процесі розгону. 

 

 

3.1.2 Постановка задачі при аналізі економічності і керованості для 

криволінійного руху по дорогах із твердим покриттям. 

У процесі постановки задачі було прийнято використовувати 

наступні критерії: 

– Для визначення енергетичних втрат, викликуваних блокувальним 

моментом при криволінійному русі, використовувалася потужність, 

необхідна для руху із заданою постійною швидкістю і заданим 

теоретичним радіусом повороту (кутом повороту керованих коліс) по 

горизонтальній, рівній і сухій асфальтованій дорозі. Надалі для порівняння 

використовувалася відносна величина перевищення цієї потужності для 

СДПТ щодо потужності, необхідної для прямолінійного руху машини в 

аналогічних умовах. 
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– Для визначення впливу блокувального моменту на зміну дійсного 

радіуса повороту використовувалася обчислена величина дійсного радіуса 

повороту машини з урахуванням відведення шин і ковзання в плямі 

контакту при русі в тих же режимах. Надалі для порівняння 

використовувалася відносна величина перевищення цього радіуса для 

СДПТ щодо теоретичного радіуса повороту, розрахованого без обліку 

відведення і проковзування коліс. 

За умовами чисельного експерименту машина при прямолінійному 

русі за рахунок плавного збільшення підведеної потужності розганялася до 

заданої швидкості, після чого керовані колеса протягом двох секунд 

поверталися на визначений кут, і далі машина рухалася по круговій 

траєкторії з урахуванням проковзування і відведення коліс. За умови 

виходу на стійкий рух проводилася фіксація потужності, що дозволила 

досягти криволінійного руху із заданим кутом повороту керованих коліс і 

заданою швидкістю, а так само дійсного радіуса повороту з урахуванням 

проковзування і відведення коліс. Вихід на стійкий рух із заданою 

швидкістю проводився шляхом поступового збільшення потужності на 

вхід міжосьового диференціала в роздавальній коробці. Розгін при цьому 

відбувався безступінчасто при збереженні постійного повного 

диференціального привода. Як міжосьові диференціали в роздавальній 

коробці і прохідних мостах виступали класичні конічні симетричні 

диференціали без яких-небудь пристроїв для блокування.  

Для цього експерименту були прийняті: 

– коефіцієнт зчеплення коліс із асфальтобетонним покриттям у 

поздовжньому і поперечному напрямках 8,0m ; 

– середній коефіцієнт опору руху по асфальтобетонному покриттю 

для шин високої прохідності при номінальному тиску 02,0mf . 
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3.2 Структура математичної моделі 

 

Математична модель була розроблена на основі принципу Даламбера 

(другий закон Ньютона) у складі 39 диференціальних рівнянь по 29 

узагальнених координатах і по 10 узагальненим швидкостям (рис. 3.1 і 

3.2). Узагальнені швидкості замість координат вибиралися в тому випадку, 

коли в обчисленні переміщень не було необхідності.  

Перелік узагальнених координат і швидкостей: 

1) XMV  – швидкість машини уздовж поздовжньої осі, пов'язаної з 

рухливою системою координат з початком координат у центрі ваги 

машини (+ уперед); 

2) YMV  – швидкість машини уздовж поперечної осі, пов'язаної з 

рухливою системою координат з початком координат у центрі ваги 

машини (+ уліво); 

3)   – кут повороту (азимут) корпуса машини щодо вертикальної осі 

(+ проти годинникової стрілки відносно вертикальної осі нерухомої 

системи координат); 

4) 3412  – різниця кутових швидкостей передньої і задньої групи 

мостів на виході міжосьового диференціала в роздавальній коробці  

(+ передні мости швидше); 

5) 21  – різниця кутових швидкостей першого і другого мостів на 

виході міжосьового диференціала в другому прохідному мосту (+ перший 

міст швидше); 

6) 43  – різниця кутових швидкостей третього і четвертого мостів 

на виході міжосьового диференціала в третьому прохідному мосту  

(+ третій міст швидше); 

7) rl 11   – різниця кутових швидкостей лівої і правої півосей 

першого мосту на виході МКД у першому мосту (+ ліва піввісь швидше); 



 61 

8) rl 22   – різниця кутових швидкостей лівої і правої півосей 

другого мосту на виході МКД у другому мосту (+ ліва піввісь швидше); 

9) rl 33   – різниця кутових швидкостей лівої і правої півосей 

третього мосту на виході МКД у третьому мосту (+ ліва піввісь швидше); 

10) rl 44   – різниця кутових швидкостей лівої і правої півосей 

четвертого мосту на виході МКД у четвертому мосту (+ ліва піввісь 

швидше); 

11) in  – швидкість обертання вхідної ланки міжосьового 

диференціала в роздавальній коробці 

12) – 19) ijx  – поздовжні деформації шин всіх коліс (+ маточина 

відстає); 

20) – 27) ijy  – бічні деформації шин всіх коліс (+ маточина вправо); 

28) – 35) ijz  – деформації підвісок всіх коліс (+ стиск); 

36) M  – кут диференту корпуса машини щодо горизонтальної 

поверхні, пов’язаної з нерухомою системою координат (+ носом долілиць); 

37) M  – кут крену корпуса машини щодо горизонтальної поверхні, 

пов’язаної з нерухомою системою координат (+ правий бік долілиць); 

38) X  – переміщення машини уздовж осі ОХ нерухомої системи 

координат; 

39) Y  – переміщення машини уздовж осі ОY нерухомої системи 

координат. 

Диференціальні рівняння, що описують прискорений рух зазначених 

мас: 

m

RR

dt

dV WijX
XM





8

1 ,                                        (3.1) 

 

де  m  – маса машини;  
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WR  – сила опору повітря 2
XMwW FVkR  ;  

ijXR  – проекція на поздовжню вісь машини результуючої сили 

взаємодії кожного колеса з дорогою, що обчислюється по формулі 

 

  ijijYijfijDijijX RPPR  sincos  , 

 

де, у свою чергу:  

DijP  – сила тяги на колесі, що обчислюється як функція від величини 

поздовжньої деформації шини на кожному з коліс і граничного коефіцієнта 

зчеплення ),( ijDij xfP  ;  

fijP  – сила опору коченню колеса, що обчислюється як добуток 

коефіцієнта опору руху f і нормальної реакції дороги під колесом ijZR ;  

ijYR  – бічна сила на колесі;  

ij  – кут повороту керованого колеса (для некерованих коліс ij =0). 

 

m

R

dt

dV ijY
YM




8

1 ,                                             (3.2) 

 

де  ijYR  – проекція на поперечну вісь машини результуючої сили 

взаємодії кожного колеса з дорогою, що обчислюється за формулою 

 

  ijijYijfijDijijY RPPR  cossin  . 

 

  

Z

iijYijX

I

lRbR

d

d
 



8

1

2

2 2/




,                               (3.3) 
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де  2/b  – половина ширини колії з «+» для коліс правого борта і з «–» 

для коліс лівого борта;  

il  – відстань від центра ваги машини до кожного з мостів з 

урахуванням знака;  

ZI  – момент інерції машини при повороті щодо вертикальної осі. 

 

 

3412

2
34123412

II

MM

dt

d bg






 


,                                  (3.4) 

 

де  12M , 34M  – крутні моменти на вихідних карданних валах відповідно 

передньої і задньої груп мостів;  

12I , 34I  – моменти інерції відповідно передньої і задньої груп мостів, 

приведені до вихідних шестірень диференціала;  

bg  – ККД конічного прямозубого зачеплення 96,0...95,0bg . 

 

 

21

2
2121

II

MM

dt

d bg






 


,                                    (3.5) 

 

де  1M , 2M  – крутні моменти на вихідних карданних валах відповідно 

першого і другого мостів; 

1I , 2I  – моменти інерції відповідно першого і другого мостів, 

приведені до вихідних шестірень міжосьового диференціала на другому 

прохідному мосту. 

 

 

43

2
4343

II

MM

dt

d bg






 


,                                   (3.6) 



 64 

 

де  3M , 4M  – крутні моменти на вихідних карданних валах відповідно 

третього і четвертого мостів;  

3I , 4I  – моменти інерції відповідно третього і четвертого мостів, 

приведені до вихідних шестірень міжосьового диференціала на третьому 

прохідному мосту. 

