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Резюме: Проектирането на зъбните предавки, включващо: уточняване на вида на контактуващите
зъбни повърхнини, определяне на техните геометрични параметри и извършването на якостните и
кинематични пресмятания, до голяма степен се определя от предназначението им и от конкретните
изисквания, поставени към тях. Съществуването и използването на съвременни CAD/CAM системи,
позволява да бъдат автоматизирани процесите, свързани с моделирането и изработването на зъбните
предавки. Това е основна предпоставка за създаване на нови зъбни механизми (включващо – моделиране,
конструиране, изпитване, документиране, изработване), както и за оптимизиране на съществуващите
такива. В статията са отбелязани предимствата от използването на CAD/CAM системите за
проектиране, отразена е последователността за моделиране на спрегнати зъбни предавки и са посочени
възможностите за тяхното изработване.
Ключови думи: спрегнати зъбни предавки, генериращи колела, генерирани колела, геометрично
проектиране, компютърно моделиране, технология на изработка, CAD/CAM системи за проектиране

1. Обосновка на избора за проектиране на зъбни предавки с CAD/CAM системи
Системите за автоматизирано проектиране заемат изключително място сред компютърните приложения,
тъй като те са индустриални технологии, влияещи непосредствено на материалното производство [4].
1.1 Необходимост от практическото използване на CAD/CAM системи в машиностроенето
Приложението на съвременните CAD/CAM системи се използва за тримерно моделиране на отделни
детайли, на механизми и машини с голям брой възли от високо ниво на сложност, от които се изготвя
графичната част на конструкторската документация – чертежите (CAD); за инженерни изчисления и
анализи (САЕ); за бързо изготвяне на прототипи (Rapid Prototyping-RP); за технологична подготовка на
производството (САР); за изготвяне на управляващи програми за NC машини за изработване на различни
по сложност изделия (САМ), както и за цялостно управление на проектните и инженерните данни (PDM)
и документи (EDM) на дадена фирма [4].
1.2 Предимства на C AD/CAM системите при проектиране на зъбни предавки
1.2.1 При моделиране на спрегнати зъбни колела:
• от създадените базови CAD модели се получава реална представа за вида на генериращите зъбни
колела;
• създава се възможност за автоматично генериране на взаимноспрегнати зъбни колела, като в повечето
от случаите зъбни повърхнини на генерираните колела са предварително неизвестни;
• получава се графична визуализация, позволяваща анализиране на моделираните спрегнати профили –
проверка за подрязване в основата и заостряне при върха на зъбите, за цялостност на работните повърхнини и преходните участъци, за големината на контактното петно и коефициента на препокриване;
• съществува многовариантност на една и съща конструкция. Промяната на произволен геометричен
елемент в скицата или в модела на кое да е от спрегнатите колела автоматично се отразява и на другото
като спрегнатостта между тях се запазва. По аналогичен начин тези промени се генерират и запазват и в
електронната конструктивна документация (сборни чертежи, работни чертежи и спецификация), когато
тази документация е създадена от съответния клас CAD система;
• възможност за цялостно автоматизиране на процеса на геометрично компютърно моделиране [11].
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1.2.2 При якостни и кинематични пресмятания на зъбните предавки с помощта на CAD системи:
изчисляването на зъбните предавки може да се извърши автоматично при задаване на определени стойности
на изходящите параметри. При това се извеждат непосредствено крайните резултати, необходими при конструиране на зъбните механизми. Тук се използват две възможности:
1) при стандартни зъбни предавки – цилиндрични, конусни и червячни, CAD продуктите от среден и висок
клас (Mechanical Desktop [5], Autodesk Inventor [3; 13], Pro/ENGINEER [9], Unigraphics[16], CATIA [12; 15]
и др.) извършват автоматично пресмятане и генерират съответната предавка. Така получения модел може да
бъде вграден директно в конструирания механизъм и може да бъде изменян многократно в зависимост от
якостни, кинематични, конструктивни и естетически изисквания, поставяни към него;
2) при нестандартни зъбни предавки се разработва компютърна програма за тяхното якостно-геометрично
изчисляване (на Mathcad [11], MATLAB, Excel и т.н.) или натоварванията се задават директно върху модела
[9; 12; 13; 14; 16; 17], при което отново при въведени първоначални данни се извеждат крайните резултати
във вид удобен за ползване.
1.2.3 При симулация на движенията – възпроизвежда се задружната работа на спрегнатите зъбни колела в
предавките и се симулират движенията в зъбния механизъм, от където се проследява нормалната работа и се
правят изводи за съответните граници на заклинване, колизии, хлабини и др.
1.2.4 При технологията на изработка – подходящо използвания CAM продукт директно генерира от моделите
на зъбните колела програми за тяхната изработка за съответната NC машина (ерозийна, обработващ център и
т.н ) с подходящия избор на режещи инструменти (за груба и чиста обработка) и с необходимите режими на
рязане. Симулира се процеса на изработване и се анализират получените повърхнини.
2. Моделиране на спрегнати зъбни предавки
Геометричното CAD моделиране на зъбни предавки може да се извърши по три начина. До голяма степен изборът на вариант се определя от това, дали те са стандартизирани или не са, т. е. дали те са заложени в CAD
програмите и техните приложения и позволяват ли използваните CAD системи това моделиране да стане.

