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МЕХАНІЧНА МОДЕЛЬ

ДИФЕРЕНЦІАЛ

Довідник юного механіка
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§1

Вступ

Сучасний автомобіль складається з безлічі елементів і деталей. Усі вони, яку не візьми, важливі та потрібні. Погодьтеся, що важко уявити машину без двигуна, коліс або педалі газу. Сьогодні ми розглянемо
один із надважливих механізмів – диференціал, який допомагає машині бути більш стійким та швидким
на будь-якій дорозі.

Крутний момент
правої півосі

Розподіл потоку
потужності
від двигуна

Основне застосування диференціали знайшли, ставши частиною
трансмісії * автомобілів. Їх використовують для покращення
керованості і прохідності транспортного засобу. Диференціал передає і розділяє потужність одержувану
від двигуна і крутний момент ** на два потоки між
колесами, розташованими на одній осі (а так
само гусеницями, повітряними або водними
гвинтами, що застосовуються в інших транспортних засобах). Це дає колесам можливість обертатися з різною швидкістю, що робить рух автомобіля більш
стійким, без пробуксовок, зменшуючи знос шин, якщо одне з коліс
має хороше зчеплення з дорожнім покриттям. Наприклад, при
поворотах або на слизьких поверхнях.
Крутний момент
лівої півосі

Потік потужності
від двигуна
Крутний момент
двигуна

Далі ви детальніше дізнаєтеся, навіщо потрібен диференціал, хто і коли його винайшов,
який принцип його роботи і де
він застосовується сьогодні.

Зрозуміти на практиці, як працює механізм, вам допоможе механічний конструктор «Диференціал».
Склавши його своїми руками, ви розгадаєте всі секрети цього важливого механізму.
Трансмісія. від лат. transmissio - пересилання, передача. В автомобілях це механізми, що з’єднують двигун з привідними колесами.

* У даному випадку «крутний момент» - це обертальна дія сили на елементи і деталі механізму. У міжнародній системі одиниць (SІ) одиницею вимірювання моменту сили (в нашому випадку крутного моменту) - є ньютон-метр (Н · м).
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§2

Історична довідка

Перші автомобілі були набагато примітивніші за сучасні, але керувати такими машинами було складно.
Основна проблема, з якою зіткнулися водії початку автомобільної ери, – це буксування коліс на поворотах.
Повертаючи, колеса рухалися з однаковою швидкістю, але різним навантаженням, що ускладнювало керування автомобілем, а також не давало розвивати високу швидкість. Завдяки диференціалу вдалося вирішити
цю технічну задачу – автомобілі стали більш надійними та швидкими.

Автомобільний диференціал винайшов французький інженер і механік Онесифор Пеккер у 1825 році. Створений ним механізм допомагав
водіям добре триматися на сухій дорозі з твердим покриттям, але був
неефективним під час ожеледиці або ж на мокрому покритті. А значить – потребував удосконалення.

На допомогу прийшов відомий німецький конструктор Фердінанд Порше, який значно вдосконалив механізм. Йому знадобилося
три роки, щоб розробити, протестувати та випустити на ринок так
званий кулачковий диференціал – перший механізм із обмеженим
прослизанням.

Оновлений диференціал вперше застосували в автомобілях Volkswagen, він успішно використовується в автомобілебудуванні й нині.

§3

Що це за механізм
і як працює

Диференціал (від латинського Differentia - різниця, відмінність) складається з валів і шестерень. Подивимося, з яких деталей складається симетричний конічний диференціал.
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1 - ліва піввісь; 2 - коробка сателітів; 3 - шестерня півосі; 4 - сателіти; 5 - осі сателітів; 6 - шестерні півосі;
7 - коробка сателітів (з коронної шестернею); 8 - Права піввісь; 9 - Ведена шестерня головної передачі коробки передач;
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§3 Що це за механізм і як працює
Водило

Основою будь-якого диференціала служить планетарна
передача. Це механічна передача обертального руху, яка за
рахунок своєї конструкції здатна
по одній осі обертання змінювати, складати і розподіляти кутові швидкості * і / або крутний
момент на сателіти. До її складу
входять також коронна шестерня,
водило і центральна «сонячна»
шестерня.