 

 

rl

frbgrl

II

MMM

dt

d

11

1
2

111






 
;                             (3.7) 

 

rl

frbgrl

II

MMM

dt

d

22

2
2

222






 
;                            (3.8) 

 

rl

frbgrl

II

MMM

dt

d

33

3
2

333






 
;                           (3.9) 

 

rl

frbgrl

II

MMM

dt

d

44

4
2

444






 
,                         (3.10) 

 

де  lM1 , rM1  – крутні моменти на півосях відповідно лівого і правого 

коліс 1-го мосту; 

 lM 2 , rM 2  – крутні моменти на півосях відповідно лівого і правого 

коліс 2-го мосту; 

 lM 3 , rM 3  – крутні моменти на півосях відповідно лівого і правого 

коліс 3-го мосту; 

 lM 4 , rM 4  – крутні моменти на півосях відповідно лівого і правого 

коліс 4-го мосту; 

lI1 , rI1  –моменти інерції відповідно лівого і правого коліс 1-го мосту 

разом з колісними редукторами;  
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lI2 , rI2  –моменти інерції відповідно лівого і правого коліс 2-го мосту 

разом з колісними редукторами;  

lI3 , rI3  –моменти інерції відповідно лівого і правого коліс 3-го мосту 

разом з колісними редукторами;  

lI4 , rI4  –моменти інерції відповідно лівого і правого коліс 4-го мосту 

разом з колісними редукторами;  

frfrfrfr MMMM 4321 ,,,  – додаткові блокувальні моменти відповідно 

для першого, другого, третього і четвертого мостів, величина яких 

залежить від типу і конструкції МКД. 

Для МКД, у яких ступінь блокування залежить від навантаження: 

 

 irilMfrifr MMkMM  0 ,  

 

де  0frM  – початкове, постійне значення додаткового блокувального 

моменту,  

Mk  – коефіцієнт пропорційності. 

Для МКД, у яких ступінь блокування залежить від різниці або 

квадрата різниці кутових швидкостей півосей  kM ifr  або 

2
2 


 kM ifr  залежно від типу МКД, де k  і 2

k – відповідні коефіцієнти 

пропорційності. 

 

3412

3412

III

MMM

dt

d

in

inin







,                                (3.11) 

 

де Min – вхідний (приводний) крутний момент на корпусі міжосьового 

диференціала в роздавальній коробці, що обчислюється через задану 

постійну потужність привода ininin NM  . 
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)(1)(1)(1)(1)(1

)(1
sincos rlrlYrlrlXrl

rl
VVV

dt

xd
 


;  (3.12) – (3.13) 

 

)(2)(2)(2)(2)(2

)(2
sincos rlrlYrlrlXrl

rl
VVV

dt

xd
 


;  (3.14) – (3.15) 

 

)(3)(3

)(3

rlXrl

rl
VV

dt

xd



 ;                 (3.16) – (3.17) 

 

)(4)(4

)(4

rlXrl

rl
VV

dt

xd



 ,                 (3.18) – (3.19) 

 

де  )(4)(3)(2)(1 ,,, rlrlrlrl VVVV   – лінійна швидкість обертання шини в 

центрі плями контакту з дорогою відповідно для коліс першого, другого, 

третього і четвертого мостів l з лівого і r з правого боку 

бронетранспортера, що обчислюється по формулі wijijij rV   , де у свою 

чергу:  

)(ril  – кутова швидкість обертання колеса і-го мосту;  

)(rwilr  – дійсний радіус кочення відповідного колеса і-го мосту;  

)(rXilV , )(rYilV  – лінійні швидкості переміщення відповідної маточини 

колеса разом з машиною в проекціях на поздовжню і бічну осі з 

урахуванням повороту машини щодо вертикальної осі. 

Поздовжні деформації шин всіх коліс )(rilx  дають можливість при 

відомій пружності шини в поздовжньому напрямку визначати силу тяги 

(гальмування) )(rDilP , обмежуючи її значення відповідною максимальною 

силою зчеплення даного колеса з дорогою. 

 

)(1)(1)(1)(1)(1

)(1
cossin rlrlYrlrlXrlLD

rl
VVV

dt

yd
 


;  (3.20) – (3.21) 
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)(2)(2)(2)(2)(2

)(2
cossin rlrlYrlrlXrlLD

rl
VVV

dt

yd
 


;  (3.22) – (3.23) 

 

)(3)(3

)(3

rlYrlLD

rl
VV

dt

yd



;                   (3.24) – (3.25) 

 

)(4)(4

)(4

rlYrlLD

rl
VV

dt

yd



,                   (3.26) – (3.27) 

 

де  )(4)(3)(2)(1 ,,, rlLDrlLDrlLDrlLD VVVV  – швидкість бічного відведення 

колеса відповідно першого, другого, третього і четвертого мостів l з лівого 

і r з правого боку бронетранспортера без проковзування, пов'язана з його 

коченням при бічній деформації шини )(rily ; 

 

w

zrlzrlrl

m

PR

dt

zd )(1)(1

2

)(1
2 




;                        (3.28) – (3.29) 

 

w

zrlzrlrl

m

PR

dt

zd )(2)(2

2

)(2
2 




;                        (3.30) – (3.31) 

 

w

zrlzrlrl

m

PR

dt

zd )(3)(3

2

)(3
2 




;                        (3.32) – (3.33) 

 

w

zrlzrlrl

m

PR

dt

zd )(4)(4

2

)(4
2 




,                        (3.34) – (3.35) 

 

де  zrlzrlzrlzrl RRRR )(4)(3)(2)(1 ,,,  – вертикальна сила, що діє на маточину 

колеса відповідно першого, другого, третього і четвертого мостів l з лівого 

і r з правого боку бронетранспортера з боку шини і обчислюється по 

формулі   cywrilcxwrilrwrwilwzril kykxcrrR )()()(0)(  , де у свою чергу:  
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0wr , )(rwilr  – вільний і дійсні радіуси колеса;  

zwc , – радіальна жорсткість шини;  

cxwk  і cywk  – коефіцієнти впливу поздовжньої і бічної деформації 

шини на її радіус кочення;  

zrlzrlzrlzrl PPPP )(4)(3)(2)(1 ,,,  – приведена вертикальна сила, що діє на 

маточину колеса відповідно першого, другого, третього і четвертого мостів 

l з лівого і r з правого боку бронетранспортера з боку підвіски і 

обчислюється по формулі s

ril

srilzril k
dt

zd
czP

)(

)()(


 , де у свою чергу:  

sc  – приведена жорсткість підвіски;  

sk  – приведений коефіцієнт демпфірування підвіски;  

wm  – маса колеса разом з колісним редуктором і частиною 

незалежної підвіски. 

 

Y

izril

I

lP

dt

d




8

1
)(

2

2
,                                         (3.36) 

 

де  YI  – момент інерції машини щодо поперечної осі, що проходить 

через центр ваги машини. 

 

 

X

zril

I

bP

dt

d
 



8

1
)(

2

2 2/


,                                      (3.37) 

 

де  XI  – момент інерції машини щодо поздовжньої осі, пов'язаної з 

рухливою системою координат з початком координат у центрі ваги 

машини («+» для лівих підвісок, «–» для правих підвісок). 
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 sincos YMXM VV
dt

dX
 ,                               (3.38) 

 

де    – азимут руху машини в нерухомій системі координат, що 

обчислюється при інтегруванні рівняння (3.3). 

 

 sincos XMYM VV
dt

dY
 .                                (3.39) 

 

Описана математична модель реалізована в програмному середовищі 

Borland Delphy. 

 

 

3.3. Результати порівняльного аналізу динаміки розгону і 

економічності для прямолінійного руху в складних дорожніх умовах. 

 

На рис. 3.3 – 3.5 представлені результати розрахунку часу розгону по 

описаному вище алгоритму для різних МКД стосовно до 

бронетранспортера БТР-4. На всіх графіках горизонтальна шкала 

представлена у відносних одиницях  5,0;125,0
l

r




 , що 

характеризують баланс коефіцієнтів зчеплення під бортами. Права границя 

діапазону розраховувалася до 1 , однак через малу інформативність на 

цій ділянці була обмежена до величини 5,0 .  

