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1. Bevezetés
A klasszikus hengeres fogaskerekek lefejtésen alapuló gyártástechnológiáival lehetséges a
fogazatok összetett geometriájának elkészítése csupán néhány, fogazatra jellemző paraméter
megadásával. Az utóbbi évtizedekben a különféle CNC gyártástechnológiák igen jelentős
fejlődésen mentek keresztül, amik lehetővé teszik a fogaskerekek rendhagyó, egyedi gyártását.
Erre példaként szolgál a CNC huzalszikra forgácsolás, a CNC marás, a lézeres vágás vagy az –
utóbbi években előtérbe kerülő – additív gyártástechnológiák. Ehhez viszont, ellentétben a
klasszikus gyártástechnológiákkal, szükségünk van az alkatrész pontos geometriai modelljére.
Jelen munka kezdeti fázisában kidolgozásra került egy olyan hengeres fogaskerék CAD modell,
amely teljes egészében megfelel a legyártott darab elméleti geometriájának, lehetővé téve a nem
lefejtésen alapuló gyártást. A hengeres fogaskerekek összetett számításának problémakörét
kellően általánosan kezelve, változó áttételű fogaskerekek geometriája is meghatározható.
A változó áttételű fogaskerekek területén a legelterjedtebb számítási eljárások a lefejtéses
gyártástechnológiák szimulálásán alapszanak. A gyártási folyamatot az előre meghatározott
virtuális metszőkerék vagy fogasléc gördülőgörbén történő csúszásmentes legördítése
segítségével lehet szimulálni. Ezt koordináta transzformációk segítségével végezhetjük el. A
legördítés után kapott alakzat burkológörbéje eredményezi a keresett fogazatot. Az általános
függvények illetve geometriák egyszerűbb kezelésének érdekében a kutatásunk során alkalmazott
számítások többsége numerikus alapokon nyugszik.
A kutatás középpontjában lévő változó áttételű fogaskerékhajtások a gépészeti gyakorlatban
indokolatlanul ritkán fordulnak elő. Ennek oka – a mai fejlett gyártástechnológiák világában – a
meghatározásukkal járó hosszadalmas munkában, nem pedig az előállítás okozta nehézségekben
rejlik. E kutatás egyik fő célja, hogy az említett ritka gépelemek meghatározására fordítandó időt
jelentősen csökkentse, aminek köszönhetően talán szélesebb körben elterjedhetnek.

1.1. A kutatómunka célja és a főbb kérdések
A kutatás egyik fő célkitűzése egy olyan számítási módszer kidolgozása volt, amely segítségével
könnyedén és gyorsan lehet változó áttételű fogaskerék geometriát generálni. Az általános
geometriák könnyebb kezelhetősége érdekében numerikus számítási eljárás kidolgozása
szükséges. Mivel fontos az eredmények gyakorlatban való használhatóságának igazolása,
elengedhetetlen a numerikus számítások eredményeinek prototípusokon keresztül történő
tesztelése.
A kutatás másik fő célja e különleges gépelemek lehetséges alkalmazási területeinek felkutatása.
Igyekeztünk megtalálni azokat a felhasználási módokat, ahol a változó áttételű fogaskerekek
egyértelmű előnnyel rendelkeznek a klasszikus gépészeti megoldásokhoz képest. Az elképzelések
helyességét legyártott modellek segítségével is szükséges igazolni.
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További fontos célkitűzése a kutatásnak a létrehozott modellek tapasztalatai alapján a numerikus
eljárás finomítása, szükség esetén módosítása.
A fogaskerékhajtások tervezésénél a geometriai számítások mellett számos egyéb szempontot is
vizsgálni kell, mint például a kapcsolódási viszonyokat vagy a fogazat teherbírását. Jelen
dolgozat kizárólag a fogazat geometriai leírásával foglalkozik, e további szempontok vizsgálatát
nem tartalmazza. Ezek a kutatómunka folytatásaként további célkitűzésként szerepelnek.

1.2. Vizsgálati módszerek
A változó áttételű fogaskerekek numerikus számítási eljárása - az ilyen számításokra kiválóan
alkalmas - Matlab [1] környezetben került kidolgozásra. Ellentétben a matematikai programok
többségével, a Matlab segítségével elsősorban numerikus szemléletmódot alkalmazva oldhatjuk
meg a problémákat, a klasszikus számítógépes programozásnál is gyakran használatos műveletek
segítségével. Noha a szintén széles körben elterjedt Wolfram Mathematica [2], illetve Maple [3]
programok is alkalmasok numerikus számítások végrehajtására, azok erőssége az analitikus
számításokban rejlik. A numerikus szemléletmód előnyökkel és hátrányokkal is rendelkezik a
tisztán matematikai alapokon nyugvó számításokhoz képest. Numerikus környezetben a
számítások megoldása sokszor nem a függvényt leíró képlet, hanem a függvényt meghatározó
görbe diszkrét pontjainak halmaza. A bonyolultabb analitikus műveletek, mint például a
függvények deriválása vagy integrálása könnyedén elvégezhetőek elemi összeadási és szorzási
műveletek sokaságával. A rendelkezésre álló programozói funkciók lehetővé teszik, hogy az
összetett és hosszadalmas számítások sorozata a megfelelő sorrendben, automatikusan lefusson.
A kutatás során kiemelt szerepet kapott az eredmények gyakorlatban való használhatóságának
igazolása. Ennek megvalósítására kezdetben a PTC Wildfire 5 [4], később ennek továbbfejlesztett
verziója, a CREO2 CAD rendszer nyújtott hatalmas segítséget.
A kidolgozott módszerek segítségével elkészített fogazatok ellenőrzése a prototípusok elkészítése
utáni tesztelésben valósult meg. A prototípusok elkészítésénél a legváltozatosabb technológiákat
alkalmaztuk (3 tengelyes CNC marógép, kis teljesítményű CNC lézeres vágógép, CNC lézeres
lemezvágógép, huzalszikra forgácsolás, 3D nyomtatás [5]).

2. A vonatkozó szakirodalom áttekintése és elemzése
E fejezetben röviden áttekintésre kerül a változó áttételű fogaskerékhajtások fejlődése, valamint a
manapság leggyakrabban használatos számítási módszerek elméleti háttere. Mivel kutatásuk
szempontjából e fogaskerekek gyártástechnológiája is jelentős szereppel bír, röviden ez is
bemutatásra kerül.
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2.1. Történelmi áttekintés
A nem köralakú fogaskerekek manapság igen ritka gépelemnek számítanak, megjelenésük mégis
évszázadokra visszanyúlik. Az első ismert nem köralakú fogaskerék ábrázolása Leonardo da
Vinci nevéhez köthető [6]. Jegyzetében két logaritmikus spirál jellegű gördülőgörbével
rendelkező fogaskerék kapcsolódik. Feljegyzései szerint e fogaskerekek számszeríjak feszítésére
szolgálnának [6], [7]. Ezek mellett excentrikus kör alakú fogaskerekekkel kapcsolódó
ellenkerekek vázlatait is megtalálhatjuk munkái közt, amelyek közül némelyik önátmetsző,
hurkolt gördülő görbével rendelkezik. Excentrikus kerékkel kapcsolódó, hurkolt gördülő görbéjű
fogaskerék működőképes modelljét e terület hazai kutatója, Laczik Bálint valósította meg [6], [8],
amivel igazolta a korai elképzelés helyességét (2.1. ábra).

2.1. ábra. Laczik Bálint által kidolgozott különleges fogaskerékpár, Leonardo da Vinci ábrái alapján [6] [8]

A XVIII-XIX. században a nem köralakú fogaskerekek óraszerkezetekben, csillagászati
műszerekben és egyéb különleges kinematikai kényszermozgást megvalósító mechanizmusokban
fordultak elő [6].
A változó áttételű hajtások kivitelezésére a fogaskerékhajtás mellett más konstrukciós
megoldásokra is találunk példákat. Ezek egyike a hajókon alkalmazott kronométerek [9]. A
középkor végére a tengeri hajózás során nagy gondot jelentett a pontos földrajzi hely
meghatározása. A földrajzi hosszúság meghatározásához szükség volt egy szárazföldi "referencia
idő" ismeretére. Ezt az időt a hajó fedélzetén lévő nagy pontosságú óra, ún. hajókronométer
"őrizte" az út során. Ezen kronométerek pontossága (számos egyéb tényező mellett) függött a
felhúzott rugó által leadott nyomaték időbeli lefolyásától (2.2. ábra).
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2.2. ábra. A hajtórugó nyomatékváltozása [9]

A felhúzott rugó legnagyobb erőt működése kezdetén fejt ki, majd a "lejárás" alatt fokozatosan
gyengül. Ezt a legrégibb órások is tudták, és remek találmánnyal, egy változó áttételű felhúzó
szerkezettel egyenlítették ki a rugó egyenlőtlen mozgását (Jacob Zech, Csehország).
A rugó dob alakú rugóházban helyezkedik el. A rugóházra finom láncot csavarnak, és a lánc
végét egy kúpos csigára vetik fel. Felhúzás kezdetén a lánc a csiga legnagyobb átmérőjű részére
csavarodik. Amint feszül a rugó, a lánc a kisebb átmérőjű részekre tekeredik, tehát nagyobb
erővel húzható a csiga (2.3. ábra, 2.4. ábra).