Коронна
шестерня

Сонячна
шестерня.

Сателіти

Тобто в автомобілі диференціал виконує три функції: передає крутний момент від двигуна ведучим колесам, задає колесам різні кутові швидкості, слугує понижуючою передачею в поєднанні з головною передачею.

Rex

Rin

Привідні колеса автомобіля ** при русі в повороті або по нерівній
дорозі проходять різні відстані, як показано на малюнку (через ширину колії автомобіля).
Радіуси траєкторії руху при проходженні повороту відрізняються
для лівого і правого колеса (Rex - радіус зовнішньої траєкторії руху;
Rin - радіус внутрішній траєкторії руху).
І якби обидва колеса отримували від двигуна однакове зусилля
(крутний момент), то швидкість їх обертання відповідно було б однакова. А за таких умов одне з коліс обов’язково буде пробуксовувати.
Але якщо встановити між колесами диференціал, то ми отримаємо
можливість розподілити зусилля від двигуна і отримати різну швидкість обертання коліс.
Тобто колеса проходять свій шлях з необхідною швидкістю, незалежно один від одного.

* Кутова швидкість - векторна величина, що характеризує швидкість і напрямок обертання твердого тіла (в нашому випадку деталей
механізму і коліс) щодо центру обертання. Позначається грецької буквою ω (омега) та вимірюється в радіанах за секунду (рад / с). Далі
розглянемо цю та інші величини докладніше.
** Привідні колеса - це колеса, на які передається крутний момент, який створює двигун. Привідними можуть бути як задні
колеса автомобіля, так і передні. У повнопривідних автомобілях всі 4 колеса є привідними. Вам напевно попадався такий «значок» 4х4.

4х4

.
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Як же він працює?
Крутний момент (Me) від двигуна через конічну зубчасту передачу (А) передається на коронну шестерню
диференціала (В).
Водилом такого диференціала фактично служить весь його корпус з коронної шестернею.
Через незалежні один від одного шестерні- сателіти (С) йде розподіл крутного моменту на ліву і праву
складову ML і МR. Це дозволяє кожній з сонячних шестерень (D) з півосями коліс (Е) обертатися з різною кутовою швидкістю.
У підсумку, як вже зазначалося раніше, колеса транспортного засобу вільно переміщаються по своїй траєкторії без прослизання.

Me
B

MR
A

C

E

ML

E
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Me

Розглянемо роботу диференціала при русі автомобіля по прямій і в повороті.
При русі по прямій, колеса автомобіля проходять однакову
відстань. Відповідно, крутний момент лівого і правого колеса ML;
MR і кутові швидкості ωL; ωR однакові: ML = MR і ωL = ωR відповідно.
На малюнку видно, що при такій
ситуації корпус диференціала з коронарною шестернею і сателіти
стають ніби одним цілим (тому
що сателіти не обертається через
відсутність різниці в обертанні лівого і правого колеса).

MR

ML

«Робота диференціала» при русі автомобіля по прямій

Me

Зовсім інша сит уація при
русі в повороті. Колеса автомобіля
проходять різну відстань (через
ширину колії). Відповідно, крутний
момент лівого і правого колеса ML;
MR і кутові швидкості ωL; ωR не
рівні: ML ≠ MR і ωL ≠ ωR.
Обертатися з різною швидкістю
дозволяють сателіти, «обкочуючись» навколо сонячних шестерень. Таким чином вони розподіляють зусилля крутного моменту
між півосями.