Розрахунки були проведені для наступних типів і характеристик 

МКД: 

_10, _20 і _40 – диференціали, у яких ступінь блокування 

залежить від різниці швидкостей півосей з коефіцієнтами відповідно:   

40,20,10k Нмс;  



 70 

 

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Баланс коефіцієнтів зчеплення під бортами

В
ід

н
о
с
н
е
 з

б
іл

ь
ш

е
н
н
я
 ч

а
с
у
 р

о
з
го

н
а

w_10

w_20

w_40

qw_05

qw_1

qw_15

qw_2

M_02

M_04

M_06

TCS

 

 

Рис. 3.3. Відносне збільшення часу розгону БТР-4 до 10 м/с для різних 

МКД від балансу коефіцієнтів зчеплення під бортами при середньому  

коефіцієнті опору руху f=0,02 
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Рис. 3.4. Відносне збільшення часу розгону БТР-4 до 10 м/с для різних 

МКД від балансу коефіцієнтів зчеплення під бортами при середньому  

коефіцієнті опору руху f=0,05 
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Рис. 3.5. Відносне збільшення часу розгону БТР-4 до 10 м/с для різних 

МКД від балансу коефіцієнтів зчеплення під бортами при середньому  

коефіцієнті опору руху f=0,08 

 

q_05,   q_1,   q_15   і   q_2  –  диференціали, в яких ступінь 

блокування залежить від квадрата різниці швидкостей півосей з 

коефіцієнтами відповідно: 0,2;5,1;0,1;5,02 
k Нмс

2
;  

М_02, М_04 і М_06 – диференціали, в яких ступінь блокування 

залежить від навантаження з коефіцієнтами відповідно 6,0;4,0;2,0Mk ;  

TCS – протибуксовочна система, побудована на основі АБС із 

50  із
-1

, 20000tk  Нм/с. 

На всіх графіках результати представлені у відносних одиницях 

стосовно показників, отриманих для повністю заблокованого 

диференціала. Тому що заблокований диференціал має найкращі 

показники при прямолінійному русі, то всі представлені на графіках 

значення більше одиниці. 
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Аналогічно на рис. 3.6 – 3.8 представлені результати розрахунку 

відносного збільшення роботи, витраченої на розгін бронетранспортера 

БТР-4 до швидкості 10 м/с для різних МКД.  
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Рис. 3.6. Відносне збільшення роботи, витраченої на розгін БТР-4 до 

10 м/с, для різних МКД від балансу коефіцієнтів зчеплення  

під бортами при середньому коефіцієнті опору руху f=0,02 
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Рис. 3.7. Відносне збільшення роботи, витраченої на розгін БТР-4 до  

10 м/с, для різних МКД від балансу коефіцієнтів зчеплення  

під бортами при середньому коефіцієнті опору руху f=0,05 
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Рис. 3.8. Відносне збільшення роботи, витраченої на розгін БТР-4 до  

10 м/с, для різних МКД від балансу коефіцієнтів зчеплення  

під бортами при середньому коефіцієнті опору руху f=0,08 

 

На наведених графіках не представлені криві для відкритого 

конічного диференціала, тому що вони істотно відрізняються від інших 

показників і погано впливають на масштаб. Для них побудовані окремі 

графіки (рис. 3.9 і 3.10), на яких для середніх коефіцієнтів опору руху 

f=0,02, f=0,05 і f=0,08 наведені відносні збільшення відповідно часу 

розгону і витраченої роботи. 

Усі графіки в роботі, як вказувалося раніше, були побудовані для 

колісного бронетранспортера БТР-4, що у стандартній комплектації має 

питому потужність 14,33 кВт/т (19,83 к.с./т). 

Цей момент є істотним, тому що зміна питомої потужності, як у 

меншу, так і в більшу сторону істотно спотворює отримані графічні 

залежності не тільки в абсолютному, але й у відносному вимірі. 
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Рис. 3.9. Відносне збільшення часу розгону БТР-4 до 10 м/с із відкритим 

конічним МКД, від балансу коефіцієнтів зчеплення під бортами 

 

 

1

2

3

4

5

6

0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,275 0,3

Баланс коефіцієнтів зчеплення під бортами

В
ід

н
о
с
н
е
 з

б
іл

ь
ш

е
н
н
я
 в

и
т
р
а
ч
е
н
о
ї 

р
о
б

о
т
и f=0.02

f=0.05

f=0.08

 

 

Рис. 3.10. Відносне збільшення роботи, витраченої на розгін БТР-4 до  

10 м/с із відкритим конічним МКД, від балансу коефіцієнтів  

зчеплення під бортами 
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3.4 Результати порівняльного аналізу економічності і керованості 

при криволінійному русі на дорогах із твердим покриттям 

 

З використанням описаної в п.3.2 моделі і програмного продукту був 

проведений чисельний експеримент, що дозволив одержати масив 

інформації про витрати потужності на криволінійний рух з постійною 

швидкістю і радіусом повороту, а також дійсного радіуса повороту 

машини з урахуванням відведення коліс і їхнім проковзуванням, 

пов'язаними з опором повороту диференціалів різних конструкцій. 

Аналізу були піддані:  

– звичайний (відкритий) конічний МКД без яких-небудь засобів для 

примусового блокування; 

– повністю механічно заблокований конічний МКД; 

– МКД, у якому ступінь блокування залежить від навантаження з 

коефіцієнтами пропорційності Mk , рівними 0,2; 0,4 і 0,6; 

– МКД, у яких ступінь блокування залежить від різниці кутових 

швидкостей півосей з коефіцієнтами пропорційності k , рівними 10, 20 і 

40; 

– МКД, у яких ступінь блокування залежить від квадрата різниці 

кутових швидкостей півосей з коефіцієнтами пропорційності 2
k , рівними 

5, 10, 15 і 20. 

На рис. 3.11 – 3.13 зображені графічні залежності відносного 

збільшення витрат потужності на рух бронетранспортера БТР-4 з колісною 

формулою 8х8 з постійною швидкістю при середньому куті повороту 

керованих коліс передньої осі на 5 (рис. 3.11), 15 (рис. 3.12) і 25 

(рис. 3.13) залежно від величини швидкості для різних типів МКД. 

Відносні втрати потужності були розраховані стосовно втрат потужності 

на прямолінійний рух бронетранспортера з аналогічною швидкістю.  
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Рис. 3.11. Залежність відносного збільшення затрачуваної на рух 

потужності від швидкості для середнього кута повороту  

керованих коліс на 5 
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Рис. 3.12. Залежність відносного збільшення затрачуваної на рух 

потужності від швидкості для середнього кута повороту  

керованих коліс на 15 
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Рис. 3.13. Залежність відносного збільшення затрачуваної на рух 

потужності від швидкості для середнього кута повороту  

керованих коліс на 25 

 

На рис. 3.14 – 3.16 зображені графічні залежності відносного 

збільшення дійсного радіуса повороту бронетранспортера при середньому 

куті повороту керованих коліс передньої осі на 5 (рис. 3.14), 15 

(рис. 3.15) і 25 (рис. 3.16) залежно від величини швидкості для різних 

типів МКД. Відносне збільшення дійсного радіуса повороту було 

розраховано стосовно теоретичного радіуса повороту бронетранспортера 

без урахування відведення і проковзування коліс у контакті з дорогою. 

На рис. 3.11 – 3.16 відповідними кольорами і абревіатурами 

позначені:  

open – звичайний (відкритий) конічний МКД без яких-небудь засобів 

для примусового блокування;  

10, 20, 40 – МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

різниці швидкостей півосей із коефіцієнтами пропорційності k , рівними 

10, 20 і 40;  
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Рис. 3.14. Залежність відносного збільшення дійсного радіуса повороту від 

швидкості для середнього кута повороту керованих коліс на 5 
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Рис. 3.15. Залежність відносного збільшення дійсного радіуса повороту від 

швидкості для середнього кута повороту керованих коліс на 15 
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Рис. 3.16. Залежність відносного збільшення дійсного радіуса повороту від 

швидкості для середнього кута повороту керованих коліс на 25 

 

q05, q10, q15 і q20 – МКД, у яких ступінь блокування залежить 

від квадрата різниці швидкостей півосей із коефіцієнтами пропорційності 

2
k , рівним 5, 10, 15 і 20;  

M02, M04, M06 – МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

навантаження з коефіцієнтами пропорційності Mk , рівним 0,2; 0,4 і 0,6. 