2.3. ábra. A csigafelhúzás elve [9]

2.4. ábra. Kronométer felhúzó szerkezete [9]

A változó áttételű felhúzó szerkezettel rendelkező hajókronométerek a XX. században szinte
szabványossá váltak, egy ilyen órától akár a napi 0,5 másodperc pontosság is elvárható tengeri
körülmények között [9].
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A XX. századi alkalmazási területekre példaként szolgál a különleges horonymarógép (2.5. ábra),
a kerékpárhajtás, a térfogatáram mérő berendezés [10] (2.6. ábra) és a logaritmikus potenciométer
[6] (2.10. ábra).

2.5. ábra Hulse & Co. Vállalat által az 1900-as évek elején gyártott horonymaró gép [6]

2.6. ábra. Különleges kerékpárhajtás, illetve térfogatáram mérő berendezés változó áttételű fogaskerékpár alkalmazásával [6]

Napjainkban elszórva ugyan, de felbukkannak alkalmazások, illetőleg tudományos
folyóiratokban cikkek e különleges fogaskerékhajtások kapcsán. Olykor előfordul, hogy egy
korai változó áttételű szerkezet a korszerű technológiák ismeretében újra alkalmazásra kerül. A
[11]- ben ismertetett szerkezet egy merőleges tengelyű hajtás, ahol egy hengeres fogaskerék
kapcsolódik egy excentrikusan elhelyezett síkkerékkel (2.7. ábra). Hasonló szerkezetet
alkalmaztak a XVII. században a Franeker planetáriumban is, bár ott pálcás fogazattal [6].
A számítástechnika rohamos fejlődésével egyre több lehetőség áll rendelkezésünkre az összetett
geometriai számításokhoz. A [12] folyóiratcikkben többek között változó áttételű térbeli
fogazatok számításáról és különleges osztófejekben történő alkalmazásáról olvashatunk (2.8.
ábra). A [13] folyóiratcikk Litvin módszerének alkalmazását mutatja be néhány érdekes példán
keresztül. A mű excentrikusan csapágyazott hengeres, ferde fogazatú fogaskerékkel, állandó
tengelytávon összegördülő ellenkerék mellett, spirálisan kapcsolódó fogaskerekeket is bemutat
(2.9. ábra). Az elmúlt évtizedben a változó áttételű fogaskerekek témakörében a legjelentősebb
fejlesztések talán a Kínai Népköztársasághoz köthetők. E témakör kutatásának a kormány általi
támogatása több igényes gépészeti megoldást, illetve témával kapcsolatos folyóiratcikk
megalkotását eredményezte [14], [15], [16], [17]. A számítási eljárások, geometriai hibák
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elemzése, valamint a gyártási technológiák vizsgálata mellett számos frappáns konstrukciós
kialakításról olvashatunk e cikkekben.

2.7. ábra. Különleges merőleges tengelyű fogaskerékhajtás napjainkban [11] és a XVII. Században [6]

2.8. ábra. Változó áttételű kúp-fogaskerékpár [12]

2.9. ábra. Excentrikus hengeres fogaskerék és ellenkerék, illetve spirálisan kapcsolódó gördülőfelületek

A nem köralakú fogaskerekek hazai kutatói közül fontos megemlíteni Lévai Imrét, akinek
„Ellipszis gördülőhengerű fogaskerekek elmélete és gyártása” című műve alapvető fontosságú
[18]. Változó áttételű fogaskerekek számításával, gyártásával és fogprofilok szerkesztésével
egyaránt foglalkozott. E terület másik jelentős hazai kutatója a Budapesti Műszaki Egyetem
Gépgyártás-technológia tanszékén tevékenykedő Laczik Bálint, akinek publikációi lényeges
alapot szolgáltattak jelen dolgozathoz [6], [19], [20].
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2.10. ábra. Logaritmikus karakterisztikájú potenciométer változó áttételű fogaskerékpár alkalmazásával [6]

2.2. Nem köralakú fogaskerekek számítási módszerének áttekintése
Az elmúlt ötven évben két kiemelt jelentőségű szakkönyv jelent meg, amelyek teljes
terjedelmükben a változó áttételű fogaskerekekkel foglalkoznak [6]. Ezek az Olson [21], illetve
Litvin [22] által megalkotott művek, amelyek közül az utóbbi a ma is használatos számításoknak
az alaptételeit fektette le. A Litvin-féle számítás a fogaskerekek lefejtésén alapszik, ahol
koordináta-transzformációk segítségével állítható elő a szerszámprofilnak megfelelő görbe lefejtő
mozgása. A szerszámprofil görbéjének azon pontja, amelynek a (fogaskerékhez viszonyított)
relatív sebességvektora érintőleges magával a görbével, az éppen kapcsolatban lévő pontnak felel
meg. Ezt az úgynevezett ortogonalitási feltétel segítségével lehet ellenőrizni, amely alapján az
adott pont relatív sebességvektorának és a szerszámgörbe adott pontbeli normálisának
skalárszorzata, merőlegesség esetén, zérus (2.2.1).
(2.2.1)

A fogazandó centrois görbéket a redukciós képletek segítségével állíthatjuk elő. Ezek a képletek
lehetővé teszik, hogy egy ismert mozgásállapotú, kinematikailag merev test bármely pontjának
sebességvektorát meghatározzuk. A fogaskerekek egymáshoz viszonyított mozgását, a velük
megvalósítani kívánt áttételfüggvény és a tengelytáv segítségével definiálhatjuk. A
fogaskerekeket
tartalmazó
koordinátarendszerek
relatív
mozgásának
ismeretében
meghatározhatjuk azon pontok halmazát, amelyek zérus relatív sebességgel rendelkeznek, tehát a
pólusgörbéket. Ezen görbék megegyeznek a fogazandó centroisokkal.
A szerszámprofil fogaslécalakú görbéjét – periodikus jellege miatt – Fourier-sorfejtés
segítségével is előállíthatjuk [6]. Ezen módszer előnye, hogy kellő pontossággal egy folytonos és
differenciálható függvényt kapunk, amelynek minden pontjában meghatározható az ortogonalitási
feltételfelírásához (2.2.1) szükséges normálvektor.
Összetettebb fogazatok megvalósítására elterjedt módszer a Boole-féle algebrában ismeretes
halmazműveletekkel történő lefejtés [6]. Ennek a módszernek az alapja, hogy a szerszámprofil
lefejtő mozgását megvalósító transzformációt véges számú lépésben végezzük el. Minden egyes
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lépés után a szerszámgörbén halmazműveleteket elvégezve, megkapjuk a lefejtés eredményét. E
műveleteket bizonyos CAD rendszerekben, például az AutoCAD-ben [23] automatizáltan is el
lehet végezni.

2.3. Változó áttételű fogaskerekek gyártása
Jelen kutatás szempontjából fontos áttekinteni e különleges fogaskerekek megvalósíthatóságának
lehetőségeit, illetve az ehhez kapcsolódó gyártástechnológiák fejlődését.
A korszerű CNC technológiák megjelenése előtt a változó áttételű fogaskerekek gyártását
általában általánosított lefejtő marógépeken végezték. Ezeknél a különleges berendezéseknél a
hozzáadott szerszámmozgásokat általában programtárcsa segítségével valósították meg,
amelyeket a gyártandó fogaskerekekhez egyedileg kellett előállítani.
A korábban már említett Lévai Imre, aki az 1950-es években foglalkozott e területnek a
kutatásával, sikeres gyártási kísérleteket hajtott végre egy Komsomolec 5D32 típusú
programtárcsával kiegészített lefejtő marógépen (2.11. ábra) [6], [24]. A szerszámléc és a
munkadarab tengelye közti távot a gördülőgörbének megfelelő programtárcsa határozta meg. A
tengelytáv egy Oldham-féle tengelykapcsoló segítségével változhatott. A szerszámléc
középvonalának gördülőgörbén történő csúszásmentes legördülését a második programtárcsa
biztosította (2.11. ábra).

