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МЕХАНІЧНА МОДЕЛЬ

ЛІЧИЛЬНИК

Довідник юного механіка
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§1
Вступ

Наш мозок влаштований таким чином, що можна трохи збитися, підраховуючи будь-які предмети або дії, кількість яких більше 10 (кількість пальців на
обох руках). З давніх-давен люди використовували різні види рахункових
пристроїв і механізмів для вимірювання шляху між поселеннями, для визначення «геолокації» –скільки залишилося пройти каравану до джерела
води, для підрахунку мішків зерна мірошником і т.д.
З розвитком промисловості потрібно було вести підрахунок вироблених
на верстаті деталей, облік відвідувачів всесвітніх виставок, фіксувати
удари кожного спортсмена в боксерських поєдинках і багато іншого.
Лічильник повністю задовільняв всі ці потреби! Здавалося
б, такий маленький і простий пристрій, а в тому чи іншому
вигляді застосовується практично у всіх галузях людської
діяльності. Так, наприклад, при вході на борт літака
стюарди і стюардеси підраховують кількість пасажирів за допомогою мініатюрного лічильника,
тримаючи його у себе за спиною.
Однак є одна галузь, в якій лічильники
знайшли своє застосування і закріпилися
назавжди - це автомобілебудування.
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Так, так ... в кожному автомобілі на приладовій панелі ми
бачимо, як пливуть цифри на індикаторі пробігу автомобіля
- це і є індикатор лічильника, який входить в систему одометра автомобіля. Назва «одометр» походить від грецьких
слів «Одос» - дорога і «метрон» - міра, іншими словами вимірювач шляху.
Механічну модель «Лічильник», принцип роботи якої ми
розглянемо в цьому посібнику, також можна підрахувати що
завгодно від 1 до 999.
Наприклад, за допомогою цієї моделі ви зможете вести
рахунок ходів під час гри у шахи або вести рахунок забитих
голів в іграх з м’ячем, рахувати кількість пройдених кроків,
повторюваних слів за день і багато чого ще ..
Звичайно пробіг автомобіля підрахувати буде складно,
проте підрахувавши кількість стовпів за вікном автомобіля і помноживши їх кількість на відстань між ними, ти
отримаєш дистанцію, яку проїхав ....
Як ми вже відзначали раніше, найчастіше лічильники застосовуються у механізмі одометра.
Давай на його прикладі розглянемо історію і принцип роботи цього цікавого і, на перший погляд, простого механізму!
Ручний механічний лічильник

«Лічильник» лінейки STEM-лаб
Модель стилізована під елемент конструкції промислового верстата минулих століть
(ери індустріального розвитку).
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§2
Історична
довідка

Одометр (простою мовою лічильник) має
давню історію та був винайдений майже 2000
років тому. В давнину його використовували як
прилад для вимірювання протяжності доріг
Винайдення першого одометра приписують
одразу трьом історичним фігурам. Це китайський
винахідник Чжан Хен, давньогрецький математик
Архімед та античний механік Герон Александрійський.
Первісний лічильник (малюнок 1) на вигляд
нагадував тачку і мав два зубчастих колеса. При
повному повороті маточини колеса* на землі вертикальне зубчасте колесо поверталося на одну
зарубку. Після кожного повного повороту вертикального зубчастого колеса поверталося і горизонтальне зубчасте колесо так, що через отвір, зроблений у ньому, в спеціальний ящик падав один камінь,
заздалегідь заготовлений і покладений на тачку.
Підрахунок каменів, що випали, давав можливість
обчислити кількість обертів колеса на землі й тим
самим виміряти шлях.
Подібні прилади використовувалися одночасно
Римською та Китайською імперіаями. Також відомо,
що з ІІІ сторіччя китайці називали цей прилад «лічильник шляху, пройденого возом» – «the ji li gu
che» або «лічильник шляху, пройденого возом в лі
(li)» (сучасне вимірювання лі = 500 м = 1640 футів).
Користь одометрів оцінили в кожній країні світу!
Їх модифікували в залежності від застосовуваних
мір довжин, будь то льє, милі або кілометри. Отже,
минали століття, вози замінили карети, а їх, в свою
чергу, замінили сучасні автомобілі, проте одне залишилося незмінним - бажання знати, скільки ти
проїхав. Що ж такого важливого приховано у розумінні пройденого шляху і чому одометр такий
важливий? Давайте спробуємо розібратися.

