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BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW (Nowa idea)

STRONY 24



OPIS I ZASADA DZIAŁANIA
Mechanizm jak widać na schemacie zbudowany jest z dwóch asymetrycznych mechanizmów różnicowych sprzężonych ze sobą za pomocą 
bloku sterującego prądnica – silnik el. W chwili obecnej rynek motoryzacyjny dysponuje czterema systemami przeniesienia napędu:

• skrzynia manualna   -   skrzynia automatyczna  -  skrzynia bezstopniowa na pasek   -   napęd hybrydowy
Mój pomysł łączy te wszystkie w jeden wykorzystując ich zalety, a eliminując wady

Gabaryty porównywalne ze skrzynią automatyczną (nie liczę rozmiarów bloku prądnica – silnik el.) Można rozbudowywać w osi dostawiając 

następne człony jak i  zwiększając promienie odpowiednich kół zębatych..Sprawność przekładni nie mniejsza niż przekładni manualnej. 

Sterowanie. Na schemacie narysowałem blok komputera. Może to być (jeśli prądnicą będzie amplidyna), kilka prostych układów logicznych 
i kilka tranzystorów. Można jednak temat rozwinąć i zastosować elementy sztucznej inteligencji do sterowania elementami 
„MOTOR”,-”PRZEKŁADNIA”.-”SAMOCHÓD”. Zielone strzałki na schemacie to czujki monitorujące dane: moment skręcający i prędkość 
kątowa (niezbędne w automatyce układu).  Wymieniłem napęd hybrydowy, ponieważ przy odpowiednio dużej prądnicy (np. 10 kW)  ,którą 
można by zamienić w silnik el.  to jest możliwe do realizacji.  Podstawowe problemy techniczne w/w przekładni starałem się w skrócie pokazać 
na następnej stronie.

 

Na rysunku UPROSZCZONA CHARAK.................. ωz to dwie rożne wartości, w rozważaniach  potraktowałem je jednak jako jedną wartość.
Mechanizm rozpatrywałem jako tzw. „quasi statyczny”. To znaczy  statyka nie zna pojęcia czasu .Zastosowanie jej praw było by błędne w stosunku  do 
mechanizmu,, który jest w ruchu.. Ułatwilem sobie zadanie przyjmując, że pomiar omawianych wielkości odbywa się w nieskończenie krótkim czasie Δt→0.
W tak krótkim czasie (pomijając aspekty o których napisałem na stronie 3, czerwonym drukiem) ani moment ani prędkość kątowa nie zmienią swoich wartości, 
czyli nie będą zależeć od czasu. Można więc zastosować prawa statyki do wyznaczania szukanych wartości.
Transformując łańcuch kinematyczny skrzyni na układ belek i podpór zauważymy, że układ jest statycznie niewyznaczalny. Można rozwiązać takie równanie, 
przy wyznaczaniu zależności momentów. Uprościłem sobie zadanie i do wyznaczenia zależności (ostatnie wzory na stronie 3 ) biorąc pod uwagę jedynie belkę 
z kół satelit niepowiązanych ze sobą..

Proszę zwrócić uwagę  na szkic narysowany na stronie 4 (dowiązanie), może stanowić on osobny projekt, myślę jednak, że dopiero połączenie obu może dać w 
efekcie projekt przeniesienia napędu, który powiąże w tani sposób w/w systemy (nie wykluczam nawet hybrydowego)                                              F2     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     F1
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                (  F1 =  Mw max /Rw   i   F1 = Mn max / Rn )
                                                                                                                        lub  (   F1 = Mp max / Rw1   i  F1 = 2  Mp max / L1  ) 

    Fx- siła, która będzie różna od  F2  jeżeli łańcuch kinematyczny będzie  kompletny 
                                                                                                                                                    Rn (Rn1)
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Z powyższych wzorów wynika, że teoretycznie mechanizm taki powinien realizować zadane funkcje bezstopniowej
skrzyni biegów. Wystarczy dobrać odpowiednie przełożenia na członie pierwszym i drugim oraz odpowiednio duże
 w stosunku do silnika spalinowego  maszyny elektryczne (para silnik, prądnica)
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KINETYKA MECHANIZMU (KIINETICS)

ω     prędkość kątowa wału silnika spalinowego
ω1   prędkość kątowa satelity
ω2   prędkość kątowa wału prądnicy
ω3   prędkość kątowa wału zdawczego
V'    prędkość unoszenia satelity (układ upraszczam do zasad
 ruchu płaskiego)
Vx   prędkość wypadkowa punktu ( B ) ( środek satelity)
V     prędkość wypadkowa punktu ( A)
Rn  promień koła zębatego napędu głównego
Rwpromień koła zębatego wału zdawczego
Rs   promień satelity
L     promień jarzma satelity