2.11. ábra. Lévai Imre által alkalmazott lefejtő marógép [6]

A korábban szintén említett Olson által szabadalmaztatott gyártási eljárást láthatjuk a 2.12 ábrán
[6]. A szerkezet a klasszikus Pfauter rendszerű [25] lefejtő marógép működésén alapszik. A
marófej tengelye és a munkadarab kitérő irányú tengelye közti táv változtatható. Ezt a távot a
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szerszám és a munkadarab mozgása közben, a „mesterfogaskerék” és a „mestercsiga”
kapcsolódása határozza meg. A „mesterfogaskerék” a gyártandó fogaskerék geometriájának, míg
a „mestercsiga” a lefejtőmaró szerszám geometriájának felel meg. Az eljárás főbb hátrányai:
-

a „mestercsigát” a lefejtő maró szerszámmal összekötő lánchajtás poligonhatásából eredő
pontatlanság
a szerszámkopás kompenzálási lehetőségének hiánya

2.12. ábra. Olson által szabadalmaztatott lefejtő marógép [6]

E terület többi jelentős kutatójához hasonlóan Litvin is kidolgozott egy gyártási eljárást, amely
egy Pfauter elvű lefejtő maró általánosításán alapszik. Három különálló programtárcsa által
vezérelt szerszámmozgások segítségével általános, nem köralakú fogaskerekek gyártását tette
lehetővé. A 2.13 ábrán látható szerkezet ferde fogazattal rendelkező, nem köralakú fogaskerekek
gyártására is alkalmas volt [6].

2.13. ábra. Litvin által Kidolgozott lefejtő marógép [6]

A XX-XXI. században a CNC technológiák rohamos fejlődésével lehetővé vált a nem köralakú
fogaskerekek hatékonyabb gyártása. Léteznek olyan CNC vezérlésű, 6 tengelyes lefejtő
marógépek, amelyek szerszámmozgása a legáltalánosabb módon megadható [26]. E különleges
berendezések beszerzése azonban igen nagy beruházással jár. Egyedi fogaskerekek gyártására
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egyéb univerzális CNC technológiák is rendelkezésre állnak. A számjegyvezérlésű huzalszikra
forgácsolás az egyik legalkalmasabb technológia párhuzamos tengelyű, egyenes fogazattal
rendelkező, nem köralakú fogaskerekek előállítására (2.14. ábra) [6]. Pontatlanabb, de olcsóbb
technológia a CNC vezérlésű lézeres lemezvágás, ami adott esetben szintén alkalmas lehet ilyen
jellegű feladatokra [27].

2.14. ábra. Nem köralakú fogaskerék CNC huzalszikra forgácsolásos gyártása [6]

3. Lefejtésen alapuló számítási módszer
A nem köralakú fogaskerekek geometriáját leggyakrabban
a korábbi fejezetekben említett
[28], lefejtésen alapuló számítási módszer segítségével határozzák meg. A számítás lényege
gyakorlatilag a lefejtésen alapuló gyártástechnológiák modellezése. A fogasléc vagy metszőkerék
szerszám geometriáját csúszásmentesen legördítjük a fogazni kívánt centrois görbén. A számítás
főbb lépései a gördülő centroisok, majd azt követően a fogprofil definiálása, végül a
csúszásmentes gördülést megvalósító koordináta-transzformációk elvégzése. Az eredményül
kapott görbesereg burkológörbéje lesz a végleges geometria, amelyet a könnyebb
felhasználhatóság érdekében érdemes szűrő, finomító eljárásnak alávetni.

3.1. Gördülőgörbék meghatározása állandó tengelytávra
A gördülőgörbék meghatározását először állandó tengelytávra dolgoztuk ki. Két esetet
különítettünk el; a fogaskerékpárhoz, illetve a fogaskerék-fogasléc kapcsolathoz tartozó
gördülőgörbéket. Noha e két eset számítási elve hasonló, az egyenletek kis mértékben mégis
különböznek.

3.1.1. Fogaskerékpár gördülőgörbéi
Fogaskerekeknél az i áttétel függvényt a két (1-es hajtó és 2-es hajtott) kerék
szögsebesség függvény hányadosával lehet meghatározni (3.1. ábra) (3.1.1).

és
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(3.1.1)

A (3.1.2-3) összefüggések segítségével a kapcsolódó fogaskerekek szöghelyzet viszonyai is
meghatározhatóak.
(3.1.2)

(3.1.3)

Ha kör alakú fogaskerekekről van szó, akkor konstans és így független -től. Ebben az esetben
a (3.1.4) összefüggés lesz érvényben, miszerint az áttétel egyezni fog az adott idő alatt megtett
szögelfordulások arányával.
(3.1.4)

Ha i nem konstans, tehát az áttétel a kerekek szögpozíciója szerint változik, akkor a (3.1.4) lesz
érvényben.
(3.1.5)

Ha az áttétel változik, a sugarak is változnak, tehát a gördülő görbék nem köralakúak lesznek.
Összegördülés közben, a két kerék érintkezési pontjában azonosak lesznek a sebességvektorok
(3.1. ábra) (3.1.7). Állandó tengelytávnál – könnyen belátható, hogy – ez csak akkor lehetséges,
ha az érintkezési pont a póluspontok (p1 és p2) által meghatározott egyenesen helyezkednek el. Ez
azt jelenti, hogy a tengelytávot az érintkezési pont mindig az adott pillanatra érvényes áttétel
arányában osztja fel (3.1.6).
(3.1.6)
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3.1. ábra. A gördülés kinematikai viszonyainak szemléltetése [29]

Az érintkezési ponthoz tartozó sebességeket a póluspontokból átszámolhatjuk a (3.1.7-8) alapján.
(3.1.7)
(3.1.8)

Átrendezve a (3.1.8) összefüggést és az i definícióját (3.1.1) felhasználva (3.1.9) lesz érvényes.
(3.1.9)

Behelyettesítve a (3.1.9) egyenletbe a tengelytávra vonatkozó (3.1.6) egyenletet, megkapjuk a
gördülőgörbe egyenletét, polárkoordinátás alakban (3.1.10).
(3.1.10)

A (3.1.10) első kerék gördülőgörbéjének polárkoordinátás egyenletét a (3.1.11) segítségével lehet
a praktikusabb, Descartes koordinátás alakra átváltani.
(3.1.11)

A második kerék egyenletének a saját, tengelypont origójú koordináta rendszerében való
felírásához szükségünk van a
függvényre (3.1.5). Ezt behelyettesítve, a (3.1.12)
polárkoordinátás definíciót kapjuk, amelynek Descartes koordinátás alakja a (2.1.13).
Összefoglalva a számítás menetét: az egyes tengelyek szögelfordulás függvényének ismeretében
a (3.1.1) áttételfüggvény képezhető, amelyből a (3.1.11,13) segítségével a gördülőgörbék
könnyen meghatározhatóak. A 3.2 ábrán egy számítási példa eredményét láthatjuk, amiben
szinusz függvény szerint változó áttételű gördülőgörbepár szerepel.
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(3.1.12)

(3.1.13)

3.2. ábra. Példa a nem köralakú gördülőgörbékre

3.1.2.

Fogaskerék-fogasléc gördülőgörbéi

Az általános fogaskerék-fogasléc párok gördülőgörbéinek számítása sokban hasonlít a
fogaskerékpároknál alkalmazott számításokhoz. A fogasléc tekinthető egy végtelen hosszú
gördülőgörbe sugárral rendelkező fogaskeréknek, amelynek szögsebessége mindig zérus [30]
(3.1.14-15).
(3.1.14)
(3.1.15)

A (3.1.14-15) egyenletekben ω a fogaskerék szögsebessége, v kerületi sebesség és

a sugár.

Mivel az egyik szögsebesség mindig zérus, értelmetlen a hagyományos i (3.1.1) áttétellel
számolni, mivel az mindig végtelent adna. Így a számításokhoz definiáltunk egy áttételtényező
függvényt, amely a fogaskerék pillanatnyi szögsebessége és a fogasléc pillanatnyi haladási
sebessége közt teremt kapcsolatot (3.1.16).
(3.1.16)

A (3.1.16) egyenletben

a fogaskerék szögpozíciója és

a gördülőgörbe sugara.

A (3.1.16) összefüggésből adódik, hogy ha megadjuk a fogasléc pozícióját a fogaskerék
szöghelyzetének függvényében, akkor abból számíthatóak a gördülőgörbék (3.1.17). A (3.1.1819) egyenletek a fogaskerék és fogasléc gördülőgörbéinek Descartes koordinátás alakja. A 3.3
ábrán egy számítási példa eredményét láthatjuk, amiben szinusz függvény szerint változó áttételű
gördülőgörbepár szerepel.
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(3.1.17)

(3.1.18)

(3.1.19)

3.3. ábra. Példa az általános fogaskerék-fogasléc gördülőgörbéire

3.2. Fogprofilok definiálása
A fogaskerekek gördülőgörbéinek meghatározása után a következő lépés a fogprofil definíciója.
Jelen munkában a Maag-féle fésűskéses lefejtő eljárást [25] szimulálva láttuk el fogazattal a
konvex gördülőgörbéket. Ehhez fogasléc jellegű, egyenes szerszámot használtunk. A konkáv
gördülőgörbéknél a Fellows-féle metszőkerekes lefejtési eljárás szimulálását alkalmaztuk. Emiatt
a számításhoz köralakú metszőkerék geometriára is szükség van. E metszőkerék geometriákat az
imént említett fésűskéses lefejtési módszerrel, egyenes fogasléc profilból állítjuk elő. Ezt a 3.3.1.
fejezet mutatja be részletesebben.
Egy további módszer a konkáv gördülőgörbék konvex szakaszokra való felosztásán alapszik. A
konvex szakaszokat a fésűskéses lefejtést utánozva külön-külön lehet fogazattal ellátni [6]. Erre a
módszerre e munka keretében részletesebben nem térünk ki.