У зв'язку з тим, що показники блокованого МКД істотно 

відрізняються від інших типів МКД, це не дає можливості відображати їх 

на одному графіку, і вони не винесені на рис. 3.11 – 3.16. Для блокованого 

МКД відносна величина перевищення потужності, необхідної для 

криволінійного руху залежно від швидкості і середнього кута повороту 

керованих коліс представлена на рис. 3.17. 

Аналізуючи отримані результати, варто пам'ятати, що МКД 

підвищеного тертя, які самоблокуються, в першу чергу повинні 

виконувати свої основні функції – забезпечувати впевнений і динамічний 

рух по бездоріжжю при істотній різниці між коефіцієнтами зчеплення 

коліс із місцевістю по бортах.  
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Рис. 3.17. Залежність відносного збільшення затрачуваної на рух 

потужності від швидкості і середнього кута повороту 

 керованих коліс для блокованого МКД 

 

 

Однак для високої прохідності кращі показники має повністю 

блокований МКД, що при криволінійному русі на дорогах із твердим 

покриттям без відключення має незадовільні енергетичні параметри і 

параметри керованості. Тому для аналізу впливу розглянутих МКД на опір 

криволінійному руху були відібрані значення коефіцієнтів пропорційності, 

які забезпечують робочу зону основного функціонального показника – 

прохідності. При цьому мінімальні значення коефіцієнтів забезпечують 

мінімально припустимі для військової техніки параметри динаміки і 

прохідності, а максимальні - відповідно, забезпечують високий рівень 

динаміки і прохідності. 

Неблокуємі звичайні (відкриті) конічні диференціали і повністю 

блоковані диференціали розглядалися тільки для визначення границь 

кращих і гірших показників керованості відповідно. 
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Представлені на рис. 3.11 – 3.13 і 3.17 графіки ілюструють 

енергетичні витрати на криволінійний рух бронетранспортера БТР-4 з 

колісною формулою 8х8 щодо витрат на прямолінійний рух у тих же 

умовах. Залежно від кута повороту керованих коліс навіть для звичайного 

(відкритого) МКД ці витрати збільшуються від 1,5% до 43%. Відповідне 

збільшення втрат потужності для повністю блокованого МКД при 

максимальному куті повороту керованих коліс становить 6,26 рази на 

дорогах із твердим покриттям. 

З розрахунків відносного збільшення дійсного радіуса повороту 

(рис. 3.14 – рис. 3.16) видно, що залежно від кута повороту керованих коліс 

навіть для звичайного (відкритого) МКД при русі по сухому 

асфальтобетону за рахунок відведення і проковзування коліс теоретичний 

радіус повороту збільшується від 4,5% до 8,2%. Відповідне збільшення 

радіуса повороту для повністю блокованого МКД при куті повороту 

керованих коліс 5 становить 25 разів. Таке велике збільшення радіуса 

повороту характерно тільки для малих кутів повороту керованих коліс, 

коли машина за рахунок заблокованих МКД до кута повороту керованих 

коліс 5-8 продовжує практично прямолінійний рух. 

 

 

3.5 Висновки по розділу 3 

 

1) Неблокуємі звичайні (відкриті) конічні диференціали і повністю 

блоковані диференціали розглядалися тільки для визначення границь 

кращих і гірших показників розгону і керованості. 

2) З розглянутих конструкцій МКД по динаміці розгону в складних 

дорожніх умовах для середніх значень коефіцієнтів пропорційності 
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перевагу мають МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

навантаження.  

3) При обраних коефіцієнтах пропорційності системи для малих 

кутів повороту керованих коліс (до 8) у перших трьох чвертях діапазону 

безпечних швидкостей і по опору повороту, і по зростанню радіуса 

повороту перевагу мають МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

квадрата різниці швидкостей півосей. 

4) Для більших кутів повороту керованих коліс у першій половині 

діапазону безпечних швидкостей також перевагу мають МКД, у яких 

ступінь блокування залежить від квадрата різниці швидкостей півосей. Але 

при швидкостях, близьких до перекидання, для будь-яких кутів повороту 

керованих коліс їх випереджають по показниках МКД, у яких ступінь 

блокування залежить від навантаження. 

5) Диференціали із ПБС на базі АБС найбільше доцільно 

використовувати при відносно невеликих значеннях дисбалансу 

коефіцієнтів зчеплення по бортах машини і інтегрувати їх із системами 

підтримки курсової стійкості, які дозволяють залежно від ситуації легко 

змінювати значення коефіцієнтів настроювання системи. 

6) Для автомобілів підвищеної прохідності, експлуатація яких не 

припускає режими з повним вивішуванням ведучих коліс можливо 

ефективне використання МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

навантаження. 

7) Для автомобілів високої прохідності і військових колісних машин, 

при експлуатації яких можливо повне вивішування ведучих коліс, доцільне 

використання МКД із фрикційним моментом, що залежить від квадрата 

різниці швидкостей обертання півосей. Вони можуть мати високі 

енергетичні показники при розгоні з мінімальним негативним впливом на 
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керованість машини і при цьому опиратися не на електронні системи 

керування, а на власну внутрішню автоматичність. 

 

Основні результати третього розділу опубліковані в роботах [127, 

137]. 
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РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНКОВЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 

ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ 

МІЖКОЛІСНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛА ДЛЯ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА 

БТР-4 З ГІДРОСТАТИЧНИМ БЛОКУВАННЯМ  

БЕЗ ДОДАТКОВИХ ДИСКІВ ТЕРТЯ 

 

4.1 Експериментальне визначення сили тяги одного мосту 

бронетранспортера БТР-4 при повному вивішуванні одного з коліс 

 

Для проведення випробувань був узятий технічно справний 

четвертий міст колісного бронетранспортера БТР-4 У1318.43.010сб, 

серійний номер 01.15.03.10. Кінематична схема мосту представлена на 

рис. 4.1. 

 

 

 

Рис. 4.1. Кінематична схема четвертого мосту колісного 

бронетранспортера БТР-4 

 

 

Виміри проводилися за допомогою вимірювального комплексу 

стенда випробувань редукторів дослідного виробництва ДП «ХКБМ 

 

Головна передача 

Фланець вхідного валу 

Конічні роликові підшипники 

Диференціал 

Вихідний фланець півосі 
Вихідний фланець півосі 

Сухарі диференціала 
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ім. О.О. Морозова» без навантаження (рис. 4.2). Регульований приводний 

електродвигун приєднувався до фланця вхідного валу (рис. 4.1). На цьому 

ж фланці вимірявся крутний момент, що підводився, і частота обертання. 

Виміри проводилися при температурі масла в редукторі головної передачі і 

диференціала в діапазоні від 60С до 80С. Частота обертання фланця 

вхідного вала змінювалася від 100 хв
-1

 до 1200 хв
-1

 через кожні 20 хв
-1

. 

Приводний момент фіксувався у вільному режимі обертання фланців 

півосей і при фіксації лівої півосі спеціальним технологічним пристроєм 

(рис. 4.3). 

 

 

 

Рис. 4.2. Установка мосту на випробному стенді 
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Результати вимірів представлені на графіках (рис. 4.4). Тут Мсв – 

приводний крутний момент при вільних півосях (Мсв – експериментальні 

значення, Мсв* – апроксимована функція); Мзуп – приводний крутний 

момент при закріпленій лівій півосі (Мзуп – експериментальні значення, 

Мзуп* – апроксимована функція); Мбл – різниця між апроксимованими 

приводними крутними моментами при вільних півосях і закріпленій лівій 

півосі, що характеризує блокувальний момент диференціала. 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Кріплення фланця лівої півосі на корпус 

 

 

Для одержання максимальної сили тяги мосту при одному 

вивішеному (правому) колесі Pmax необхідно врахувати передатні 

відношення власне головної передачі iгп, колісного редуктора iкр і їхнього 

ККД гп, кр, а також радіус колеса Rвк: 
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 . 