Малюнок 1
* Знаючи довжину окружності колеса (2πR*) і кількість обертів, яку показав лічильник, можна легко вирахувати відстань.

Архімед - давньогрецький вчений і інженер. Зробив
безліч відкриттів у геометрії.
Заклав основи механіки, гідростатики, був автором ряду
важливих винаходів.

Чжан Хен, доросле ім’я
Пінцзи - китайський філософ,
мислитель-енциклопедист,
літератор, поет, державний
діяч і вчений, якому належать світові відкриття та винаходи в математиці, астрономії, механіці, сейсмології,
географії.

Герон Олександрійський грецький математик і механік.
Подробиці його життя невідомі.
Герона відносять до найбільших
видатних інженерів за всю історію людства.

§3

Що це за
механізм
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використовується

§3 Що це за механізм і де використовується

Отже, ми вже знаємо, що таке одометр - це пристрій, який фіксує пробіг
(пройдений шлях), як правило, автомобіля в кілометрах або милях.
Тепер розберемося в тому, як він влаштований і які типи одометрів існують
на даний момент!
Одометр складається з трьох основних компонентів:
1. Датчик - саме датчик передає інформацію на лічильник про те, скільки
обертів зробило, наприклад, колесо автомобіля.
Як правило, датчики розміщені в корпусі коробки передач або у самому
колесі. За принципом своєї дії розрізняють механічні (приймають оберти і передають їх на лічильник), електронно-механічні (приймають оберти і перетворюють їх в електричні сигнали)
2. Лічильник - найважливіший пристрій! Він перетворює сигнал, що надходить з датчика і виводить його на індикатор. Наприклад, якщо ми говоримо
про механічний одометр, то датчик через спеціальний гнучкий трос фізично
передає обертання на лічильник і приводить його механізм у рух, а ось в електронному лічильнику в рух нічого не приводиться, а за все відповідають
електронні імпульси, які обробляються, і значення виводиться на індикатор
3. Індикатор - простими словами - табло з цифрами або дисплей. Те, на
що ми дивимося і розуміємо, скільки ми проїхали.
Індикатор

Лічильник
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З огляду на сказане вище, давайте визначимо, які типи одометрів у нас можуть бути:
Механічний одометр - це механічний датчик + механічний лічильник. Найпростіший пристрій, який був
влаштований за принципом передачі обертання через тросик безпосередньо на механізм лічильника.
Гібридний або електронно-механічний - це механічний датчик + електронний лічильник. В даному випадку фізичне обертання троса приводило у рух механізм лічильника, проте індикатор був цифровим, а це
значить, що робота механізму лічильника переводилася в електронний вигляд.
Електронний - електро-механічний датчик + електронний лічильник. Найсучасніша зі схем, що застосовуються серійно. В даному випадку датчик приймає оберти, перетворює їх в електронний імпульс (це називається датчик Холла) і далі електронний імпульс розшифровується в лічильнику і передається на індикатор.
Так що-ж такого важливого в тому, що ми знаємо, скільки проїхали?
З практичної точки зору одометр допомагає визначити пройдений шлях і, наприклад, «пробіг» транспортного засобу, коли підходить час для чергового технічного обслуговування. Обнуливши показники одометра
(або засікаючи значення) перед поїздкою, можна точно вирахувати відстань від точки А до точки В або скільки
автомобіль може проїхати на одній заправці. Для зручності одометр розташовують поруч зі спідометром,
ще одним механізмом, який визначає швидкість авто.
Якби наш лічильник входив до складу системи одометра, тоді це був би механічний одометр.
Давай детальніше розглянемо, що ж відбувається всередині механічного лічильника, коли датчик починає працювати.