3.2.1. Analitikusan definiált fogprofilok
Az e dolgozat keretében kidolgozott számítások jórészt numerikus módszereken alapulnak. Ez
alól a fogprofilok megadása sem kivétel. A probléma jobb áttekintésének érdekében viszont
fontos a fogprofilok analitikus megadásának témakörét is körüljárni.
Az alábbiakban bemutatásra kerül néhány módszer az egyenes fogasléc fogprofilok analitikus
megadására.
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Szinusz függvény
Az analitikus fogprofilok megadására a szinusz függvények megfelelő fogprofil egyenlete az
egyik legegyszerűbb példa. Analitikusan megadott szinuszos fogprofil legördülését
megfigyelhetjük a 3.8 ábrán. A (3.2.1) a profil egyenlete paraméteres formában, ahol l a
hullámhossz, z a fogszám, a az amplitúdó és p a 0-tól 1-ig változó paraméter.
(3.2.1)

Fourier-sorba fejtés
A periodikusan ismétlődő függvények Fourier-sorba fejthetőek, különböző szinuszos és
koszinuszos tagok összegének felírásával. A gyakorlatban igen előnyösnek bizonyult eljárásról
bővebben a [6]-ban olvashatunk.

Függvények összefűzése
Sokszor problémát jelent, hogy a felépítendő profil több különböző egyenletű görbe
összefűzésével jellemezhető, mint például az alapvető fogaslécprofilnál. Ilyenkor lehetőség van
az egyenletek összefűzésére a Heaviside-függvény (egységugrás-függvény) segítségével. A
függvényt létre lehet hozni a

taggal, amely az egyes részfüggvényeket „ki vagy

bekapcsolja”. Ha a q C1+C2 egészrésze páros, akkor a fenti tag értéke 1, ha páratlan, akkor az
érték 0 lesz. Alábbiakban két példán bemutatjuk e módszer alkalmazását.

-

Trapéz alakú fogasléc profil egyenlete:

Különálló egyenes szakaszokból álló függvény generálható az egyes szakaszok egyenleteinek
paraméterfüggő aktiválásával illetve deaktiválásával. Ezt egy egészrész függvényt tartalmazó tag
segítségével valósíthatjuk meg. A

szorzó értéke egy lesz, ha a

kifejezés páros és a fele is páros, ahol q a 0 és 1 között változó paraméter és z a fogszám.
Ez minden negyedik egészrész értékre lesz igaz, tehát négy különböző függvény fűzhető össze.
Ezzel a módszerrel 2n különböző egyenlet egyesíthető. A (3.2.2) egyenlet egy trapéz profilt ír le,
melyek f1-4 egyeneseit a 3.4. ábra szemlélteti.
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(3.2.2)

Az aktivált függvények egyenes szakaszok, melyek az

formula

segítségével adható meg. A 0-tól 1-ig egyenletesen változó q paraméteres egyenlet, az A és B
pontok közti egyenes szakaszt írja le.

f2
f1
f3
f4
3.4. ábra. A trapéz profil vázlata és a mennyiségek magyarázata

-

Pálcás fogazat szerszámprofiljának egyenlete:

A lánckerekek származtatásához használt görgőprofil a lánc geometriai jellemzőit hordozza,
azaz: a görgők átmérőjét és távolságát. E profil két egyenlet összefűzésével analitikusan a
(3.2.3-5) függvény segítségével írható le. Az egyenlet jelöléseinek magyarázatát az 3.5. ábra
tartalmazza. Feladattól függően a görgők összekötésének módja változhat.

(3.2.3)

(3.2.4)

(3.2.5)
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3.5. ábra. A pálcás fogazat szerszámprofiljának vázlata

3.2.2. Numerikusan definiált fogprofilok
A fogprofilok numerikus definiálásánál az analitikus megadáshoz képest eltérő szemléletet
szükséges alkalmazni. Itt ugyanis a görbét nem egyenlettel határozzuk meg, hanem diszkrét
pontokkal, amelyeket egyenes szakaszok kötnek össze. A pontok koordinátáit vektorokban
tároljuk, amely megkönnyíti a geometriával kapcsolatos műveleteket. E módszer segítségével az
egyenes szakaszokból felépülő trapéz alakú fogprofil megadása lényegesen leegyszerűsödik, de
az összetettebb függvényekkel megadott profilok is probléma nélkül előállíthatóak a függvények
diszkretizált vektorainak összefűzésével.
Számítógépes programozás használatával a fogprofilok megadása jelentősen leegyszerűsödik.
Elég egyetlen ismétlődő fogperiódus alakját megadni, majd azt egymás után, fogszámszor
megismételni. Ha megadjuk egyetlen fog pontjainak koordinátáit xf és yf vektorok alakjában, p-t,
a periódus hosszát, és n-t, a fogszámot, akkor a fogprofilt definiáltuk. Az egyetlen periódus
pontjainak koordinátáit az x és y vektorokba rendezve elvégezhető a kiosztás az x tengely mentén
a (3.2.6-7) összefüggés szerint.
(3.2.6)
(3.2.7)

A fenti (3.2.6-7) kifejezésben az fpx és fpy a teljes, n periódus hosszú fogasléc pontjait tartalmazó
vektorok.
A számítógépes programozásban gyakran használatos for-ciklus segítségével a kiosztás
könnyedén elvégezhető. Az eljárás lehetővé teszi, hogy egyetlen, tetszőlegesen megadott
fogperiódusból fogaslécet generáljunk. Az általunk létrehozott programban három különböző
fogazatot definiáltunk előre, amelynek paraméterei utólag is megváltoztathatóak. Ezeket az
alábbi pontokban mutatjuk be.
3.2.2.1 Szabványos fogprofil
A szabványos fogprofil (3.6. ábra) analitikus megadása egy igen hosszú kifejezést eredményezne,
mivel hat különböző egyenlettel megadható görbéből tevődik össze (4 egyenes és két körív) (3.7.
ábra).
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3.6. ábra. Evolvens profilú hengeres kerekek „Maag-féle” szerszám alapprofilja [25]

Egyetlen periódus (3.7. ábra) megadása viszonylag egyszerű, amelyet a megfelelő algoritmus
segítségével könnyedén kioszthatunk. A profil két alsó lekerekítésének ívét adott felbontással
adhatjuk meg, így azok egyenes szakaszokból tevődnek össze. Az eredmények koordinátáit
mátrixba rendezve írható le egy periódus, a (3.2.8) segítségével.
(3.2.8)

Az i1x, i1y, i2x és i2y vektorok n (ívfelbontás) eleműek. Az elemeket a q vektor segítségével hozzuk
létre, melyek szintén n eleműek és 0-tól 1-ig egyenletesen változnak (3.2.9-11).
(3.2.9)
(3.2.10)
(3.2.11)

A köríveket a (3.2.12-18) egyenletekkel határozzuk meg. A számításhoz a 3.7 ábrát vettük alapul.

(3.2.12)

(3.2.13)

(3.2.14)

(3.2.15)
(3.2.16)
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(3.2.17)
(3.2.18)

3.7. ábra. a; A fogprofil felírásához használt vázlat, b; A profil csúszásmentes legördülése köríven

3.2.2.2 Szinuszos profil
A szinuszos fogprofil meghatározása mind analitikus, mind diszkrét felírása egyszerű. Hasonlóan
az előzőekhez, itt is egy n elemű q vektor segítségével írhatjuk fel az egy periódus koordinátáit
tartalmazó vektorokat (xp és yp). A számítás menetét a (3.2.19-24) összefüggések foglalják össze.
(3.2.19)
(3.2.20)
(3.2.21)
(3.2.22)
(3.2.23)
(3.2.24)

A fenti (3.2.19-24) egyenletekben az l a hullámhossz és A az amplitúdó. A profil köralakról
történő legördítése után a 3.8 ábrán látható görbesereget kapjuk.
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3.8. ábra. Szinusz-profil legördítése köríven

3.2.2.3 Pálcás fogazat
A pálcás fogazat esetében a szerszám adott sugarú körökből tevődik össze. Egy periódus pontjait
tartalmazó vektorok elemeit a (3.2.25-28) egyenletekkel adhatjuk meg.
(3.2.25)
(3.2.26)
(3.2.27)
(3.2.28)

Az xl, yl vektorok tartalmazzák a görgők pontjait, és a k magassággal állíthatjuk be, hogy a
görgők milyen magasságú vízszintes egyenessel legyenek összekötve (3.5. ábra).
A q vektor képzése a fentiekhez hasonló módon történik (q egy n elemű vektor, melynek elemei 0
és 1 között egyenletesen változnak.) A 3.9. ábra egy egyszerű, kör alakú példát mutat be pálcás
fogazattal történő lefejtésre.