 

Аналогічно силі тяги перераховується частота обертання колеса, що 

буксує: 

кргп

вх
букс

2

ii

n
n  , 

 

де вхn  – частота обертання фланця вхідного вала досліджуваного мосту. 
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Рис. 4.4. Залежності крутних моментів на вхідному фланці  

від частоти його обертання 

 

З урахуванням значень констант для колісного бронетранспортера 

БТР-4: гпi =1,32; крi =4,33; гп =0,95; кр =0,98; вкR 0,53 м і апроксимуючих 

функцій: 

27885,300644,0 вх
*
св  nM ; 
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побудовано графік (рис. 4.5) залежності сили тяги одного мосту від 

частоти обертання повністю вивішеного колеса, що вільно обертається. 

З аналізу графіків на рис. 4.4 і 4.5 виходить, що максимальна сила 

тяги ведучого мосту при повному вивішуванні одного з коліс становить 

1091 Н при частоті обертання колеса, що буксує, 399 хв
-1

, що відповідає 

обертанню вхідного фланця ведучого мосту для руху бронетранспортера зі 

швидкістю 11 м/с (39,6 км/год). При спробі подальшого підвищення 

швидкості буксування на частоті вхn =1160 хв
-1

 відбулося заклинювання 

диференціала і обрив фіксуючу піввісь технологічного пристрою. При 

малих частотах обертання вивішеного колеса, що буксує, сила тяги 

ведучого мосту коливається в межах 200…400 Н, що становить приблизно 

0,42...0,84% від максимальної сили тяги мосту по зчепленню рушія із 

ґрунтом на сухому і чистому асфальтобетоні і 0,66...1,32% від 

максимальної сили тяги мосту по двигуну на першій передачі нормального 

ряду для бронетранспортера БТР-4.  
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Рис. 4.5. Залежність сили тяги на ведучому мосту  

від частоти обертання вивішеного колеса 
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4.2 Теоретичне визначення робочого об'єму шестеренного насоса для 

забезпечення заданого блокувального моменту 

 

Робочий об'єм шестерного насоса незалежно від виду зачеплення 

(внутрішнє або зовнішнє), що містить 2 шестірні, згідно [1, 22, 123] по 

наближеній оцінці становить: 

 

bzmqi
22 ,           (4.1) 

 

де  m  – модуль зубчастого зачеплення шестірень насоса; 

b  – ширина вінців шестірень насоса; 

z  – число зубів на ведучій шестірні насоса. 

При роботі шестерного насоса на подачу через короткий 

дроселюючий отвір діаметром THRd  залежність витрати рідини THRQ  і 

тиску нагнітання (на вході в дросель) IPp  буде визначатися формулою [1, 

22, 123]: 

,
2

4

0
2






ppd
Q

IPTHR
THR





    (4.2) 

 

де    – коефіцієнт витрати дроселя для коротких отворів 

( 85,0...7,0 ); 

SPp  – тиск рідини на виході із дроселя (у картері) ( 00 p ); 

  – щільність робочої рідини (
3кг/м950...900 ). 

Відповідно зростання тиску на вході в дросель складе:  
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 .     (4.3) 

 

З урахуванням умови нерозривності потоку робочої рідини витрата 

насоса PQ  дорівнюємо до витрати дроселя THRQ : 

 

V
i

PTHR

nq
QQ 

60
 ,    (4.4) 

 

де  n  – частота обертання приводного вала насоса, об/хв. 

Баланс потужності на приводному валу насоса і енергії рідини 

запишемо у вигляді:  

PIPP Qp
n

M 


30
,    (4.5) 

 

де  M  – крутний момент на приводному валу насоса, Нм; 

P  – повний ККД шестеренного насоса ( 7,0...5,0P ). 

У результаті з (4.5) з підстановкою (4.4) і (4.3) одержуємо 

можливість виразити крутний момент на вході в насос від швидкості 

обертання вала, геометричних характеристик насоса, діаметра 

дроселюючого отвору і характеристик робочої рідини: 
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Задавшись для прикладу конкретними значеннями коефіцієнта 

витрат ( 7,0 ), ККД насосу ( 5,0P ), щільності рідини ( 3кг/м950 ), 

максимальним тиском 25IPp МПа і характеристиками насоса (НШ-16) 

можна побудувати залежності тиску і приводного моменту від швидкості 

обертання ведучої шестірні і діаметра дроселюючого отвору (рис. 4.6 і 4.7). 
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Рис. 4.6. Розрахункова залежність тиску від частоти обертання привода і 

діаметра дроселюючого отвору 
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Рис. 4.7. Розрахункова залежність блокувального (гальмового) моменту  

від частоти обертання привода 
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4.3 Експериментальне визначення блокувального моменту на 

шестеренному насосі 

 

З метою перевірки розробленої математичної моделі були проведені 

експериментальні дослідження шестеренного насоса НШ-16. Номінальний 

робочий об'єм насоса становить 15,610
-6

 м
3
. Для привода насоса був 

використаний регульований електродвигун, що дозволяє плавно змінювати 

частоту обертання вхідного вала насоса від 0 до 1000 об/хв. Як 

навантаження використовувався круглий короткий дроселюючий отвір зі 

змінними вкладишами діаметрами 1,0; 1,5; 2,0 і 2,5 мм. При проведенні 

вимірів реєструвалися частота обертання вхідного вала насоса, тиск у 

напірній магістралі і момент опору обертанню привода насоса. Точність 

вимірів становила: по частоті обертання 2 об/хв; по тиску 0,01 МПа; по 

моменту навантаження 0,1 Нм. Величина вимірюваного тиску була 

обмежена значенням 3,5 МПа. Дані відповідних розрахунків і вимірів 

представлені на рис. 4.8 і 4.9. 
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Рис. 4.8. Порівняння розрахункових і експериментальних залежностей 

тиску від частоти обертання привода 
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Рис. 4.9. Порівняння розрахункових і експериментальних залежностей 

блокувального (гальмового) моменту від частоти обертання привода 

 

За результатами порівняння можна зробити висновок про достатню 

точність моделі для ухвалення рішення про можливість або неможливість 

використання шестеренних насосів без додаткових дисків тертя для 

гідростатичного блокування автомобільних диференціалів. 

 

 

4.4 Розрахунок необхідного робочого об'єму шестеренного насоса 

для гідростатичного блокування міжколісного диференціала 

бронетранспортера 

 

У розділі 2 і роботах [84, 85] була визначена необхідна залежність 

блокувального моменту від різниці частот обертання півосей мосту 

колісного бронетранспортера, що одночасно забезпечує необхідні 

показники прохідності і не перешкоджає маневруванню на дорогах із 

твердим покриттям. Однак максимальне значення реалізованого моменту в 

цих роботах було розраховано без урахування реальної 
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вантажопідйомності шин Michelin 365/80R20XZL, якими зараз 

комплектуються бронетранспортери БТР-4. З урахуванням максимального 

навантаження на шину 3550 кГ (34,83 кН) і радіуса кочення під 

навантаженням 0,53 м необхідний блокувальний момент стає менше або 

рівним М3300 Нм. Відповідно з (4.6) необхідний робочий об'єм 

шестеренного насоса складе: 
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В існуючих габаритах головної передачі бронетранспортера цей 

робочий об'єм у шестеренному насосі внутрішнього зачеплення можна 

реалізувати для шестірень насоса 81 z , 122 z , 10m  мм, 83b  мм або 

71 z , 102 z , 12m  мм, 66b  мм. 

У першому випадку робочий об'єм насоса складе 

 

36922 м102,417108831022    bzmqi ,  

а в другому: 

36922 м10418107661222    bzmqi . 

 

Для насоса з розрахованим робочим об'ємом побудуємо залежності 

тиску і блокувального моменту від відносної швидкості обертання корпуса 

диференціала і півосі.  