Фиг. 1 Геометрични параметри на стандартни зъбни предавки, заложени в CAD програмите:
а) задаване на входящи геометрични параметри за избрания вид зъбна предавка;
б) визуализиране на изходящата зъбна геометрия;
в) задаване на силови и кинематични характеристики с отчитане на резултатите
2.1 Моделиране на спрегнати зъбни предавки, непосредствено от извършения CAD синтез [11]
Такова моделиране е възможно при пълна съвместимост на използваните CAD продукти. При него се извършва обмен на данни без загуба на информация, при което получените аналитични зависимости и графично визуализирани повърхнини от едната CAD система се трансферира в друга и се генерират твърдотелните
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модели на синтезираните предавки [11]. Този начин е приложим най-вече за нестандартните зъбни предавки.
Интерес представлява факта, че стандартните модели, заложени в CAD системите , по които се генерират
желаните предавки, са получени по този начин.
2.2 Моделиране на стандартни зъбни предавки
За моделиране на стандартни зъбни предавки се използват вградените в CAD системите приложения. За да
се получи моделът на желаната предавка, за нея се задават необходимите геометрични параметри и силови
натоварвания фиг. 1 [3; 13]. Изчисляването се извършва автоматично, извеждат се крайните резултати и се
генерират зъбните предавки. При необходимост, те могат многократно да бъдат премоделирани, чрез промяна на своите параметри, в зависимост от изменението на натоварванията и кинематиката и в зависимост от
желания дизайн и конструктивни особености. На фиг. 2 са показани модели на стандартни зъбни предавки,
получени с CAD продукта Autodesk Inventor [3; 13].

а) ЦЗП с външно зацепване с прави
еволвентни зъби

б) ЦЗП с външно зацепване с наклонени еволвентни зъби

г) ЦЗП с вътрешно зацепване д) КЗП с ортогонални оси на
с наклонени еволвентни зъби ротация

ж) ЧП с едноходов червяк

з) ЧП с триходов червяк

в) ЦЗП с вътрешно зацепване прави еволвентни
зъби

е) КЗП с неортогонални оси на ротация

и) Шевронна зъбна предавка
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Фиг. 2 CAD модели на стандартни зъбни предавки: ЦЗП – цилиндрична зъбна предавка; КЗП – конусна зъбна
предавка; ЧП – червячна предавка
2.3 Геометрично моделиране на нестандартни зъбни предавки
Последователността при проектиране на нестандартни спрегнати зъбни предавки (както и на зъбни предавки, незаложени в CAD програмите) се основава на извършения за тях CAD синтез [11]. В този случай са
окончателно уточнени зъбната геометрия и останалите геометрични зависимости в предавката.
В работата е представен пример за моделиране на технологична зъбна предавка с вътрешно челно зацепване. Стъпките за моделирането и последователността на изпълнението им в конспективен вид са изложени
по-долу. Всяка от посочените стъпки при моделирането може да бъде извършена по повече от един начини, в
зависимост от гледната точка на конструктора.
2.3.1 Моделиране на генериращото колело
За генериращо колело е избрано по-голямото от двете колела в зъбната предавка [11]. При изграждането на
модела за него се спазва следната последователност:
1) Прави се скица на характерно напречно сечение от зъба на това колело. Сечението обикновено се намира
в равнина минаваща през основата на зъба, през върха на зъба, по средата или през полюса на зацепване. В
това сечение зъбните профили могат да бъдат с криволинейно или праволинейно проектиращи се работни
повърхнини – фиг. 3.