3.9. ábra. Pálcás fogprofil legörgetése körről

3.2.2.4 A pontok manuális beadása
Az általunk készített programban lehetővé tettük fogazatok külső definiálását is. Ez azt jelenti,
hogy a programkód módosítása nélkül hozhatunk létre tetszőleges fogprofil geometriákat. Ez az
eljárás egy felhasználó által definiált profilt oszt ki fogszámnak megfelelően. Az egyetlen
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ismétlődő fogprofil pontjainak megadása tetszőleges módszerrel történhet. A definíció során a
pontok koordinátáját kell egy listában rögzíteni. A 3.10. ábra illetve 3.11. ábra egy egyszerű
példát mutat be erre a funkcióra.

3.10. ábra. Manuálisan megadott fűrész alakú fogprofil

3.11. ábra. Manuálisan megadott fűrész fogprofil legördülése köríven

3.3. Koordinátatranszformációk
Jelen dolgozat egyik fő célkitűzése egy olyan számítási eljárás kidolgozása volt, amellyel a
fogaskerekek geometriáját a lefejtő eljárásoknak megfelelő módon lehet generálni. Ennek
köszönhetően a gyártandó kerék elméleti geometriáját kapjuk. Az előző fejezetekben bemutatásra
kerültek a gördülőgörbék, illetve a fogprofilok létrehozásának lehetséges módszerei. Ez a fejezet
a virtuális lefejtés megvalósítását tárgyalja.
A fogaskerekek származtatása a tiszta kinematikai gördülésen alapszik [28]. A hagyományos
fogaskerék előállítási folyamatoknál egyenes gördül le köríven (Maag-féle módszer [25]) vagy
kör köríven (Fellows-féle módszer [25]). Ebben a fejezetben általános görbén legördülő egyenes
és kör koordinátatranszformációit vizsgáljuk.

3.3.1. Egyenes legördítése
A fogprofil származtatásához felveszünk két (x-y és ξ-η) koordinátarendszert (3.12. ábra). Az
első, x-y koordinátarendszerben a fogazattal ellátni kívánt gördülőgörbét, a ξ-η-ban pedig a
fogprofilt tartalmazó szerszám (fogasléc) görbéjét vesszük fel paraméteres egyenletek
segítségével. Mivel egyenest gördítünk végig a gördülőgörbén, ennél az eljárásnál alapvető
kritérium, hogy a gördülőgörbe konvex legyen, ellenkező esetben az egyenes azt metszené. A
legördülő egyenes ξ-η a koordinátarendszernek a vízszintes, ξ tengelye. A ξ-η koordinátarendszer
transzformációjával gördítjük a benne lévő szerszámprofilgörbét.
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A gördülőgörbe (p) paraméteres egyenleteinek az X-Y-(Z) koordinátarendszerben vett homogén
koordinátás alakja a (3.3.1).
X=Xp(p);

Y=Yp(p )
(3.3.1)

A fogprofil (q) paraméteres egyenleteinek a ξ-η-ζ koordinátarendszerben vett homogén
koordinátás alakja a (3.3.2)
ξ= ξ q(q);

η= η q(q)+xpr
(3.3.2)

A (3.3.2) egyenletben az xpr konstans a profileltolás [25].

3.12. ábra A gördülőgörbe és fogprofil görbe vázlata

3.13. ábra. A ξ-η koordinátarendszer transzformációjának vázlata

A ξ-η koordinátarendszeren (p) paraméter függvényében, a 3.13 ábrán látható módon szükséges a
koordinátatranszformációt elvégezni. A transzformáció három főbb lépésre bontható:
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1. Az fq(q) függvényt a ξ tengelyen negatív irányba el kell tolni s(p) értékkel, ahol s(p) az
fp(p) görbe legördült hossza, a kezdő pozíciótól az aktuális pozícióig, (p) paraméter
függvényében. E legördült hossz függvénye a (3.3.3) segítségével írható fel.

(3.3.3)

Az áthelyezést az alábbi (3.3.4) Ts homogén koordinátás transzformációs mátrix végzi.

(3.3.4)

2. A ξ-η koordinátarendszer forgatása α(p) szöggel.
A forgatást a
homogén koordinátás transzformációs mátrix végzi, (3.3.5).

(3.3.5)

E mátrixban az α(p) az fp(p) görbe p- pontbeli érintőjének meredekségét leíró szög (3.3.6).

(3.3.6)

A fenti egyenletben a kiterjesztett arctan függvényt használjuk, ami 0-2π-ig értelmezett,
ellenkező esetben csak fél fordulatokra működne. A matematikai programok ezt általában
atan2(x,y)-al jelölik.
3. A ξ-η koordinátarendszerben leírt szerszámprofil áthelyezése
pontba.
Az áthelyezést a

homogén koordinátás transzformációs mátrix végzi (3.3.7).

(3.3.7)

A teljes transzformációt az alábbi (3.3.8) egyenlet írja le.
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(3.3.8)

Eredményül egy kétváltozós
függvényt kapunk, mely az X-Y síkon a
szerszámgörbe által burkolt görbét határoz meg. Az alakzat burkológörbéje a keresett, fogazattal
ellátott gördülőgörbe (3.14. ábra).

3.14. ábra. Az analitikus eredmény szemléltetése, elliptikus kerék, és szinuszos fogprofil esetén

E fejezetben bemutatott módszert csak konvex gördülőgörbék esetén lehet alkalmazni. Konkáv
gördülőgörbék fogazattal történő ellátását köralakú metszőkerék segítségével lehet elvégezni,
amellyel a következő fejezet foglalkozik. A kör alakú metszőkerék geometriáját viszont az
előzőekben bemutatott számítások segítségével határozható meg. Ebben az esetben a
transzformáció megoldása jelentősen leegyszerűsödik. A hagyományos, hengeres fogaskerekek,
vagy metszőkerekek esetében a gördülőgörbe egy r sugarú kör, melynek paraméteres egyenlete a
(3.3.9-10).
(3.3.9)
(3.3.10)

A gördülőgörbe (3.3.9-10) egyenletének egyszerűsége miatt a transzformációhoz szükséges
műveletek elvégzése viszonylag könnyű. Elvégezve a számításokat, a (3.3.11-12) egyenletek
adódnak.
(3.3.11)
(3.3.12)
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Ezeket visszahelyettesítve a (3.3.8) egyenletbe, eredményként a szerszám által burkolt felület
egyenletét kapjuk.

3.3.2. Köralak legördítése
Konkáv részeket tartalmazó gördülőgörbe fogazása esetén más módszert kell alkalmazni. Az
egyeneshez kötött fogasléc helyett itt egy körhöz kötött metszőkereket gördítünk le a
gördülőgörbén. Ennek az eljárásnak is vannak korlátai, ugyanis itt a gördülőgörbe legkisebb
konkáv görbületi sugarát nem haladhatja meg a szerszámkerék gördülőkörének sugara, ellenkező
esetben a kör belemetszene a gördülőgörbébe. Ezen kívül számos egyéb interferenciát okozó
tényező áll fenn, amelyek később kerülnek tárgyalásra.
A fogazat származtatásához, hasonlóképpen, mint az egyenes legördítésénél (3.3.1. fejezet), két
(x-y és ξ-η) koordinátarendszert kell felvenni. Az álló x-y koordinátarendszerben a fogazattal
ellátni kívánt gördülőgörbét, a mozgó ξ-η-ban a metszőkerék görbéjét vesszük fel paraméteres
egyenletek segítségével. A ξ-η-ban felvett görbe, a 3.3.1. fejezetben leírtak alapján származtatott
köralakú fogaskerék burkológörbéje lesz. A ξ-η koordinátarendszer transzformációjával gördítjük
a benne lévő, korábban meghatározott metszőkerék görbéjét. A legördülő kör középpontja a ξ-η
koordinátarendszernek az origója, a sugara pedig a fentiek figyelembevételével tetszőleges érték.
A gördülőgörbe (p) paraméteres egyenleteinek az X-Y-(Z) koordinátarendszerben vett homogén
koordinátás alakja a (3.3.20).
X=Xp(p);

Y=Yp(p )
(3.3.20)

A fogprofil (q) paraméteres egyenleteinek a ξ-η-ζ koordinátarendszerben vett homogén
koordinátás alakja a (3.3.21).
ξ= ξ q(q);

η= η q(q)
(3.3.21)

A metszőkerék koordinátarendszerében megadott gördülő kör origó középpontú és r
sugarú (3.15. ábra).
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3.15. ábra. A fő- és a fogprofil (szerszámkerék) vázlata

3.16. ábra. A ξ-η koordinátarendszer transzformációjának vázlata

A ξ-η koordinátarendszert (p) paraméter függvényében, a 3.16 ábrán látható módon kell
transzformálni. A transzformáció két összetett lépésre bontható.
1. A ξ-η koordinátarendszer forgatása α(p)+φ(p) szöggel.
A forgatást
mátrix végzi (3.3.22).