По рівняннях (4.3) і (4.4) з урахуванням об'ємного ККД насоса 

7,0V  тиск (рис. 4.10):  
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По рівнянню (4.6) блокувальний момент (рис. 4.11): 
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Рис. 4.10. Залежність тиску в насосі від відносної швидкості обертання 

корпуса диференціала і півосі 
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Рис. 4.11. Залежність блокувального моменту від відносної швидкості 

обертання корпуса диференціала і півосі 
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4.5 Визначення параметрів рухливості бронетранспортера БТР-4 з 

міжколісними диференціалами, що мають гідростатичне блокування без 

додаткових дисків тертя 

 

Раніше в підрозділі 4.4 і роботі [154] були визначені мінімально 

необхідний робочий об'єм шестеренного насоса для гідростатичного 

блокування МКД бронетранспортера БТР-4 і залежності блокувального 

моменту і тиску від відносних швидкостей обертання і діаметра 

дроселюючих отворів. Одночасно в підрозділах 3.3 і 3.4 і роботах [127, 

137] були розроблені і реалізовані методики оцінки ефективності 

диференціалів за критерієм динаміки розгону і енерговитрат у складних 

дорожніх умовах, а також методика оцінки опору криволінійному руху 

повнопривідного автомобіля по дорогах із твердим покриттям. 

Це дозволило в пропонованому підрозділі методом математичного 

моделювання оцінити поводження колісного бронетранспортера БТР-4, 

обладнаного МКД із гідростатичним блокуванням, у складних дорожніх 

умовах і на дорогах із твердим покриттям залежно від діаметра 

дроселюючого отвору в шестеренних насосах. На графіках представлені 

залежності для діаметрів дроселюючого отвору 1 мм – qq_1, 2 мм – 

qq_2 і 3 мм – qq_3. Так само для порівняння наведені розрахунки для 

бронетранспортера, обладнаного МКД із моментом блокування, що 

залежить від навантаження. Для них були розглянуті коефіцієнти 

пропорційності kM, рівні 0,2; 0,4 і 0,6. Як граничні значення розглянуте 

застосування відкритого класичного конічного диференціала (open). 

Існуюча штатна конструкція дворядного радіального кулачкового 

МКД має залежно від ступеня зношування і правого або лівого борту 

значення коефіцієнта блокування KБ=3...5 (середнє значення KБ=4). З 

урахуванням формул 1.9 і 1.10 виведемо значення середнього моменту 
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тертя на диференціалі від повного моменту на вхідному водилі (сепараторі 

кулачкового диференціала): 

З (1.9) виходить 

*
Б0ТР KMM  , 

а *
БK  знаходимо з (1.10) 

6,0
14

14

1

1

Б

Б*
Б 











K

K
K . 

 

Відповідно для проведених розрахунків МКД із моментом 

блокування, що залежить від навантаження, коефіцієнт пропорційності 

kM=0,6 відповідає штатному дворядному радіальному кулачковому МКД 

бронетранспортера БТР-4. 

На графіках рис. 4.12 – 4.14 наведені залежності відносного 

збільшення часу розгону бронетранспортера від 0 до 10 м/с за умови, коли 

під лівим бортом коефіцієнт зчеплення коліс із дорогою відповідає сухому 

чистому асфальтобетону 8,0l , а під правим бортом коефіцієнт 

зчеплення міняється в різних заїздах від 8,0r  до 1,0r  (обмерзла 

дорога). 

Середній коефіцієнт опору руху також мінявся в різних заїздах від 

02,0mf  сухий гладкий чистий асфальтобетон для шин з регульованим 

тиском (рис. 4.12) до 08,0mf  суха розбита ґрунтова дорога (рис. 4.14). 

По горизонтальній осі дорожні умови представлені величиною 

коефіцієнта зчеплення під бортом, що буксує, у діапазоні від 0,1 до 0,3.  

Аналогічно на рис. 4.15 –4.17 наведені залежності відносного 

збільшення енерговитрат на розгін бронетранспортера від 0 до 10 м/с в 

описаних вище дорожніх умовах. 
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Рис. 4.12. Залежність відносного збільшення часу розгону 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД від коефіцієнта зчеплення 

колеса з дорогою під бортом, що буксує, для середнього коефіцієнта опору 

руху f=0,02 
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Рис. 4.13. Залежність відносного збільшення часу розгону 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД від коефіцієнта зчеплення 

колеса з дорогою під бортом, що буксує, для середнього коефіцієнта опору 

руху f=0,05 

 

На рис. 4.18 – 4.20 представлені графіки відносного збільшення 

потужності, необхідної для руху бронетранспортера із заданим 

теоретичним радіусом повороту (середнім кутом повороту керованих коліс 
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першого мосту) по дорозі із твердим покриттям. Збільшення потужності 

розраховувалося стосовно потужності, необхідної для прямолінійного руху 

в аналогічних умовах і з тією же швидкістю. 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3

Коефіцієнт зчеплення під бортом, що буксує 

В
ід

н
о

с
н
е

 з
б
іл

ь
ш

е
н
н
я

 ч
а

с
у
 

р
о
з
го

н
у

open

qqw_1

qqw_2

qqw_3

M_02

M_04

M_06

 

 

Рис. 4.14. Залежність відносного збільшення часу розгону 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД від коефіцієнта зчеплення 

колеса з дорогою під бортом, що буксує, для середнього коефіцієнта опору 

руху f=0,08 
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Рис. 4.15. Залежність відносного збільшення витрат потужності на розгін 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД від коефіцієнта зчеплення 

колеса з дорогою під бортом, що буксує, для середнього коефіцієнта опору 

руху f=0,02 
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Рис. 4.16. Залежність відносного збільшення витрат потужності на розгін 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД від коефіцієнта зчеплення 

колеса з дорогою під бортом, що буксує, для середнього коефіцієнта опору 

руху f=0,05 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3

Коефіцієнт зчеплення під бортом, що буксує 

В
ід

н
о

с
н
е

 з
б

іл
ь
ш

е
н
н
я
 

е
н
р

го
в
и

тр
а

т 
н
а

 р
о

зг
ін

open

qqw_1

qqw_2

qqw_3

M_02

M_04

M_06

 

Рис. 4.17. Залежність відносного збільшення витрат потужності на розгін 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД від коефіцієнта зчеплення 

колеса з дорогою під бортом, що буксує, для середнього коефіцієнта опору 

руху f=0,08 

 

Аналогічно на рис. 4.21 – 4.23 наведені залежності відносного 

збільшення дійсного радіуса повороту бронетранспортера в описаних вище 

дорожніх умовах у порівнянні з теоретично заданим радіусом повороту, 
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розрахованим без урахування відведення і проковзування колеса в зоні 

плями контакту. 
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Рис. 4.18. Залежність відносного збільшення витрат потужності на 

криволінійний рух бронетранспортера, обладнаного різними  

МКД від швидкості руху для середнього кута повороту  

керованих коліс першого мосту на 5 
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Рис. 4.19. Залежність відносного збільшення витрат потужності на 

криволінійний рух бронетранспортера, обладнаного різними  

МКД від швидкості руху для середнього кута повороту  

керованих коліс першого мосту на 15 
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Рис. 4.20. Залежність відносного збільшення витрат потужності на 

криволінійний рух бронетранспортера, обладнаного різними  

МКД від швидкості руху для середнього кута повороту  

керованих коліс першого мосту на 25 
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Рис. 4.21. Залежність відносного збільшення дійсного радіуса повороту 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД, від  

швидкості руху для середнього кута повороту  

керованих коліс першого мосту на 5 
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Рис. 4.22. Залежність відносного збільшення дійсного радіуса повороту 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД, від  

швидкості руху для середнього кута повороту  

керованих коліс першого мосту на 15 
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Рис. 4.23. Залежність відносного збільшення дійсного радіуса повороту 

бронетранспортера, обладнаного різними МКД, від  

швидкості руху для середнього кута повороту  

керованих коліс першого мосту на 25 
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4.6 Перевірка можливості компонування міжколісних диференціалів, 

що мають гідростатичне блокування без додаткових дисків тертя, у мосту 

бронетранспортера БТР-4  

 

Конструкція штатного непрохідного мосту бронетранспортера  

БТР-4 із дворядним радіальним кулачковим диференціалом наведена на 

рис. 4.24. При заміні кулачкового диференціала на конічний відкритий 

міжосьовий диференціал, розташований у прохідних мостах, і незначній 

переробці правої підшипникової опори практично без змін у картерних 

деталях можливе розміщення розрахованого пристрою для 

гідростатичного блокування без додаткових дисків тертя, у мосту 

бронетранспортера БТР-4. Це підтверджує ескізне 3-D пророблення 

головної передачі із пропонованим диференціалом, представлене на 

рис. 4.25. 