MR

ML

«Робота диференціала» при русі автомобіля в повороті

В космічній галузі використовуються транспортні засоби (марсоходи і місяцеходи) з великою
кількістю коліс, де кожне колесо - привідне. Це робиться для кращої «прохідності» транспортного засобу.
Але не варто забувати, що диференціал відмінно працює, поки привідні колеса нерозривно з’єднані з дорогою, а якщо одне з коліс втрачає зчеплення з поверхнею, опиняючись у повітрі або на
льоду, то обертається саме воно, а інше залишаються нерухомим. Щоб цього не відбувалося,
інженери винайшли конструктивні рішення для блокування диференціала.
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Так, існують кілька видів диференціалів:
З повним ручним блокуванням - примусове блокування потрібне для покращення прохідності по бездоріжжю, вмикається клавішею в салоні авто за потреби;

4LO

Диференціали із самостійним блокуванням:
віскомуфта - багатодискова муфта, в якій передатний момент зростає зі збільшенням різниці швидкостей
привідного і веденого валів, використовується в спрощених системах постійного повного приводу і в якості
блокуючого механізму диференціалів;
Даний механізм значно збільшує прохідність авто. Основний принцип самостійного блокування полягає в тому, що певні умови руху сприяють автоматичному блокуванню диференціала. При суттєвому збільшенні різниці у навантаженні в півосях спрацьовує механізм насоса, що нагнітає тиск мастила. Пластини
муфти починають зближуватися, і швидкість колеса знижується, і навантаження на колеса при буксуванні
або занесенні розподіляється правильно.
Існує безліч модифікацій автомобільних диференціалів із самостійним блокуванням.
У одних блокування відбувається не від різниці швидкостей обертання валів, як у віскомуфті, а при зміні
балансу крутних моментів на валах, як тільки момент на одному з валів збільшується, черв’ячні пари «клинять» зубчасті колеса, блокуючи потрібну шестерню диференціала;
У інших - правий і лівий ряди сателітів входять в зачеплення з правою і лівою шестернями півосі, а також
сателіти з різних рядів зачіпляються між собою через один, коли одне з коліс автомобіля відстає, пов’язана з ним шестерня півосі починає обертатися повільніше корпусу диференціала і повертає сателіт , який
повертає пов’язаний з ним сателіт, а той, у свою чергу, свою шестерню півосі. Таким чином забезпечуються
різні обороти коліс у повороті.
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Але! Наявність диференціалів у автомобілях
не є обов’язковою. Їх відсутність призводить до підвищення навантаження на трансмісію та підвищеного
зносу коліс, але іноді це не є проблемою для водія.

Існують також міжосьові диференціали,
які перерозподіляють навантаження між ведучими осями в пропорції 50:50, 40:60 тощо.

Чотириколісний автомобіль з двома ведучими
колесами в принципі може обходитися без диференціала – наприклад, карт або автомобіль із задньою
ведучою віссю для перегонів на покриттях з низьким
коефіцієнтом зчеплення.

Диференціали відсутні на тягових машинах
залізничного транспорту — електровозах,
тепловозах, електропоїздах, вагонах метро.
Диференціалів може не бути в електромобілях, де використовується по двигуну на кожне
колесо.
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§4

Фізика і механіка на
прикладі STEM-моделі
Диференціал

Диференціал — це механічний пристрій, що передає крутний момент з одного джерела на два незалежних споживача таким чином, що кутові швидкості обертання джерела і обох споживачів можуть бути
різними один відносно одного.
Диференціал характеризують потужністю обертання (N), крутним моментом (М) і кутовою швидкістю (ω).
Потужність — скалярна фізична величина, що дорівнює в загальному випадку швидкості зміни, перетворення, передачі або споживання енергії системи. У більш вузькому сенсі потужність дорівнює відношенню
роботи, що виконується за деякий проміжок часу, до цього проміжку часу.
N = A/t
Одиницею вимірювання потужності в SІ є ватт (Вт) на честь шотландського винахідника Джеймса
Ватта, в міжнародній системі потужність позначається — W.
Під час руху потужність обчислюється за формулою:
N = F∙v∙cosα
Під час обертального руху:
N = M ∙ ω,
Де:
М – крутний момент,
ω – кутова швидкість.
Крутний момент (Момент сили) можна розуміти як «обертальна сила».
У Міжнародній системі одиниць (СІ) одиницею вимірювання є ньютон-метр (Н · м). Крутний момент іноді
називають моментом пари сил, це поняття ввів Архімед, коли працював над важелями. У найпростішому
випадку, якщо сила прикладена до важеля, є перпендикулярною йому, то момент сили визначається як добуток величини цієї сили на відстань до осі обертання важеля. А для двигуна – це сила, з якою обертається
колінчастий вал двигуна. Наприклад, сила в 3 ньютона, прикладена до важеля на відстані 2 метри від його
осі обертання, створює такий самий момент, що і сила в 1 ньютон, прикладена до важеля на відстані 6 метрів від осі обертання. Більш точно момент сили частинки визначається як векторний добуток:
М = [r × F]
Де:
F — сила, що діє на частинку,
а r — радіус-вектор частинки
(якщо припустити, що вісь обертання проходить через початок координат).
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Кутова швидкість – це швидкість зміни кута повороту (φ). Математично кутову швидкість записують у вигляді формули:
ω=