(3.3.22)

A (3.3.22) mátrixban szereplő α(p) az fp(p) gördülőgörbe p pontbeli érintőjének
meredekségét adja meg (3.3.23).

(3.3.23)
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A φ(p)=s(p)/R, a metszőkerék legördüléséből eredő szögelfordulást jelöli. Az s(p) a
gördülőgörbe legördült hosszát jelöli a (p) paraméter függvényében (3.3.24).

(3.3.24)

2. A ξ-η koordinátarendszer áthelyezése

pontba.

E művelet a Tmxy mátrixszal valósítható meg (3.3.25).

(3.3.25)

A mátrixban szereplő
és
a metszőkerék gördülő körének sugarával (r)
és a profileltolással (xp) érintőre merőleges irányban eltolt gördülőgörbe egyenletei
(3.3.26-27).
(3.3.26)
(3.3.27)

A transzformáció az (3.3.28) egyenlet szerint alakul, ahol E a teljes transzformációt
tartalmazó mátrix.

(3.3.28)

Ez egy két paraméter szerint változó függvény
, mely a burkolt felületet határozza
meg az X-Y síkban. Az alakzat burkológörbéje a megmunkált fogazat körvonala (3.17. ábra).
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3.17. ábra. Az analitikus eredmény szemléltetése ellipszis alakú kerék esetén

3.3.3. Numerikus megoldás
A fent bemutatott analitikus számítások sok görbe esetében igen bonyolultak lehetnek. Mivel a
cél egy robosztus és gyors módszer megalkotása volt, ki kellett dolgozni a fenti transzformációk
numerikus megoldását. Ez lehetővé teszi, hogy függetlenül a görbe jellegétől, adott szabályok
betartása mellett, általunk definiált felbontással (pontossággal) mindig megoldáshoz jussunk.
E módszerre jellemző, hogy az egyenletek helyett az egyenletekbe diszkrét értékek
behelyettesítésével kapott pontok formájában tároljuk az eredményeket. E diszkrét pontok
vektorokban tárolhatók, amelyek hossza a felbontástól függ. Eredményül így folytonos görbék
helyett apró, egyenes szakaszokból álló poligont kapunk.
Az analitikus megoldásnál p és q független paraméterek. A numerikus módszernél ezek egy-egy
vektorral adhatók meg, amelyek a paraméterek diszkrét értékeit tartalmazzák. A paraméterek
egyenletesen változnak a kezdeti és végső értékeik között n lépésben. A p és q vektorok hossza,
tehát a görbék felbontása np és nq különbözhet egymástól.
Így az eljárás nagyon hasonló lesz a fent ismertetett analitikus módszerhez. A lényegesebb
különbségek az alábbiakban kerülnek ismertetésre.
Az s(p) kiszámítása, tehát a gördülőgörbe hossza a p paraméter függvényében az (3.3.13)
egyenlettel végezhető a Pitagorasz-tétel alkalmazásával. Az itt alkalmazott operátorok a Matlab[1] programban előre definiált műveleteket hajtanak végre.
(3.3.13)

Itt a diff művelet a vektor két szomszédos elemének különbségét adja meg, tehát egy n elemű V
vektorból egy n-1 elemű vektort kapunk az alábbiak szerint (3.3.14).
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(3.3.14)

A cumsum művelet a vektor előbbi elemeinek az összegét képzi, tehát egy n elemű V vektorból
egy n elemű vektort kapunk (3.3.15).

(3.3.15)

Annak ellenére, hogy a paramétereket tartalmazó egyenletek is vektorok, a szorzás, osztás,
hatványozás, stb. műveleteket nem vektoriálisan, hanem csak az azonos sorszámú elemek között
végezzük el. Ez alól természetesen kivételt képeznek az analitikus módszernél is alkalmazott
vektoriális műveletek, amelyeket a transzformációnál használtunk.
Az α(p) szöget, tehát gördülőgörbe p pontbeli érintőjének a szögét az alábbi (3.3.16) egyenlettel
lehet meghatározni.

(3.3.16)

A gradient művelet az adott vektor elemeinek a változását mutatja. Működése és célja hasonló a
diff operátoréhoz, viszont itt az n elemű vektorból n elemű vektort és pontosabb közelítést
kapunk. A gradient művelet definícióját a (3.3.17-19) mutatja.
(3.3.17)

(3.3.18)
(3.3.19)

Ezen operátorok a Matlab-programba be vannak építve. A gradient operátor pontosabb közelítést
ad mint a diff operátor, az ívhossz számításánál mégis a diff-et használtuk. Ennek oka, hogy az s
vektor első eleme a gradient műveletetet használva nem nulla lenne, és helytelen eredményekhez
vezetne. Az s-re felírt (3.3.13) egyenlet a poligon n pontja között lévő n-1 egyenes szakasz
tényleges hosszát határozza meg. Az n-1 értéket kiegészítjük egy kezdeti nulla értékkel, így n
elemű lesz a vektor.
A műveletek elvégzése után egy kétváltozós, diszkrét pontokból álló területet (rácsot) kapunk,
amelyet a 3.18. ábra és 3.19. ábra szemléltet.
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3.18. ábra. A numerikus eredmények bemutatása, melynek belső burkológörbéje alkotja a fogaskereket.

3.19. ábra. A numerikus eredmény szemléltetése

3.4. Burkológörbék meghatározása
A Matlab-szoftver alkalmas numerikus problémák megoldására, így a fent (3.3.3. fejezet) leírt
módon programozhatók a számítás lépései. A legördülés transzformációi a numerikus
megoldásnak megfelelően, diszkrét lépésekben kerülnek végrehajtásra. A következő probléma a
legördülés eredményeként szolgáló burkológörbe meghatározása, amelyre több módszert is
kipróbáltunk.

3.4.1. Boolean műveletek
A burkológörbe meghatározásának egyik módja a Boole-halmaz műveletek alkalmazása, amely
során egy, a leendő fogaskeréknél nagyobb kiterjedésű, sík felületből indulunk ki. A ξ-η
koordinátarendszer transzformációja a numerikus módszer alkalmazása miatt n-szer kerül
végrehajtásra a választott felbontás alapján. Az eljárás során minden egyes transzformációs lépés
után el kell végezni a halmazkivonási műveletet a síkidom és a ξ-η-ban található sík
szerszámfelület között. Az n számú kivonás után létrejön a burkolópoligon, ahogy a 3.20. ábra
mutatja.
Közelről megvizsgálva az eredményül kapott burkolópoligont, látható, hogy a szakaszok hossza
jelentősen eltérhet. Emellett észrevehető, hogy az alámetszés görbéjén az eredmény igen zajos. A
felbontás jelentős növelésével e zaj mértéke csökken, viszont nem szűnik meg. Ekkor a pontok
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száma radikálisan növekszik, és rendkívül kicsi szakaszok keletkezhetnek. Ez nemcsak a
számítási időt növeli jelentősen, hanem a későbbi műveleteket is megnehezíti. Ahhoz, hogy az
eredményekből CNC programot lehessen generálni, mind a zajos jelleget, mind a túl rövid
szakaszokat meg kell szüntetni, amit szűrőalgoritmus használatával tehetünk meg.
A zajos jelleg megszüntetésének egyik módja a paraméterezés felcserélése. Jelenleg a q-val
paraméterezett szerszámgörbét vonjuk ki lépésenként egy síkidomból, a p-vel paraméterezett
transzformáció segítségével (3.3. fejezet). Ha a kivonás után újra elvégezzük a műveletet úgy,
hogy a p-vel paraméterezett pályagörbékkel határolt felületeket vonjuk ki a szerszám görbéje (q)
mentén, akkor a zajos jelleg megszüntethető.

3.20. ábra. A fogazat lépcsős jellege

3.4.2. Burkológörbe kereső algoritmus
A burkológörbe meghatározásához kezdetben az előbbi fejezetben ismertetett
halmazműveleteken alapuló módszert alkalmaztuk. Ez a módszer a gyakorlatban időigényesnek
bizonyult, továbbá a végeredményeken sokszor bonyolult szűrési munkálatokat kellett
végrehajtani. A Matlab-programban fellelhető Boole-operátorok általánosan lettek megalkotva,
hogy képesek legyenek kezelni a különleges eseteket, mint például az üres halmazok vagy a több
független zárt görbe esete. Emellett számos egyéb számítási kapacitást felemésztő funkciót is
tartalmaz, amikre a mi speciális problémánknál nincs szükség. Emiatt kidolgozásra került egy
saját eljárás, amellyel a számítás menetét felgyorsítottuk. A kidolgozott eljárás kifejezetten ennek
a problémának a megoldására alkalmas. Az algoritmus működési elve az egyenes vonalszakaszok
metszéspontjának meghatározásán alapszik [31].
A szerszámgörbén végrehajtott transzformáció numerikus megoldásának eredményeként számos
egyenes szakaszokból álló görbesereget kapunk, amelyek belső burkológörbéjét kell
meghatározni. Az előző halmazműveletes eljárással ellentétben itt nem a transzformált
szerszámgörbék egymással alkotott metszéspontjait határozzuk meg, hanem egy ismert pontból
elindulva letapogatjuk a belső kontúrt úgy, hogy a következő pont mindig az előző ismert ponttól
közel azonos távolságra legyen. Ezen letapogatás az éppen aktuális pont környezetében felírt
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kereső görbe segítségével történik. Mivel e kereső görbe egyenes szakaszokból áll,
matematikailag egyenesek metszésének meghatározásával keressük meg az új pontot. E számítás
a következő fejezetben kerül bemutatásra.