 

 

Рис. 4.24. Конструкція головної передачі з кулачковим диференціалом 

 непрохідного мосту бронетранспортера БТР-4 
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Рис. 4.25. Конструкція головної передачі з МКД,  

що має гідростатичне блокування 

 

 

 

4.7 Висновки по розділу 4 

 

Проведені випробування і розрахунки показали, що: 

1) Сила тяги ведучого мосту із дворядним кулачковим 

диференціалом при повному вивішуванні одного з коліс (правого) істотно 

залежить від частоти обертання колеса, що буксує, і досягає максимальної 

величини в 1091 Н при частоті обертання колеса, що буксує, 399 хв
-1

. Ця 

частота обертання відповідає обертанню вхідного фланця ведучого мосту 
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для руху бронетранспортера зі швидкістю 11 м/с (39,6 км/год) після чого 

наступає заклинювання диференціала. 

2) Отримані значення для сили тяги ведучого мосту із дворядним 

кулачковим диференціалом при повному вивішуванні одного з коліс 

(правого) недостатні для впевненого подолання бронетранспортером 

перешкод типу «яр» або «бархан» з діагональним вивішуванням і 

перешкод типу «рів» з послідовним вивішуванням мостів. 

3) На основі шестеренного насоса із внутрішнім зачепленням можна 

реалізувати МКД із гідростатичним блокуванням без використання 

додаткових дисків тертя. Даний диференціал має квадратичну залежність 

блокувального (гальмівного) моменту від різниці кутових швидкостей 

півосі і корпусу диференціала. Це дозволяє, з одного боку, одержати 

практично повне блокування диференціала при буксуванні і, з іншого 

боку, чинити мінімальний опір повороту при маневруванні на дорогах із 

твердим покриттям. 

4) Для колісного бронетранспортера БТР-4 робочий об'єм 

шестеренного насоса із внутрішнім зачепленням, що дозволяє при 

блокуванні реалізувати максимальне зчеплення з дорогою колеса, яке не 

буксує, становить 415 см
3
. Такий насос успішно компонується в габаритах 

штатної головної передачі при заміні існуючого кулачкового диференціала 

на класичний відкритий диференціал з конічними шестірнями. 

5) Оптимальний розрахунковий діаметр дроселюючого отвору 

становить 2 мм. Однак залежно від точності виготовлення елементів 

шестеренного насоса і сукупних об'ємних втрат ця величина повинна 

коректуватися експериментальним шляхом. 

6) Героторні насоси із циклоїдальним зачепленням були зняті з 

розгляду через складність реалізації в них високого тиску через низький 

коефіцієнт перекриття профілів зубів. 
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7) Для синтезу МКД із внутрішньою автоматичністю, який би 

задовольняв вимогам і до тягової прохідності, і до динаміки машини і 

одночасно не перешкоджав її криволінійному руху, остаточно прийнятий 

диференціал, у якому величина блокувального моменту залежить від 

квадрата різниці кутових швидкостей півосей. 

8) МКД із моментом блокування, що залежить від навантаження (у 

тому числі і штатний дворядний кулачковий диференціал) досить успішно 

конкурують із розглянутими диференціалами з гідростатичним 

блокуванням по ефективності роботи в складних дорожніх умовах, але без 

повного вивішування одного з коліс. 

9) Для МКД із гідростатичним блокуванням досить мати діаметр 

дроселюючого отвору більше 3 мм для безперешкодного входу 

бронетранспортера в поворот і криволінійного руху без істотного 

збільшення енерговитрат і погіршення керованості; 

10) З метою одержання необхідної прохідності і динаміки руху в 

складних дорожніх умовах для МКД з гідростатичним блокуванням 

необхідно мати діаметр дроселюючого отвору не більше 1 мм. 

11) Для ліквідації отриманого протиріччя пропонується ставити в 

шестеренний насос керований електромагнітний клапан, що у важких 

дорожніх умовах буде дозволяти по команді водія в будь-якому режимі 

руху зменшувати прохідний перетин до діаметра менш 1 мм або взагалі 

повністю його закривати з розрахунком на запобіжний клапан по тиску і 

об’ємні втрати. 

 

Основні результати четвертого розділу опубліковані в роботах [83, 

86, 154]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1) З аналізу літературних джерел був зроблений висновок про 

відсутність технічного рішення в області МКД, яке б забезпечувало високу 

прохідність (у тому числі при повному вивішуванні ведучих коліс), не 

погіршувало керованість, мало внутрішню автоматичність, було досить 

простим і дешевим у виготовленні і надійним в експлуатації. 

2) Для колісних машин, експлуатація яких припускає можливість 

вивішування при русі одного або декількох коліс, у МКД для забезпечення 

прохідності необхідно використовувати або повне блокування, або 

протибуксовочні системи на базі АБС, або диференціали, що 

самоблокуються, з моментом, що блокує, залежним від різниці або 

квадрата різниці частот відносного обертання півосей і корпуса 

диференціала. Використання повного блокування в існуючих конструкціях 

вимагає або повної зупинки машини перед блокуванням / розблокуванням 

диференціалів або використання фрикційних дисків, блокування яких 

вимагає додаткового відбору потужності для їхнього втримання в 

замкнутому стані і які при активній експлуатації машини в складних 

дорожніх умовах інтенсивно зношуються. Для використання 

протибуксовочних систем на базі АБС на даний момент, на жаль, ми не 

маємо відпрацьованих достатньо надійних в умовах військового 

застосування вітчизняних АБС, які могли б лягти в основу створення 

противобуксовочной системи. Тому доцільним є використання МКД із 

гідростатичним блокуванням без використання додаткових фрикційних 

дисків. 

3) З наведеного аналізу витікає, що найбільш ефективним вхідними 

параметрами для більшості підходів по забезпеченню автоматичного 
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розподілу потужності між колесами є кінематична неузгодженість 

швидкостей обертання ведучих коліс і положення керованих коліс. 

4) При аналізі прохідності колісних машин, які припускають 

можливість вивішування при русі одного або декількох коліс, необхідно 

оперувати поняттям блокувального моменту диференціала, а не 

коефіцієнта блокування. 

5) У результаті математичного моделювання і розрахунків на 

прикладі колісного бронетранспортера БТР-4 були отримані значення 

максимальної відносної частоти обертання півосі і корпусу МКД, що може 

виникнути через різницю у швидкостях обертання коліс різних бортів при 

маневруванні на дорогах із твердим покриттям, а також залежності 

необхідного для забезпечення прохідності блокувального моменту МКД 

від частоти відносного обертання півосі і корпусу МКД. Виявлено, що 

оптимально блокувальний момент повинен зростати від нуля до 

максимального значення в 3000 Нм відповідно при зростанні відносної 

частоти обертання півосі і корпусу диференціалу від 80 до 115 хв
-1

. 

6) З розглянутих конструкцій МКД по динаміці розгону в складних 

дорожніх умовах для середніх значень коефіцієнтів пропорційності 

перевагу мають МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

навантаження.  

7) При обраних коефіцієнтах пропорційності системи для малих 

кутів повороту керованих коліс (до 8) у перших трьох чвертях діапазону 

безпечних швидкостей і по опору повороту, і по зростанню радіуса 

повороту перевагу мають МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

квадрата різниці швидкостей півосей. 

8) Для більших кутів повороту керованих коліс у першій половині 

діапазону безпечних швидкостей також перевагу мають МКД, у яких 

ступінь блокування залежить від квадрата різниці швидкостей півосей. Але 
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при швидкостях, близьких до перекидання, для будь-яких кутів повороту 

керованих коліс їх випереджають по показниках МКД, у яких ступінь 

блокування залежить від навантаження. 

