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Резюме: В статията е отразена последователността при проектиране на спрегнати зъбни предавки,
посредством използването на съвременни CAD/CAM системи. Отделните етапи от разработката
включват: базов геометричен синтез, визуализация и оптимизиране на работните зъбни повърхнини;
геометрично моделиране на зъбните профили на задружно работещите колела в предавките;
симулиране на работните движения и начините за изготвяне технологията на тяхното изработване.
Посочени са предимствата при работа с CAD/CAM системи и необходимостта от използването им при
геометрично моделиране на зъбни предавки. Изложената методика по проектирането е приложима за
стандартни и нестандартни равнинни и пространствени зъбни предавки, за моделиране на зъбонарезни
инструменти, както и за получаване на различни по вид спрегнати профили, намиращи практическо
приложение.
Ключови думи: синтез на тризвенен зъбен механизъм, спрегнати зъбни повърхнини, моделиране на зъбни
предавки , CAD/CAM системи

1. Въведение
В сравнение с известните механични предавки, зъбните се характеризират с голямо разнообразие и
многобройни предимства. Те намират широко приложение във всички области на промишлеността и са се
утвърдили като най-важните предавки в машиностроенето [4].
В структурно отношение един тризвенен зъбен механизъм (фиг. 1) се състои от неподвижно звено – корпус 1 и от две задружно работещи зъбни колела – водещо 2 и водимо 3. Предаването на въртеливо движение между тях става чрез зъбно зацепване, при което в контакт се намират съответните двойки взаимно
спрегнати зъбни повърхнини. Те могат да бъдат с различна форма и геометрия. За едното зъбно колело,
работните повърхнини са предварително дефинирани. Това колело условно е наречено базово (генериращо). Работните зъбни повърхнини на другото колело (наречено генерирано) се формират като обвивки на
известните вече повърхнини на зъбите на първото колело. Синтезът на спрегнатите работни повърхнини
на двете подвижни звена в зъбния механизъм се извършва съгласно втория принцип на Т. Оливие [4].
2. Базов геометричен синтез на тризвенен зъбен механизъм, реализиран посредством използването
на съвременни CAD продукти
Синтезирането на спрегнати зъбни предавки, посредством CAD системи, се извършва при предварително
уточнени:
• вид на зъбните предавки – според зъбното зацепване: с външно зацепване, с вътрешно зацепване,
зъбно-гребенни предавки;
• взаимно разположение на осите на ротация на подвижните звена – с успоредни оси, с пресичащи се
оси, с кръстосани оси;
• форми на работните зъбни повърхнини.
На фиг. 2 са показани в напречно сечение зъбни профили с различни по вид и геометрия работни повър157
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хнини – криволинейни (цилиндрични,
еволвентни, конусни) и праволинейни
(равнинни). От своя страна работните зъбни
повърхнини могат да бъдат с образуващи –
успоредни или наклонени спрямо оста на
ротация, което обуславя голямо разнообразие от варианти в зъбното зацепване.

Фиг. 1 Тризвенен зъбен механизъм
Фиг. 2 Зъбни профили с: а) еволвентни
работни повърхнини; б) цилиндрични работни повърхнини; в) конусни работни повърхнини; г) равнинни
работни повърхнини
Работните зъбни повърхнини на генериращото колело трябва да бъдат с форма и размери, позволяващи
тяхната изработка и да бъдат рационални от функционална гледна точка. За генериращо се приема по-голямото от двете колела в предавката, т.к. теоретично то представлява режещия инструмент, генериращ второто
колело. По този начин се повишава производителността и се улеснява извършването на геометричния синтез.
Последователността, по която е реализиран CAD – синтеза за тризвенния зъбен механизъм, даден на фиг. 1,
съгласно [8] е следната:
• аналитично се описват уравненията на контактните повърхнини [1; 2; 11];
• разработва се алгоритъм за тяхното решаване с подходящ програмен CAD продукт [6];
• на параметрите в уравненията, въведените в CAD продукта, се задават конкретни стойности;
• извеждат се крайните резултати и се визуализират работните зъбни повърхнини на спрегнатите колела в
предавката, след което те се анализират.
Тази последователност, за синтезиране на зъбни предавки, е реализирана с програмния продукт MathCAD
[6]. Получените резултати са систематизирани и представени по-долу в съкратен вид, поради големия обем
на извършената работа.