Oznaczenia:

Zależności: Rs=(RwRn)/2  L=(Rw+Rn)/2

ω1(RwRn)/2+V'=ω Rn    i     V'=ω1(RwRn)/2
2V'=ω Rn     V'=ω Rn/2    Vx=V'     V'=ω2 L     ω2=V'/L  
                   

      ω2=ω Rn/(Rw+Rn)   oraz   ω3=ω Rn/Rw           

Z kinematyki mechanizmu wynika, że wał zdawczy 
może mieć dowolne obroty z przedziału (0,ω3) przy 
obrotach „MOTORU”, ω=const i obrotach wału 
prądnicy z przedziału (0,ω2).

P(ω)
Mn(ω) UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA SILNIKA SPALINOWEGO

Pn max, Mn max

ω min  ω maxω z

STATYKA MECHANIZMU  (STATICS) 

ω

Oznaczenia:
Pn max moc maksymalna silnika spal.
Pp max moc maksymalna prądnicy.
Mn max moment maksymalny silnika
Mp max moment maksymalny na kole 
               zdawczym prądnicy
Mw max – moment maksymalny ma kole
               Zdawczym „MOTORU”
Reszta jak wyżej.

Mw max = Pn max Rw / ωz Rn  Mp max = Pp max Rw1 / ωzp (Rn1+Rw1)

UWAGA! Mechanizmy zapadkowe
(wolne koła)spowodują sumowanie
tylko dodatnich wartości momentów
na wale zdawczym. To moment cał
kowity Mc=Mp max + Mw max. Tak
by wynikało ze statyki. Sprawa jest 
bardziej skomplikowana ponieważ
prądnica oddaje moc na wał sil.spal.
Należałoby rozwiązać równanie różni
czkowe opisujące mechanizm

ω z

ω ω2 ω3

ω1

Gdzie: ωzp = (ωz Rn / (Rw+Rn)) Rn1/ (Rw1+Rn1) 
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SCHEMAT IDEOWY SKRZYNI BIEGÓW (Część II)

        Projekt opiera się na zastosowaniu dwu lub więcej mechanizmów różnicowych.

                                                                                                           WAŁ ZDAWCZY         

                                                                                                                                                        WOLNE KOŁA (MECHNIZMY ZAPADKOWE)
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      PRĄDNICA

MOTOR                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      SPRZĘGŁA (negacja)

Nie jestem technologiem i trudno mi ocenić projekt pod tym względem. Wydaje mi się, że jest możliwy do realizacji. Projekt mój podzieliłem na trzy części.
Trzeciej części jeszcze nie prezentowalem. Część I i II (to jest ta, którą prezentuję na tej stronie) wzajemnie się uzupełniają. Projekt nabiera wartości ( moim 
subiektywnym zdaniem) jeżeli obie są połączone w jedną całość.  Nadmieniam jednak, że oba projekty mogą działać niezależnie od siebie co jest widoczne na 
niniejszym schemacie.  Jeżeli jesteście zainteresowani moim nowatorskim pomysłem na przeniesienie napędu chętnie podzielę się moimi przemyśleniami. 
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Należy zwrócić uwagę na sprzęgła odśrodkowe (nazwałem je odśrodkowe ale ich zasada działania może być inna). Nie mogą to być sprzęgła, które
włączają się i wyłączają przy jednakowych prędkościach kątowych nazwijmy je wz. Sprzęgla, (nazwę zaczerpnąłem z elektrotechniki) z „histerezą”. To
znaczy włączenie  sprzęgła nastąpi przy obrotach niższych niż jego wyłączenie. Różnica między   z1 i  z2 zapobiegać będzie nazwijmy to „migotaniu”
przekładni w przypadku gdy byśmy mieli tylko jedną wartość  z.

Jako jedna z zalet przekładni wymieniłem uniwersalność tzn. poniżej przedstawiam schemat ideowy, który pokaże, że mechanizm taki może być zarówno
przekładnią automatyczną jak i zarazem manualną.

Niebieskim flamastrem zakreśliłem elementy które mówią o przełożeniach skrzyni. Z rysunku wynika, że konstruktorzy mieli by duże możliwości w dobo
rze odpowiedniego. O ile przekladnia bezstopniowa na pasek ma ograniczony zakres, to znaczy przelożenia zamykają się w przedziale np. 0,2÷1 to w mo
jej jest  0÷1 lub jeśli kto woli 1÷ꝏ, co jest niewątpliwym atutem o którym w chwili obecnej nie chcę pisać.

UWAGA! Mechanizm włączania sprzęgieł zależny tzn.
jedno włączone reszta wyłączona.
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