Розглянемо, як влаштований автомобільний механічний одометр, в якому лічильник - його основний
механізм.
Принцип його дії: за один пройдений автомобілем кілометр колесо здійснює однакове число обертів.
Знаючи, скільки обертів воно зробило, можна розрахувати пройдений шлях.
Завели машину і поїхали. Як ми вже писали, датчики частіше всього розміщують у коробці передач. А де
саме? І чому саме в коробці передач, а не на самому колесі? Відповідь проста. Це зручно! Плюс у коробці
передач є місце, яке може дати нам зрозуміти, з якою швидкістю ми зараз їдемо, а значить, і з якою
швидкістю обертаються колеса.
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Мальтійський механізм - механізм переривчастого
руху, що перетворює рівнозмінний обертальний рух в переривчастий обертальний рух.

Коробка передач перетворює обороти, що надходять з вала двигуна і в залежності
від обраної передачі занижує їх, збільшує або реверсує (у випадку із задньою передачею). Ці
обороти ми можемо отримати, якщо підключимо наш датчик до вихідного валу коробки передач. Адже
саме з нього обороти надходять далі на колеса. Обертання вала передаються механізму датчика, а він, в свою
чергу, передає їх на гнучкий тросик, приєднаний до лічильника.
Усередині лічильника тросик передає обертання вхідного вала системи черв’ячних передач (їх ми поки
розглядати не будемо). Далі зубчасте колесо останньої черв’ячної передачі приводить в рух перший барабан індикатора (ті самі барабани, які ми бачимо в машині). Барабан-1 починає обертатися і відраховувати
першу величину шляху - соті кілометра (кожні 10 метрів). Відрахувавши до 10 позицій (тобто ми проїхали
100 метрів), він провертає на одну одиницю наступний барабан-2, який позначає 10-і кілометра (кожні 100
метрів) і продовжує обертатися далі. Коли показники другого барабана доходять до 10, він провертає на
одиницю барабан-3, що показує кілометри пройденого шляху і так далі.
Як же так виходить, що дійшовши до 10 барабан провертає сусідній на одну одиницю і продовжує обертатися далі? Відповідь криється в Мальтійському механізмі.
Принцип роботи цього механізму закладено і в модель «Коробка передач» лінійки STEM-лаб. Склавши
цю модель, ти зрозумієш, як влаштований цей нескладний механізм.
Отже, принцип роботи не змінився з часів
Давнього Риму, тільки замість камінчиків у сучасному лічильнику – цифри на шестернях із
кількістю пройдених кілометрів і метрів..
В механізмі механічного лічильника застосовуються ч черв’ячні передачі.
Для того, щоб було видно потрібний результат, водіями /користувачами часто використовується корегування одометрів, наприклад, якщо
було змінено діаметр колеса тощо.

Черв’ячна передача
(зубчасто-гвинтова передача) - механічна передача, яка здійснюється
зачепленням черв’яка
(прос тими с ловами,
гвинта) і зв’язаного з ним
черв’ячного колеса (зубчастого колеса).
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Тепер, коли ми знаємо, як влаштований
автомобільний механічний одометр, розглянемо його механізм і принцип роботи на
прикладі STEM-моделі Ugears «Лічильник».
Дана модель являє собою збірку = лічильник
+ індикатор. А датчиком обертів у нас слугує
той, хто робить підрахунок своїми рукам,
натискаючи на кнопку-клікер або обертаючи
колесо вала, розташоване на правій стороні
моделі, іншими словами - ви самі!
«Лічильник» складається з трьох барабанів з цифрами від 0 до 9; колеса для швидкого прокручування значень індикатора,
що здійснює обертальний рух; кнопки для
перемикання /рахунку, що здійснює зворотно-поступальний рух; відкидної кришки для
«обнулення» результатів.
В основі роботи лічильника закладено
дію Мальтійського механізму!