Фиг. 3 Обща схема на зъбно зацепване в спрегната зъбна предавка: а) дефинирани повърхнини; б) геометрично – кинематични зависимости
На фиг. 3 е дадена общата схема на зацепване на двойка спрегнати зъбни колела, за която е реализиран CADсинтеза. Колелата извършват еднопосочна ротация около осите Oz1 и Oz2, съответно с ъглови скорости ω1 и
ω2, при което в непрекъснат контакт се намират работните повърхнини Σi(j) (j=1,2). Общия вид на векторното
уравнение, описващ тези повърхнини е:
(1)
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Параметричните уравнения на повърхнините Σi(j), записани в координатните системи O3 x3 y3 z3 и O4 x4 y4 z4, са
дадени с изразите 2 и 3:

(2)

(3)
където:

; γ – ъгъл на наклона на разглежданите

– координати на повърхнините

повърхнини,

– параметър на повърхнините.

Част от тези предварително дефинирани повърхнини формират зъбните профили на генериращото колело.
Графичната им визуализация е показана на фиг. 4.

Фиг. 4 Дефинирани повърхнини, формиращи зъбните профили на генериращото колело

Фиг. 5 Работни зъбни повърхнини на генериращото
колело

( j)
Съгласно фиг. 3 и изведените по-горе уравнения, за зъбните повърхнини Σ 2 на голямото колело се получава:
1
1
2
2
r2( ) = M 23r3( ) и r2( ) = M 24 r4( ) ;

a14   cos( xi , x j ) cos( xi , y j ) cos( xi , z j ) a14 


a23 a24  cos( yi , y j ) cos( yi , y j ) cos( yi , z j ) a24 
=
a33 a34 
cos( zi , z j ) cos( zi , y j ) cos( zi , z j ) a34 

 
(4)
0
1  
0
0
0
1  .

Решаването на системата уравнения (4) дава уравненията на повърхнините (5), формиращи зъбните профили
на генериращото колело:
 a11 a12
a
a
M ij =  21 22
 a31 a32

0
0

a13

5
Визуализацията на работните зъбни повърхнини на това колело, при конкретно зададени стойности на параметрите в уравнение (5) е дадена на фиг. 5.


Съгласно фиг. 3, уравненията на нормалния вектор N по общата нормала n-n към повърхнините Σi(j) имат
следния вид:
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;

(6)

;

(7)

За единичния вектор към Σ2(j), CAD-програмата генерира уравненията дадени с изразите 8 и 9:

;

(8)

(9)
Графичното онагледяване на единичния вектор към зъбните повърхнини Σ2(j) е представено на фиг. 6.

Фиг. 6 Единичен вектор към зъбните повърхнини на генериращото колело

За скоростта на относителното движение (съгласно фиг. 3) са изведени уравненията 9 и 10:
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(9)

(10)
Параметричните уравнения, описващи предварително неизвестните зъбни повърхнини на генерираното
колело са представени с израза (11):

(11)
На практика спрегнатите зъбни повърхнини от генерираното колело представляват обвивки на зъбните
повърхнини от генериращото колело. Това се вижда и от графичната визуализация на аналитично описаните
повърхнини – (фиг. 7).