9) Диференціали із ПБС на базі АБС найбільше доцільно 

використовувати при відносно невеликих значеннях дисбалансу 

коефіцієнтів зчеплення по бортах машини і інтегрувати їх із системами 

підтримки курсової стійкості, які дозволяють залежно від ситуації легко 

змінювати значення коефіцієнтів пропорційності (настроювання системи). 

10) Для автомобілів підвищеної прохідності, експлуатація яких не 

припускає режими з повним вивішуванням ведучих коліс можливо 

ефективне використання МКД, у яких ступінь блокування залежить від 

навантаження. 

11) Для автомобілів високої прохідності і військових колісних 

машин, при експлуатації яких можливо повне вивішування ведучих коліс, 

доцільне використання МКД із фрикційним моментом, що залежить від 

квадрата різниці швидкостей обертання півосей. Вони можуть мати високі 

енергетичні показники при розгоні з мінімальним негативним впливом на 

керованість машини і при цьому опиратися не на електронні системи 

керування, а на власну внутрішню автоматичність. 

12) Проведені випробування показали, що сила тяги ведучого мосту 

із дворядним кулачковим диференціалом при повному вивішуванні одного 

з коліс (правого) істотно залежить від частоти обертання колеса, що 

буксує, і досягає максимальної величини в 1091 Н при частоті обертання 

колеса, що буксує, 399 хв
-1

. Ця частота обертання відповідає обертанню 

вхідного фланця ведучого мосту для руху бронетранспортера зі швидкістю 

11 м/с (39,6 км/год) після чого наступає заклинювання диференціала. 

13) Отримані значення для сили тяги ведучого мосту із дворядним 

кулачковим диференціалом при повному вивішуванні одного з коліс 
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(правого) недостатні для впевненого подолання бронетранспортером 

перешкод типу «яр» або «бархан» з діагональним вивішуванням і 

перешкод типу «рів» з послідовним вивішуванням мостів. 

14) На основі шестеренного насоса із внутрішнім зачепленням 

можна реалізувати МКД із гідростатичним блокуванням без використання 

додаткових дисків тертя. Даний диференціал має квадратичну залежність 

блокувального (гальмівного) моменту від різниці кутових швидкостей 

півосі і корпусу диференціала. Це дозволяє, з одного боку, одержати 

практично повне блокування диференціала при буксуванні і, з іншого 

боку, чинити мінімальний опір повороту при маневруванні на дорогах із 

твердим покриттям. 

15) Для колісного бронетранспортера БТР-4 робочий об'єм 

шестеренного насоса із внутрішнім зачепленням, що дозволяє при 

блокуванні реалізувати максимальне зчеплення з дорогою колеса, яке не 

буксує, становить 415 см
3
. Такий насос успішно компонується в габаритах 

штатної головної передачі при заміні існуючого кулачкового диференціала 

на класичний відкритий диференціал з конічними шестірнями. 

16) Оптимальний розрахунковий діаметр дроселюючого отвору 

становить 2 мм. Однак залежно від точності виготовлення елементів 

шестеренного насоса і сукупних об'ємних втрат ця величина повинна 

коректуватися експериментальним шляхом в бік зменшення. 

17) Героторні насоси із циклоїдальним зачепленням були зняті з 

розгляду по причині складності реалізації в них високого тиску через 

низький коефіцієнт перекриття профілів зубів. Для синтезу МКД із 

внутрішньою автоматичністю, який би задовольняв вимогам і до тягової 

прохідності, і до динаміки машини і одночасно не перешкоджав її 

криволінійному руху, остаточно прийнятий диференціал, у якому величина 
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блокувального моменту залежить від квадрата різниці кутових швидкостей 

півосей. 

18) МКД із моментом блокування, що залежить від навантаження (у 

тому числі і штатний дворядний кулачковий диференціал) досить успішно 

конкурують із розглянутими диференціалами з гідростатичним 

блокуванням по ефективності роботи в складних дорожніх умовах, але без 

повного вивішування одного з коліс. 

19) Для МКД із гідростатичним блокуванням досить мати діаметр 

дроселюючого отвору більше 3 мм для безперешкодного входу 

бронетранспортера в поворот і криволінійного руху без істотного 

збільшення енерговитрат і погіршення керованості в усьому діапазоні 

швидкостей руху; 

20) З метою одержання необхідної прохідності і динаміки руху в 

складних дорожніх умовах для МКД з гідростатичним блокуванням 

необхідно мати діаметр дроселюючого отвору не більше 1 мм. 

21) Для ліквідації отриманого протиріччя пропонується ставити в 

шестеренний насос керований електромагнітний клапан, що у важких 

дорожніх умовах буде дозволяти по команді водія в будь-якому режимі 

руху зменшувати прохідний перетин до діаметра менш 1 мм або взагалі 

повністю його закривати з розрахунком на запобіжний клапан по тиску і 

об’ємні втрати. 

Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок, що цілі 

дослідження були досягнуті, а всі поставлені завдання вирішені. 
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диференціалом і існуючими варіантами конструкцій. 

10. Волонцевич Д.О., Веретенников Е.А., Мормило Я.М. Анализ влияния 

конструкции межколесных дифференциалов на сопротивление 

криволинейному движению полноприводного автомобиля по дорогам с 

твердым покрытием. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVII міжнародної науково-практичної 

конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. I. / за ред. проф. 

Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С. 174. 
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Особистий внесок здобувача: розроблено алгоритм та виконано числове 

моделювання для аналізу впливу величини коефіцієнту блокування 

міжколісного диференціалу на спротив криволінійному руху колісного 

бронетранспортера. 

11. Волонцевич Д.О., Мормило Я.М. Экспериментальное определение 

блокировочного момента межколесного кулачкового дифференциала 

бронетранспортера БТР-4 при вывешивании одного из колес. Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей 

ХXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-

17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ 

«ХПІ». С. 324. 

Особистий внесок здобувача: розроблено програму і методику проведення 

експериментальних досліджень, оброблено і систематизовано результати 

експерименту. 

12. D. Volontsevych, Ie. Veretennikov, Ia. Mormylo, V. Karpov. Evaluation of 

the efficiency of the vehicle with various inter-wheeled differentials for different 

clutch conditions on sides in acceleration regime. Proceedings of the XXVII 

International Scientific Conference trans&MOTAUTO’19. Year III, Issue 1(6), 

Sofia, Bulgaria 2019, 91–94. 

Особистий внесок здобувача: запропонував метод для порівняння 

ефективності різних типів МКД при розгоні бронетранспортера БТР-4 в 

складних дорожніх умовах та доопрацював структуру існуючої 

математичної моделі руху бронетранспортера для його реалізації. 

Додаткові публікації за темою дисертації: 

13. Волонцевич Д.О., Мормило Я.М. К вопросу структурно-

параметрического синтеза межколесного дифференциала с внутренней 

автоматичностью на основе гидростатической блокировки. Механіка та 

машинобудування, №1, 2019. С. 76–84. Фахове видання України, що 

індексується в «Ulrich’s Periodicals Directory». 
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Особистий внесок здобувача: доопрацював існуючу математичну модель 

руху бронетранспортера для комплексного порівняння характеристик 

рухливості бронетранспортера БТР-4 з різними обраними для порівняння 

типами міжколісних диференціалів та провів обробку результатів 

чисельного експерименту. 
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Додаток Б 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення та результати дисертації доповідалися та 

обговорювалися на 6 науково-практичних конференціях різного рівня: 

– V Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми 

координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. 

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки", яка відбулася 11-

12 жовтня 2017 року в м. Київ, форма участі – очна; 

– XVIII науково-технічна конференція «Створення та модернізація 

озброєння і військової техніки в сучасних умовах», яка відбулася 06-07 

вересня 2018 року в м. Чернігів, форма участі – очна; 

– XXVII International Scientific Conference «Trans and Motauto’2019», 

17–20.06.2019, Varna, Bulgaria, форма участі – дистанційна; 

– ХХV, ХXVI та ХХVII міжнародні науково-практичні конференції 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я 

(MicroCAD): які відбулися в квітні 2017, 2018 та 2019 року в м. Харків, 

форма участі – очна. 
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Додаток В 

 

Документи про впровадження результатів дослідження 
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