Фиг.3 Скици на характерни напречни сечения от зъбните профили на генериращото колело: а) с еволвентни
работни повърхнини; б) сцилиндрични работни повърхнини; в) с конусни работни повърхнини; г) с равнини
работни повърхнини
2) Когато зъбните профили са с праволинейни образуващи, те се екструдират с необходимата дължина. Когато образуващите на зъбните повърхнни са наклонени срямо оста на ротация, тогава при екструдирането се
задава ъгъл на наклона – фиг. 4.

Фиг. 4 Екструдирани зъбни профили с праволинейни образуващи
3) При зъбни профили с криволинейни образуващи най-напред се създава част от венеца на колелото като
плътно тяло. След това се построява скица, в равнина съдържаща една от образуващите в началото или в
края на работната зъбна повърхнина. На тази скица се задава път (обикновено това е контура от напречното
сечение на зъба), по която тя да се движи, отстранявайки плътния „материал” от венеца. По този начин се
оформя един зъб от колелото – фиг.5.
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Фиг. 5 Зъбен профил с криволинейни образуващи: а) обща схема на профила; б) скица на профила; в) модел
на профила
4) Прави се скица на плътния диск от зъбното колелото и се екструдира до необходимата дебелина – фиг. 6.
5) Моделираният зъб (от т. 2 и т. 3) се размножава в кръг по периферията на диска, при което се оформя венеца с желания брой зъби – фиг. 7.
6) Ограничават се зъбите по височина, чрез „изрязване” по върховия (Da) и петовия (Df) диаметър. Това става чрез създаване на скици с форма на окръжности (с диаметри равни на Da и Df) и екструдиране с отнемане
на „материал” по външния и вътрешния диаметър на колелата.

Фиг. 6 Моделиране на диска

7 Създаване на зъбния венец

8 Създаване на генереращото
колело

2.3.2 Моделиране на генерираното колело
За генерирано колело се избира по-малкото от двете в предавката. Моделът на това зъбно колело се получава
чрез възпроизвеждане на работните движения в реални условия на режещия инструмент и заготовката при
зъбонарязване. При това е спазен втория принцип на Оливие [6], съгласно който:
• инструменталните повърхнини, нарязващи зъбите на едното зъбно колело са точно копие на зъбните
повърхнини на другото;
• законът, по който се осъществява инструменталното зацепване в процеса на генерирането на неизвестните зъбни повърхнини е идентичен със закона на трансформация на ротационните движения в условията на
работното зацепване.
Последователността за моделиране на това колело е следната:
1) Моделират се „заготовките” за генерираното колело.
2) „Инструментът” и „заготовката” се установяват в необходимото работно положение, спазвайки междуосовото разстояние – фиг. 9.

169

Проектиране на зъбни предавки с CAD/CAM системи

Фиг. 9 Работно положение

Фиг. 10 Генерираща програма

Фиг. 11 Генерирано колело на заготовката и инструмента

3) Разработва се на Auto LISP [8] кратка програма, която извършва:
• синхронно завъртане на „заготовката” и „режещия инструмент” (генериращото колело) около осите им на
ротация със зададена ъглова стъпка – фиг. 10;
• откопиране на „режещия инструмент” на същото положение;
• изрязване от „заготовката” на тази част, която се явява общо сечение между двата модела;
• горните действия се повтарят до пълното генериране на зъбния венец на нарязваното колело – фиг. 11.
Графичната визуализация на последователността, описана в т.3 е представена на фиг.12.