Фиг. 7 Спрегнати работни зъбни повърхнини от генерираното колело, получени като обвивки на работните
зъбни повърхнини от генериращото колело
След анализ на получените резултати се правят изводи за вида и качеството на работните зъбни повърхнини
в синтезираните предавки. При допуснати грешки в извършения синтез, те се отразяват от графичната визуализация, при което се знае стъпката, където са допуснати и по този начин лесно могат да бъдат отстранени. В
случай на необходимост от промяна на параметрите, корекцията им автоматично се отразява и в графичната визуализация. Това позволява да бъдат изследвани зъбни механизми с различна геометрия (различни: брой зъби,
ъгъл на зацепване, модули, междуосови разстояния и т.н.) или да бъдат генерирани нови зъбни предавки.
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Така реализираният CAD синтез се основава на извършен аналитичен базов геометричен синтез на тризвенен зъбен механизъм [1; 2; 11]
3. Предимства при използване на CAD системи за моделиране на зъбни предавки
Необходимостта от практическото използване на CAD системите при моделиране на различни по вид зъбни
механизми се налага от редица предимства:
1) При първоначално уточняване на определен вариант на зъбна предавка, посредством използването на
CAD програми [3; 5; 7; 9] се постига:
• точно построяване на зъбната геометрия на проектираното базово колело;
• лесна промяна на геометричните параметри на предварително избраните зъбни профили;
• създаване и размножаване на различни работни варианти на зъбното зацепване в предавките;
• лесно снемане на геометрични зависимости, ъглови и линейни размери;
• по-добра визуализация, по-малко време и вложен труд при скициране и изчертаване на равнинни и пространствени модели.
2) При извършване на базов геометричен синтез на избраната зъбна предавка с помощта на актуални CAD
системи е налице:
• бързо графично построяване на използваните, различно ориентирани в пространството координатни
ситеми [3; 5; 7; 9; 10];
• прецизно и лесно решаване на системите уравнения, синтезиращи зъбните профили [6];
• получаване на крайните резултати с голяма точност;
• проверка за грешки на аналитично изведените уравнения на зъбните повърхнини;
• визуализиране и графично онагледяване на получените резултати;
• намаляване на трудоемкостта в сравнение с ръчно извършваните пресмятания.
4. Компютърно моделиране на зъбни предавки
След извършването на базовия геометричен синтез се преминава към геометрично моделиране на синтезираните предавки. В зависимост от вида на зъбните предавки и от класа на използваните CAD продукти,
моделирането може да се извърши по няколко начина:
• непосредствено от базовия геометричен синтез;
• автоматично от CAD системите от среден и висок клас – за стандартни зъбни предавки;
• последователно CAD-моделиране – най-често за нестандартни зъбни предавки.
• Последните два начина по-подробно са разгледани в [12].
4.1 Непосредствено моделиране на зъбни предавки от базовия геометричен синтез
В известна степен някои от CAD продуктите са интегрирани помежду си. При тези от тях, които имат
пълна съвместимост един към друг е налице непосредствен обмен на данни, без загуба на информация при
трансферирането. Така например MathCAD, включително от 14 версия нагоре, е интегриран с CAD/CAM
системата от висок клас Pro/ENGINEER [10]. Това позволява графично визуализираните с MathCAD зъбни
повърхнини, от синтезираните зъбни предавки, да бъдат трансферирани в CAD продукта, от където да бъдат
директно моделирани зъбните колела. На фиг. 8 са показани твърдотелните модели на компютърно синтезираните колела, получени по описания начин. След създаване на компютърните модели, зъбните предавки се
оформят конструктивно според изискванията поставени към тях.
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Фиг. 8 CAD модели на спрегнати зъбни колела
5.Заключение
1. В представената работа е дадена част от последователността при проектиране на спрегнати зъбни предавки с CAD/CAM системи.
2. Изведени са уравненията, теоретично описващи зъбните профили на двете колела.
3. Създаден е алгоритъм за геометрично синтезиране на взаимноспрегнатите колела в предавката.
4. На база на разработения алгоритъм са визуализирани работните зъбни повърхнини, посредством програмата MathCAD.
5. Анализирани са резултатите от извършения геометричен синтез на разгледаните зъбни предавки.
6. Създадени са твърдотелни CAD модели на зъбните колела в синтезираната предавка.
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