3.21. ábra. Részlet az összefüggő vonalhalmazból

3.4.2.1 Metszéspont létezésének feltétele, két szakasz esetén
Az új pontok keresését ún. keresőszakaszok segítségével végezzük. Az eljáráshoz tudni kell,
hogy két végpontjaival megadott szakasz rendelkezik-e metszésponttal, és ha igen, akkor annak
ismerni kell a koordinátáit. Legyen az AB és CD szakasz koordinátája ismert. A p1 és p2
paraméterek segítségével felírható a két egyenes paraméteres egyenlete az alábbi módon
(3.4.1-2).
(3.4.1)

(3.4.2)

Az egyenes szakaszok pontjai 0 és 1 közé eső paraméterek behelyettesítésével adódnak. A
metszéspont számításához egyenlővé téve a két szakasz egyenletét, kifejezhető a két ismeretlen
p1 és p2 paraméter (3.4.3-4).

(3.4.3)

(3.4.4)
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Kiszámítva ezeket az értékeket bármely AB és CD szakaszra, ellenőrizhető, hogy van-e valódi
metszéspont, mivel az csak
és
esetén létezik.
Ha az AB vagy CD szakasz valamelyike függőleges, tehát Ax=Bx, vagy Cx=Dx, akkor a nullával
való osztások miatt 0/0 típusú egyenleteket kapunk. Hogy ezek a speciális esetek is kezelhetők
legyenek, további egyenletek felírására volt szükség.
Ha AB függőleges, de CD nem, akkor a p2 paraméter számítása az alábbiak szerint módosul
(3.4.5-7).
(3.4.5)

(3.4.6)

(3.4.7)

Ha CD függőleges, de AB nem, akkor pedig a p1 paraméter számítása változik (3.4.8-10).
(3.4.8)

(3.4.9)

(3.4.10)

3.4.2.2 A burkolópoligon első pontjának meghatározása
A feljebb leírt módon megvizsgálható, hogy két tetszőleges egyenes szakasznak létezik-e
metszéspontja. A burkolópoligon első pontjának meghatározásához a belsejéből egy
keresőszakaszt kell indítani, ami biztosan kivezet belőle, tehát metszi azt. Egy ilyen szakasz két
végpontja lehet például a (0,0) és a (0,ymax), ahol az ymax a görbesereg pontjainak legnagyobb
értékű Y koordinátája.
A következő lépésben ezzel a szakasszal megvizsgáljuk a vonallánc összes szakaszát,
metszéspontot keresve. A keresőszakasz görbesereggel vett metszéspontjait a 0 és 1 közé eső p1
paraméterek tárolják, amelyek közül a legkisebb értékűre van szükség. Ezt az értéket visszaírva a
keresőszakasz egyenletébe, visszakapjuk az első metszéspont koordinátáit.
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3.4.2.3 További pontok keresése
A burkolópoligon többi pontját egy kereső szakaszokból álló, hurokszerű vonallánc segítségével
lehet meghatározni (lásd 3.22. ábra). Az eljárás egyik fontos lépése egy körbejárási irány
meghatározása. Ha az óramutató járásával egyező irányban haladunk végig a burkológörbén,
akkor az utolsó ismert szakasz bal oldala a burkológörbén kívülre, a jobb pedig azon belülre esik.
A következő pont keresése során egyenes szakaszokból álló vonalláncot indítunk a poligon
belsejéből a külsejébe a 3.22 ábrán látható módon. A vonallánc több szakaszból tevődik össze,
amelyeken a körbejárási iránynak megfelelően egyenként elvégezzük a metszéspontkeresést. A
kereső vonallánc szakaszait úgy paraméterezzük, hogy a legkisebb paraméterrel rendelkező
metszéspont lesz a keresett pont az első metszett szakaszon.

3.22. ábra. A burkolókeresés elvi vázlata

Ennek az eljárásnak a hátránya, hogy a kereső vonallánc bizonyos esetekben nem találja meg a
következő metszéspontot. Ez akkor fordulhat elő, ha a burkológörbe éles, 180°-hoz közeli
fordulatot vesz. További hátrányos tulajdonság, hogy az éles sarkok detektálására alkalmatlan,
levágja azokat. Ezeknek a hibáknak tipikus eseteit láthatjuk a 3.23 ábrán. Fontos megjegyezni,
hogy egy gyakorlatban is használható fogazat esetén ezek a hibák kevésbé fordulnak elő.

3.23. ábra. A hátrányos tulajdonságok szemléltetése
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A kereső vonallánc formája jelentős mértékben befolyásolhatja az eredmények minőségét és
helyességét. A cél egy olyan forma definiálása volt, amely nagy biztonsággal megtalálja a
következő pontot a burkológörbén, és a sarkokat kevésbé vágja le. Előnyös minél kevesebb
szakaszból építeni e vonalláncot, mivel az csökkentheti a számítás időtartamát. Számos forma
kipróbálása után egy három szakaszból álló, lapított téglalap alakú formára esett a választás
(3.24. ábra). A lapított forma lehetővé teszi, hogy nagyobb szögváltozás esetén az új pontot
közelebb vegye fel, így csökkentve a sarkok levágását, valamint így az egyenes szakaszokra
kevesebb pont esik.

3.24. ábra. A kereső vonallánc vázlata

A 3.24 ábrán látható f érték a felbontás, amely a számítások során tetszőlegesen megadható. E
paraméter értéke hozzávetőlegesen az előforduló legnagyobb szakasz hosszát szabályozza. A g és
h szorzók szabályozzák az ellapítás és a hátrább tolás mértékét. A tapasztalatok azt mutatták,
hogy g=0,2 és h=0,1 körüli értékekkel kapunk megfelelő eredményeket. Az f felbontást az adott
geometriának, a gyártási eljárásnak és az elvárt pontosságnak megfelelően kell megadni. A
kereső vonallánc pontjainak a számításához a 3.25 ábrán látható vázlat alapján történt.

3.25. ábra. Keresőnégyszög pontjainak a számítása

Itt az α a poligon utolsó szakaszának az állásszöge, mely az
összefüggéssel számolható, ahol a

a poligon utolsó (n-edik) ismert pontjának
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koordinátái. A fenti vázlatot alkalmazva az I, J, K és L pontok koordinátái az alábbi összefüggés
szerint alakulnak.
(3.4.11)

(3.4.12)

(3.4.13)

(3.4.14)

A kereső vonalhurok megfelelő irányba forgatása eleinte rotációs mátrixok segítségével történt.
Mivel e műveletet sokszor kell egymás után elvégezni, jelentősen csökkenthető a számítási idő e
művelet leegyszerűsítésével. Ez az oka annak, hogy a (3.4.11-14) egyenletekben látható módon
végezzük a vonalhurok beforgatását.
A koordináták ismeretében a metszéspontok a fent (3.4.2.1. fejezet) ismertetett módszerrel
határozhatóak meg.
Ha az adott keresőszakaszt és görbesereget alkotó görbék minden egyes apró szakasza között
elvégezzük a metszéspontkeresést, jelentősen megnő a számítási idő. A folyamat meggyorsítása
érdekében az új metszéspontokat az előzők közelében kell keresni. Ez egy négyzet alakú
tartománnyal végezhető el, amelynek méretét úgy kell megválasztani, hogy az a lehető legkisebb
legyen, de biztosan tartalmazza a következő burkolópontot. A görbesereg csak azon szakaszain
kell elvégezni a metszéspontkeresést (a kereső vonallánc szakaszaival), amelynek legalább az
egyik végpontja ebbe a tartományba esik. Ezen szakaszok darabszáma általában jóval kisebb a
görbesereg összes szakaszának darabszámánál. A vizsgálathoz használt feltétel a (3.4.15).
és

A négyzet alakú tartomány oldalhosszúsága 2R,
koordinátái és

(3.4.15)

a görbesereg i-edik elemének a

a burkolópoligon utolsó meglévő pontjának koordinátái. A

számításnál csak azokat az i indexű elemeket kell vizsgálni, amelyekre a fenti feltétel teljesül.
Az új pont keresésének ciklusát addig kell ismételgetni, amíg be nem zárul a poligon, tehát amíg
az új pont nem kerül a kezdeti pont adott sugarú körébe. E kör alakú tartomány sugara az f
felbontástényezőnél valamivel nagyobb értékű. A tartományba kerülés véget vet a ciklusnak,
majd lezárul a poligon az első pont újbóli felvételével. Nem zárt gördülőgörbe esetén eltérő
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módon kell eljárni, ugyanis akkor nem a teljes burkológörbe meghatározása a cél. A
legegyszerűbben úgy oldható meg a probléma, hogy megjelöljük a burkolópoligon kezdeti és
végpontját, majd a burkológörbe keresést ezek között végezzük. Ezek a pontok könnyen
megadhatók a gördülőgörbe kezdeti és végpontbeli normálisaival, ahogy a 3.26. ábra szemlélteti.