φ
t

Для одного оберту ∆φ = 2π.
Кутова швидкість пов’язана з періодом обертання і з числом обертів в одиницю часу формулами:
ω=

2π
T

и

ω = 2πν

Основною одиницею вимірювання кутової швидкості в системі SІ є: [ω]=рад/с.
Насправді радіус колеса мінливий, а ідеальне зчеплення з опорною поверхнею неможливе. Отже, якщо
колеса обертаються з однаковою швидкістю, то при повороті виникає пробуксовка й пройдений шлях по
внутрішній траєкторії відрізняється від шляху по зовнішній траєкторії. Їхнє співвідношення визначається
формулою:
Lin = Lex ∙ (1-L ∙ ωz ∙ Lex)
Де:
Lin – шлях по внутрішній траєкторії, м;
Lex – шлях по зовнішній траєкторії, м;
ωz – кутова швидкість обертання в площині горизонту, рад/с;
L – відстань між колесами, ТС,м.
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§5

Як влаштований і працює
механізм на прикладі
STEM-моделі

Механічна STEM-модель «Диференціал» є наочною моделлю цього механізму. Вона демонструє принцип
його дії: роботу сателітних шестерень при розподілі навантаження з привідної шестерні на півосі виходу.

Розглянемо з чого
складається модель:

Привідна
шестерня

Важіль
блокування

Блокувальна
муфта

Шестерня
півосі

Сателітні
шестерні

Колесо

За допомогою переміщення важеля можна давати навантаження
на одне з коліс моделі або повністю
блокувати. Так можна наочно побачити, що відбувається, коли, наприклад, автомобіль повертає або коли
одне колесо буксує.

Диференціал можна заблокувати
ручкою блокування диференціала, передати тим самим момент від двигуна
на обидва колеса рівномірно.
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Вимірювання кутової, лінійної швидкості та кутового прискорення.
Диференціал - механізм із передачі потужності обертанням, який дозволяє трансмісії працювати без
будь-яких пробуксовок і втрат ККД.  
Мета роботи: ознайомитися зі способами вимірювання кутової швидкості, виміряти кутову швидкість
диференціала залежно від швидкості його руху. Розвивати логічне мислення.
Обладнання: диференціал, секундомір, лінійка, записник із ручкою.
Теоретичне обґрунтування експерименту:
У даній роботі необхідно виміряти різними способами кутову швидкість диска, жорстко закріпленого на
валу диференціала, залежно від швидкості його руху. Обертальний рух описується за допомогою кутового
переміщення φ, кутової швидкості ω, кутового прискорення β і часу t. Кожна точка тіла, що обертається навколо
закріпленої осі, має одну й ту ж кутову швидкість ω. Середня кутова швидкість визначається формулою:
φ
(1)
t
Кутове прискорення β визначається як швидкість зміни кутової швидкості ω. Середнє кутове прискорення,
відповідно, можна записати як:
ω=

ω
β=
(2)
t
Підготовка до експерименту: складаємо диференціал та встановлюємо його на поверхні.

1.
2.
3.
4.
5.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ:
Завдання 1. Визначення кутової швидкості.
Оберіть будь-яку точку на ободі колеса, позначте її ручкою.
Прокотіть диференціал по поверхні та зафіксуйте час, за який він пройде повний оберт.
За формулою (1) визначте кутову швидкість. Для одного оберта ∆φ = 2π = 2∙1800 = 3600.
Повторіть експеримент, змінюючи швидкість руху диференціала.  
Порівняйте показники кутової швидкості від швидкості руху.