Зворотно-поступальний рух являє собою
лінійний рух вгору-вниз або вперед впередназад, що повторюється. Цей принцип
застосовується в широкому спектрі механізмів,
включаючи поршневі двигуни.

Обертальний рух - вид механічного руху. При
обертальному русі матеріальна точка (дуже
маленька точка, що знаходиться на об’єкті
обертання) описує коло.
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Мальтійський механізм на прикладі лічильника:
Барабан 1, що обертається на осі А, має зубчастий шток а, періодично входить в зачеплення із зубами d колеса 2, що обертається на осі В. При повороті колеса 1 (мал. 2.1) на кут φ колесо 2 повертається на 1/8 частину оберту (мал. 2.2).
Положення зубчастого штока
до повороту колеса 2

1

A

a
B
d

φ

2

1

A

Положення зубчастого штока після повороту
колеса 2 на 1/8 частину оберту

a
B
d
2

1/8 частина
оберту
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§4

Як він працює
При натисканні кнопки-клікера змінюється
значення індикації на одну поділку (якщо обертати ручку, то за 1 повний оберт значення
першого барабана-регістра зміниться на 10
значень, а 2-й барабан-регістр зміниться на
1 значення). Коли барабан-регістр доходить
до позначки «10», йде зачеплення за принципом Мальтійського механізму і змінюється
значення наступного регістра (механізм перемикає наступний барабан на одну поділку
при повному повороті попереднього барабана) і змінюється значення наступного регістра, і т.д. до тих пір поки 2-й регістр не підійде
до позначки 10. Тоді в зачеплення входить
мальтійський механізм 3-го регістра). Всього,
три барабана-регістра індикатора дозволяють
зробити вимір значень від 1 до 999.

Як
влаштований
і як працює
механізм

Храповики в механізмі не дозволяють зробити зворотний відлік або скидання значень,
коли кришка моделі закрита. Цим забезпечується відлік у правильній послідовності.
У моделі передбачена можливість обнулити одометр. Відкриваємо передню кришку і обертанням вручну кожного барабану виставляємо в ряд всі
значення на «0».
Барабан

Кнопка

Крышка

Ручка
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Лабораторні
заняття

§5 Лабораторні заняття

Для вирішення задач вам знадобиться:
Формула 1. Формула для розрахунку довжини кола
C = 2πR (м)
Де:
C - довжина кола, метри (м);
R- радіус кола, метри (м);
π - математична константа, яка виражає відношення довжини кола до її діаметру, і приблизно дорівнює 3,14.
Формула 2. Формула для розрахунку довжини відрізка пройденого шляху:
S
(м)
l =
N

Де:
S - довжина пройденого шляху метри (м);
N - кількість однакових відрізків шляху, одиниці (од.)
Формула 3. Формула для розрахунку середньої швидкості руху:
υ = S (м/c)
t

