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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ БЕЗСТУПІНЧАСТИХ ТРАНСМІСІЙ 

 

Призначення будь-якої трансмісії - забезпечення максимальної 

ефективності використання потужності двигуна на всіх режимах руху 

автомобіля. Для цього, бажано мати характеристику двигуна, близьку до 

гіперболи. 

Проте, зараз двигунів, що володіють такою характеристикою не існує. Даний 

недолік виправляє трансмісія, яка може перетворити в широкому діапазоні 

момент, переданий від двигуна до ведучих коліс. Але ступінчаста КП має 

обмежене число ступенів, що не дозволяє раціонально використовувати 

потужність двигуна на різних режимах руху. Це призводить до погіршення 

тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності автомобіля [1]. 

Зараз найбільш поширеними автоматичними трансмісіями є гідромеханічні, 

які поєднують гідротрансформатор і планетарну механічну КП, оснащені 

спеціальною системою управління. Така система володіє рядом переваг: 

 – висока надійність конструкції;  

 – комфортність праці водія і полегшення управління автомобілем;  

 – підвищена прохідність автомобіля, обумовлена відсутністю розриву 

потоку потужності при перемиканні передач; 

 –підвищена довговічність деталей, оскільки гідротрансформатор має 

можливість гасити динамічні навантаження. 

До недоліків слід віднести:  

 – низький ККД, унаслідок чого підвищена витрата палива; 

 – ступінчасте перемикання передач; 

 – висока вартість. 

Якщо ККД розробники з часом підвищують, застосовуючи блокування 

гідротрансформатора набагато частіше, ніж раніше, що істотно скорочує 

втрати, то покращити плавність руху можна лише збільшуючи кількість 

передач. Сучасні 8-ми і 9-ти ступінчаті гідромеханічні «автомати» перестали 

бути синонімом неквапливості і гарного паливного апетиту – новітні моделі 

відрізняються швидкодією, плавністю і ефективністю. Але, із-за збільшення 

масово-габаритних показників і ще більшого підвищення вартості ці коробки 

все помітніше зміщуються в сегмент крупних седанів бізнес класу і крупних 

солідних позашляховиків. 

Варіатор складається із двох шківів: ведучого, веденого і натягнутого між 

ними спеціального ланцюга. Кожний зі шківів являє собою пари дисків з 

конічними робочими поверхнями, повернутими гострими кінцями один до 

одного. Ведучій шків, з'єднаний з колінчатим валом двигуна через проміжну 

передачу, від нього крутний момент двигуна передається ланцюгом на 

ведений шків і далі на головну передачу (рис. 1) [2].  

 



 
 

Рисунок 1 – Принцип дії варіатора 
 

Завдяки тому, що один диск кожного зі шківів рухливий, радіус установки 

ланцюга на шківі може плавно змінюватись, тому в автоматичному режимі 

можлива реалізація будь-якого передаточного числа в межах діапазону 

регулювання: 
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де maxU  – максимальне передаточне відношення варіатора; 
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U  – мінімальне передаточне відношення. 

 

Число оборотів двигуна визначається бажанням водія (положення педалі 

акселератора і швидкість її натиснення) і величиною опору руху. Зміна ж 

передаточного відношення відбувається абсолютно плавно і без розриву 

потоку потужності, для цього на обидва шківи установлюється система (як 

правило, це гідравліка, але може бути і якийсь інший сервопривід), яка 

строго синхронно зрушує половинки першого шківа і розсовує половинки 

другого. Відношення радіусів основ ділильних конусів кожного шківа і 

визначає передаточне відношення варіатора в даний момент руху (рис. 2). 

Безступінчасте регулювання передаточного відношення дозволяє постійно 

підтримувати потужність двигуна на максимально можливому рівні (не 

вирушати вниз з кривої зовнішньої характеристики). При цьому розгін 

здійснюється без розриву потоку потужності. 



 
 

Рисунок 2 – Зміна передаточного відношення варіатора 
 

Це дозволяє прискорюватися швидше і більш плавно, тому що двигун 

працює завжди в режимі максимального крутного моменту і постійних 

оборотів. Коли таке відбувається на автомобілях з не дуже хорошою 

звукоізоляцією, монотонній звук двигуна починає набридати. Також, 

варіатор, в процесі роботи видають додатковий шум. Але, трансмісія 

multitronic справляє абсолютно інше враження. По-перше, навіть при 

максимальних оборотах варіатор працює абсолютно безшумно. А по-друге, 

електронний блок управління варіатора настроєний так, щоб у водія 

створювалося враження, ніби він їде на автомобілі із звичнішою ступінчатою 

трансмісією. Дросель відкритий на 30% – двигун розкручується в діапазоні 

2000-3000 об/мін. Педаль натискує більш ніж наполовину – стрілка 

тахометра піднімається до 3500 – 4500 об/мін, до зони максимального 

крутящого моменту [3]. 

Постійно зростаюча вартість енергії, а також збільшення кількості 

автомобільного транспорту на планеті призводить до того, що екологічні 

дискусії про впливи автомобіля на навколишнє середовище в наступному 

тисячолітті зводяться до двох основних тем: 

 – витрата палива; 

 – викид шкідливих речовин з відпрацьованими газами. 