Завдання 2. Визначення кутової швидкості.
1. Порахуйте кількість обертів, яку виконує точка за 10 с.
2. Розрахуйте частоту обертання за формулою:
ν= N
t
3. Визначте кутову швидкість ω = 2πν.
4. Повторіть експеримент, змінюючи час руху.
5. Порівняйте отримані показники.
Завдання 3. Визначення кутового прискорення.
1. Використовуючи значення із завдань 1 або 2 (можете повторити експеримент знову), за формулою (2)
визначте кутове прискорення.
2. Порівняйте залежність кутового прискорення від швидкості руху диференціала.
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Завдання 4. Визначення лінійної швидкості.
1. За допомогою лінійки виміряйте радіус колеса (відстань від центру до точки на ободі).
2. Використовуючи значення з завдань 1 або 2 (можете повторити експеримент знову) за формулою
υ = R∙ ω дізнайтеся значення лінійної швидкості.
υ2
a=
3. Також можна обчислити доцентрове прискорення за формулою
.
R
Насправді радіус колеса мінливий, а ідеальне зчеплення з опорною поверхнею неможливе.
Отже, якщо колеса обертаються з однаковою швидкістю, то при повороті виникає пробуксовка і пройдений шлях по внутрішній траєкторії відрізняється від шляху по зовнішній траєкторії.
Їхнє співвідношення визначається формулою:
Lin = Lex ∙ (1-L ∙ ωz ∙ Lex).
Де:
Lin – шлях по внутрішній траєкторії, м;
Lex – шлях по зовнішній траєкторії, м;
L – відстань між колесами, ТЗ, м.
ωz – кутова швидкість обертання в площині горизонту, рад/с;
Завдання 5. Розрахувати різницю швидкості обертання коліс пікапа та розрахувати різницю пройденого шляху коліс пікапа.
Дано: радіус повороту внутрішньої траєкторії руху автомобіля 10 м, зовнішній 11,6 м (так як ширина колії
даного автомобіля становить 1,6 м). Діаметр колеса дорівнює 72 см
ВИСНОВКИ:
У ході проведення експериментів навчилися вимірювати кутову, лінійну швидкості та прискорення диференціала.
Було встановлено, що:
– кутова швидкість залежить від швидкості руху;
– чим більша швидкість руху, тим більша кутова швидкість;
– кутова швидкість та кутове прискорення прямо пропорційні між собою.
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ТЕСТ
1. Першим, хто проводив експерименти зі створення диференціала з обмеженим прослизанням став…
а) Онесіфор Пеккер;
б) Фердинанд Порше;
в) Фольксваген.
2. Диференціал забезпечує різну швидкість обертання коліс, розташованих на одній осі, щоб…  
а) зменшити швидкість;
б) запобігти пробуксовці при повороті;
в) збільшити тертя.
3. Удосконалений автомобільними конструкторами диференціал побудовано у вигляді моделі...
а) зубчастої передачи;
б) планетарної передачи;
в) автоматичної передачи.
4. Скільки є диференціалів на автомобілях із постійним повним приводом?
а) два;
б) три;
в) шість.
5. З чого складається диференціал?
а) карданного валу;
б) валів і шестерень;
в) двигунів.
6. Як залежить кутова швидкість від швидкості руху диференціала?
а) не залежить;
б) збільшується при збільшенні швидкості;
в) зменшується при збільшенні швидкості.
7. Якою є залежність кутової швидкості та кутового прискорення?
а) зворотня;
б) прямо пропорційна;
в) вони є незалежними одне від одного.
8. Диференціал, в якому передатний момент росте зі збільшенням різниці швидкостей привідного
та веденого валів…
а) торсен;
б) віскомуфта;
в) квайф.
9. Які фізичні величини характеризують диференціал?
а) сила тяжіння, робота, час;
б) потужність обертання, крутний момент, кутова швидкість;
в) частота коливань, сила тертя, лінійна швидкість.
10. Одиниця вимірювання кутової швидкості...  
а) м/с;
б) рад/с;
в) м/рад.
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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