Де:
S - довжина пройденого шляху метри (м);
t – час, витрачений на подолання шляху, секунди (с).
Формула 4. Формула для розрахунку довжини пройденого шляху в залежності від довжини кола та кількості обертів.
S = C ∙ N (м)
Де:
С – довжина кола (м)
N – кількість повних обертів зроблених колом (наприклад колесом)
Завдання №1. «Шовковий шлях»
Відомо, що за день обоз рухався 6 годин. Колесо «воза» робило 1800 обертів в годину, а його діаметр становив 1,5 м.
Розрахуй довжину шляху пройденого обозом «шовковим шляхом», використовуючи Формулу 1 та Формулу 4.
Завдання №2. «Колізей»
Римський воїн проїхав по Колізею на колісниці 4 кола і переміг. Довжина кола
«Колізею» 500 пасів (Passus - це історична римська міра довжини, так званий,
подвійний крок, дорівнює приблизно 1,48 метра.). Діаметр колеса - 1 м.
Скільки обертів зробило колесо римської колісниці на змаганнях у Стародавньому Римі?
Для розрахунку використовуй Формулу 1 та Формулу 4.
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Завдання №3. «Довжина кроку»
Зробіть 10-20 кроків (N) у приміщенні. Для рахунку використовуйте лічильник. Виміряйте за допомогою
рулетки або вимірювальної стрічки довжину цього відрізка свого шляху.
Довжина шляху - S = __________________ метрів. За кількістю кроків і шляхом, який виміряли, розрахуйте
довжину свого кроку за формулою 2. Для більш точного значення повторіть вимірювання кілька разів і знайдіть середнє значення.
Завдання №4. «Середня швидкість твого руху»
Обчислення середньої швидкості руху, використовуючи Формулу 3. Виберіть маршрут свого руху, наприклад, від будинку до парку. За допомогою лічильника розрахуйте кількість кроків, яку ви робите, щоб
подолати цей шлях. Число кроків позначимо - N = __________________.
Виміряйте час свого руху на цьому шляху. Час руху t виміряйте за допомогою годинника або секундоміра і запишіть у секундах. t = __________________ секунд. Знаючи довжину свого кроку (значення візьміть з попереднього завдання) і кількість кроків, які ви зробили під час проходження шляху, визначте довжину
шляху S за Формулою 2. А тепер знайдіть середню швидкість, яку Ви розвивали під час ходи, використовуючи Формулу 3.
Вправа №1
Давай порахуємо кількість автомобілів, що проїжджають повз. Щоб не збитися під час підрахунку, наприклад, синіх автомобілів, які проїхали, використовуйте «Лічильник». Протягом 10 хвилин рахуй кількість
проїжджаючих синіх автомобілів. Через 10 хвилин скиньте показники на «0», запам’ятавши число. Наступні
10 хвилин рахуйте білі автомобілі. Яких машин проїхало більше - синіх або білих?
Вправа №2
Варіант 1. Підрахуйте кількість кроків від будинку (пункт А) до стадіону / магазину / школи (пункт Б) і назад.
Подолавши дистанцію від пункту А до пункту Б, запам’ятайте цифровий показник Лічильника. Після цього
скиньте цей показник на «0» за допомогою спеціальної кнопки. Тепер виконайте шлях від пункту Б до пункту А порівняйте показники кроків. Чи однакові вони?
Варіант 2. Пройдіть шлях іншою дорогою: порівняйте показники кроків. Чи сходяться вони, наскільки
один шлях виявився довшим / коротшим другого?
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
1. Пристрій для точного підрахунку відстані - це ...
а) спідометр;
б) тахометр;
в) одометр.
2. Авторству Архімеда приписують вдосконалення потужності та точності катапульти, а також винайдення…
а) гвинта;
б) літального апарату;
в) одометра.
3. Одометр описують як віз із механізмом передачі, який кидав камінь у кошик після кожної подоланої милі…  
а) ні;
б) цей факт не доведено наукою;
в) так.
4. Зі скількох барабанів складається модель «Лічильник»?
а) п’яти;
б) семи;
в) трьох.
5. Якими не бувають одометри?
а) механічні;
б) електронні;
в) повнопривідні.
6. Яка деталь не дозволяє зворотній відлік, коли кришка одометра закрита?
а) зубчасте колесо;
б) вісь;
в) храповик.
7. Від чого залежить середня швидкість руху людини?
а) відстані;
б) сили;
в) довжини кроку.
8. За рівномірного руху довжина кроку…
а) збільшується;
б) зменшується;
в) не змінюється.

Вітаємо, Ви зробили це!
Дякуємо, що Ви пройшли цей шлях з нами і сподіваємося, що подорож у світ механіки була цікавою.
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