Фиг. 12 Генериране на малкото зъбно колело: а) възпроизвеждане на работните инструментални движения;
б) графична наслагване на работните положения; в) оформяне на зъбния венец на генерираното колело
4) Оформят се окончателно върховите (da) и петовите (df) диаметри – фиг. 11 и фиг. 12 в.
5) Анализират се получените резултати и в случай на необходимост се извършват корекции в моделите.
На фиг. 13 са показани различни модели на спрегнати зъбни колела от една предавка, получени по изложената методика.

а) цилиндрична

б) конусна

в) еволвентна

г) равнинна

Фиг.13 CAD модели на спрегнати зъбни предавки
След създаването на моделите на двете колела, те се оформят според изискванията им в зъбните предавки.
Добавят се главини, отвори, шпонкови или шлицови канали, закръгления, скосявания и т.н. Окончателният
вид на моделираните колела за една от разглежданите предавки е показан на фиг. 14.
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Фиг.14 Окончателен вид на моделираните зъбни колела

Фиг. 15 Изследвана зъбна предавка

На следващия етап от проектирането (фиг. 15) се извършва:
• сглобяване на зъбната предавка;
• симулиране на движенията, роито тя реализира;
• проследява се контактът между зъбите.
С помощта на CAD продуктите може да се извърши якостно натоварване, като се зададат действащите сили.
Определят се напреженията и деформациите и се прави заключение за работоспособността на моделираните
предавки.
3. Технология на изработване
Нарязването на нестандартни зъбни колела може да се извърши на металорежеща машина с ЦПУ с профилиран режещ инструмент (фиг. 16) по метода на копирането. Тогава инструмента се движи по апроксемирана
крива, доближаваща се до контура на напречното сечение на нарязваните зъби.

Фиг. 16 Проектиран режещ инструмент за обработване по метода на копиране: а) и в) нарязвани зъбни колела; б) и г) профилиран режещ инструмент; д) нарязване на зъбните профили
Разглежданите зъбни колела могат
да бъдат изработвани на обработващ
център или нишкова ерозийна машина
с CNC управление. За целта е нужно да
бъде генерирана програма от подходящо избрана CAM система. Независимо
от типа на използваната CAM система, при съставяне на управляващите
програми се използват създадените с
CAD системите модели на обработваните детайли. От твърдотелния модел
автоматично се разпознават различните
геометрични елементи. Информацията
получена от тях се използва за избиране на необходимите инструменти за
обработка. Траекториите на инструментите, генерирани с CAM системите са
Фиг. 17 Моделирана зъбна предавка, вградена в реален механизъм
в асоциативна връзка с оригиналния
CAD модел и при редактиране на 3D
геометрията, траекториите се променят автоматично. CAM системата симулира и проверява пътя на инстру171
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мента и отнемането на материала от модела, като инструментът, държачът, заготовката и приспособленията
за базиране и захващане са включени в симулацията и представят реалистично процеса на обработка.
На фиг. 17 е показан механизъм, реализиран с един от вариантите на моделираните зъбни предавки.
4. Заключение
В извършената работа е представена последователността за геометрично моделиране на зъбни предавки,
посредством CAD системи и са посочени начините за механичното им изработване. По изложената методика
могат да бъдат изготвяни: спрегнати зъбни предавки, зъбонарязващи инструменти[2], технологични зъбни
профили с практическо използване и различни спрегнати зъбни повърхнини на детайли. Извършената дейност се състои в следното:
• моделирани са базовите (генериращите) зъбни колела в една технологична предавка, посредством използването на CAD продуктите – Auto CAD [1; 8], Mechanical Desktop [4] и Autodesk Inventor [3; 13];
• разработена е програма на AutoLISP [7] за автоматично генериране на зъбните колела, спрегнати с базовите;
• анализирани са вида и цялостта на получените повърхнини;
• симулирани са движенията и натоварванията в моделираните зъбни предавки;
• показана е реална конструкция, в която се използват технологични зъбни механизми, проектирани по
изложената методика;
• направена е обосновка за използваните CAD/CAM системи, като са посочени предимствата им при проектиране на зъбни предавки.
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