Після того, як законодавці посилили вимоги до емісії автомобіля, інженери 

почали задумуватись над зменшенням витрати палива автомобілем. Одним із 

шляхів, вирішення цієї проблеми, може стати обладнання автомобілів 

безступінчастою трансмісією. Так-як на ряду з плавністю, важливим 

показником варіатора являється економічність. Мале передаточне 

відношення варіатора, дозволяє значно зменшити число оборотів двигуна. 

Наприклад, при 130 км/ч обороти двигуна складають не 3200 об/хв, як в 5-6 

ступінчатих автоматичних КП, а приблизно 2500 об/ хв. Відповідно, 

зменшується і витрата палива. Також, блок управління варіатором 

підстроюється під дії водія, манеру водіння і балансує між режимом 

найбільшої економічності і вимогами на підвищення потужності двигуна. 



Завдяки цьому CVT працює в зоні кращої паливної економічності, ніж 

звичайні автомати (рис. 3) [4]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Оптимальна крива паливної економічності 
 

Це підтверджується експериментом спеціалістів з компанії Audi, які 

провели випробування автомобілів з однаковими двигунами, але різними 

трансмісіями. Multitronic обійшов «механіку» і колись гучний «автомат» 

Tiptronic по економічності. «Варіаторна» А6 при випробуваннях по циклу 

MVEG на 100 км. пробігу витрачає всього 9,7 л бензину, що на 0,2 л менше, 

ніж у випадку з «механікою».  

Встановлено, що зі збільшенням кількості передач, знижуються викиди CO2 

(рис. 4) тому, можна упевнено заявити, що в автомобіля з безступінчастою 

трансмісією викиди CO2 будуть меншими ніж у автомобіля зі ступінчатими 

КП. Враховуючи норми токсичності, котрі стають все жорсткішими з 

кожним роком, CVT будуть привертати все більшу увагу у виробників 

автомобілів [10]. 

 
 

Рисунок 4 – Зменшення викидів CO2 
 

На сьогоднішній день широко застосовуються два типа варіаторів: 

варіатори фірми Luk і Jatсo. Відмінність між якими (в основному) 

заключається в конструкції гнучкого елемента. 



Багатоланковий металевий клиновий ремінь складається з набору 

сталевих пластинок особливої конфігурації, нанизаних на тонкі металеві 

стрічки (рис 5). Саме стрічки дозволяють ременю деформуватися, подібно до 

клинового, в напрямах, перпендикулярних його осі, але, що особливо 

важливе, вони залишають ремінь “податливим” уздовж осі. 

 
Рисунок 5 – Багатоланковий металевий клиновий ремінь 

 

Триста пластинок, виготовлених з особливою точністю на 

спеціальному станку–автоматі, нанизуються на кільце–пакет з десяти 

стрічок. Товщина однієї стрічки – 0,1 мм. Всі стрічки повинні мати 

однаковий напружений стан – інакше вони не забезпечать необхідну 

довговічність вузла. При “роботі” ременя кожна пластинка “штовхає” свою 

сусідку, що стоїть попереду, тому принциповою відмінністю цієї конструкції 

є те, що такий ремінь може передавати не лише тягові, але і штовхаючи 

зусилля [4].  

Треба сказати, що варіатор – це, звичайно ж, не лише варіаторний 

вузол, але ще ряд систем і виконавчих механізмів (рис 6). 
 

 
Рисунок 6 – Безступінчаста трансмісія Multitronic 



Як видно з рисунку 6, Мultitronic включає планетарну передачу для 

реалізації переднього і заднього ходу, одну пару паразитних шестерень, що 

дозволяють змістити варіатор убік, що полегшує розміщення конічної 

головної передачі для приводу передніх коліс, фрикціони переднього і 

заднього ходу, електричний і гідравлічний блоки управління, клапанний 

пристрій, що управляє зрушенням-розсовуванням шківів. 

Система керування варіатором – електронний блок, який перебуває 

усередині коробки під задньою кришкою й «плаває» у маслі. Він кріпиться 

безпосередньо на гідромодулі, його контакти замикаються з контактами на 

соленоїдах без проводів. Прямо в самому електронному блоці перебувають 

датчик температури, два контактних датчики тиску, датчики частоти 

обертання валів на довгих відростках – вони знімають показання з 

контактних магнітних кілець, що сидять на валах. Крім цього на 

електричному блоці перебуває датчик положення селектора вибору передачі 

[5]. Сам селектор у салоні з'єднується з коробкою тільки механічно, тросом, 

що приводить плунжер на гідро блоці й гребінку з магнітами, що рухаються 

поблизу датчика положення селектора на датчиках Хола. Імпульси з датчиків 

потрапляють в блок управління, де обробляються і через CAN шину блок 

управління подає команди на виконавчі механізми (рис. 7), що забезпечує 

задані режими управління [4]. 

  

 
Рисунок 7 – Функціональна схема управління трансмісією 
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