3.26. ábra. Gördülő-görbe kezdő- és végpontbeli normálisai

Olyan burkológörbe esetén, ahol hegyes, tűszerű alakzatok jelennek meg, a kereső-algoritmus a
hiányosságaiból eredően megakadhat. A program fogaskerekek burkológörbéinek
meghatározására készült, ahol az eddig vizsgált esetekben mindig alkalmasnak bizonyult. A
kifejlesztett kereső-algoritmus folyamatábráját a 3.27. ábra mutatja be.
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3.4.3. Pixeles módszer
Az előző fejezetben bemutatott módszer kiváló működése mellett két hátránnyal rendelkezik;
nagy felbontású problémáknál megnő a számítási idő, valamint igen speciális esetekben, az éles
sarkoknál hibás eredmények keletkezhetnek. E problémákat orvosolandó, kidolgozásra került egy
újabb eljárás, amely az előző alapjaira épül [30]. E módszer lényege, hogy a mai
számítógépekben fejlett GPU (videokártya grafikus processzora) segítségével a görbeseregről
készítünk egy igen nagy felbontású raszteres felvételt. Az egyes vonalak pixelekké konvertálása
az OPEN GL segítségével végezhető el, ami a videokártya és a programok közti hatékony
kommunikációért felel [32]. Eredményül egy mátrixot kapunk, amelynek elemei a pixeleknek
felelnek meg. Egy adott belső pixelből elindulva el lehet jutni a burkológörbéig, majd egy adott
körbejárási irány alapján pixelről pixelre meghatározható a burkológörbe (3.28. ábra). A pixelek
görbévé konvertálása a következő lépés, amely sajnálatos módon jelentős adatveszteséggel jár.
Emiatt a görbeseregről készített felvétel felbontását a meghatározandó burkológörbe
felbontásánál jóval nagyobbra kell venni. Egy átlagos, 50-100 mm nagyságú fogaskerék esetében
0,05 mm körüli felbontásnál általában 1-2 GB méretű felvételre van szükség. Noha egy mai
korszerű számítógép legalább 4 GB RAM-mal rendelkezik, adott esetben a megfelelő számítási
kapacitás hiánya problémát jelenthet ennél a módszernél.
Az előzőleg bemutatott burkológörbe-kereső módszer számításai szorzásokat, illetve
trigonometriai műveleteket is tartalmaznak, míg ez a módszer kizárólag összeadó és
összehasonlító műveletekből áll. Ezeket a számítógép sokkal gyorsabban képes végrehajtani. E
módszer gyorsabb és robosztusabb elődjénél, ugyanakkor hátránya, hogy érzékenységet mutat a
különböző GPU egységekre, illetve az OPEN GL verziókra. Előfordult, hogy ez utóbbi frissítése
után a számítás csak jelentős javítások után működött újra.

3.28. ábra. A pixeles keresési eljárás elméletének bemutatása

3.4.4. Mátrixos módszer
Léteznek analitikus számítási módszerek a burkológörbék meghatározására, amelyek az
egyszerűbben leírható esetekben megbízhatóan működnek. Alkalmanként előfordulhat, hogy a
geometriák zárt alakban, függvényekkel nehezen definiálhatók, vagy folytonossági problémákkal
rendelkeznek. Ezekben az esetekben az analitikus módszerek nehezen kezelhetőek. E fejezetben
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az analitikus számítási módszernek egy lehetséges numerikus megoldása kerül bemutatásra,
amelyet mátrixok segítségével lehet előállítani. A módszer a 2 és 3 dimenziós problémák
esetében egyaránt működik, így röviden ez utóbbiak is bemutatásra kerülnek. A kidolgozott
numerikus számítási módszer könnyen algoritmizálható, és a legtöbb esetben gyorsan vezet
eredményre. Az eredmény pontossága a felbontás növelésével javítható [33].
3.4.4.1 2 dimenziós eset
A számítási módszert egy síkbeli példán keresztül mutatjuk be, ahol a feladat egy kétváltozós
függvénnyel meghatározott síkbeli alakzat burkológörbéjének a meghatározása. Az egyik változó
a szerszámalak síkbeli görbéjének a paramétere, a másik a szerszámmozgást vezérlő paraméter. E
példában az egyszerűség kedvéért szinusz görbe alakú fogazó szerszámot használunk, amely
segítségével egy ellipszis görbét látunk el fogazattak. A fogazásnál a szinusz görbe abszcissza
tengelye tisztán legördül az ellipszis vonalán (3.29. ábra).
A transzformáció eredménye egy
kétváltozós függvény, amely egy kétdimenziós síkbeli
alakzatot határoz meg. Ha csak a q szerszámgörbe-paraméter változásának hatását vizsgáljuk a
függvényen állandó
transzformációs-paraméter értékek mellett, akkor a transzformáció
különböző állapotában lévő szerszámgörbéket kapjuk vissza. Ha ugyanezt fordítva tesszük, tehát
állandó
mellett vizsgáljuk a p változásának hatását, akkor a szerszámgörbe különböző
pontjainak a transzformációból eredő pályagörbéi adódnak.
Belátható, hogy ha egy
ponthoz tartozó
pályagörbe és
szerszámgörbe
pontbeli érintői párhuzamosak, akkor
a burkológörbe pontja. A feladat egy olyan
p(q) egyenlet felírása, aminek eredményeképpen azok a p és q paraméterértékek adódnak, amiket
a kétváltozós
függvénybe visszahelyettesítve a keresett burkológörbe lesz az eredmény.
Ez analitikusan a szakirodalomban fellelhető módon az ortogonalitási feltétel segítségével
oldható meg, amely szerint a szerszámgörbe adott pontbeli normálvektorának és relatív
sebességvektorának skalárszorzata zérus (3.4.16) [28].
(3.4.16)

A numerikus megoldás során az
egyenletbe diszkrét p és q paraméterértékeket
helyettesítünk be. A diszkretizálás mértéke, tehát a felbontás tetszőlegesen növelhető. Az
eredményeket az Edx és Edy mátrixok tárolják. E mátrixok méretei
, ahol
és
a p és q
paraméterek felbontásának mérőszámai. Azért van szükség két mátrixra, mert kétdimenziós
problémával foglalkozunk. Az E függvény eredményeinek x értékeit az Edx mátrix, az y értékeket
az Edy mátrix tartalmazza. A mátrixokat az eredményekkel úgy töltjük fel, hogy a behelyettesített
értékeket tekintve, vízszintesen jobbra haladva az adott sornak megfelelő, állandó q érték mellett
p növekszik, függőlegesen lefele meg az adott oszlopnak megfelelő, állandó p érték mellett q
növekszik (3.4.17).
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(3.4.17)

3.29. ábra. Az Edx és Edy mátrix elemeinek ábrázolása

Az ilyen módú felírás lényege, hogy a kétváltozós függvény eredményén el tudjuk végezni külön
a két változó szerinti parciális deriválásokat numerikus módszerekkel. A célunk az előbbi
pontokban taglaltak miatt a pályagörbe és a szerszámgörbe érintőinek meghatározása.
Az érintők meredekségéhez szükség van a parciális deriváltakra, melyek numerikus módszer
segítségéven határozhatók meg. (3.4.18)

(3.4.18)

Itt

az

mátrix i-edik sorát jelenti sorvektorként.

A q szerinti parciális deriválás hasonlóképpen elvégezhető (3.4.19-20). Az összefüggésekben
szereplő Matlab-operátorokat a 3.3.3. fejezetben mutattuk be részletesebben.
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(3.4.19)

(3.4.20)

Itt

az

mátrix i-edik oszlopát jelenti oszlopvektorként.

Ezen értékek ismeretében felírható a két görbemeredekség mátrix (3.4.26).

(3.4.21)

Meg kell jegyezni, hogy a fenti (3.4.21) osztás és egyéb műveletek nem mátrixosan értendők,
hanem egyforma nagyságú mátrixok lévén az azonos sorszámú elemek között végzendők el.
Ezen mátrixok diszkrét pontokban tartalmazzák a transzformáció által generált pályagörbéknek
és a szerszámgörbéknek a meredekségeit. A burkológörbe pontjai azon pontok lesznek, ahol ezek
a meredekségek megegyeznek. Mivel numerikus módszert és diszkretizált értékeket használtunk,
a meredekségek értékei hibával terheltek. A burkolópontok azonosítására létrehoztunk egy A
mátrixot, amely az Ed és Ep azonos elhelyezkedésű elemeinek különbségét tartalmazza (3.4.22).
(3.4.22)

A feladat ezután egy olyan hibahatár megadása, amely alatt az A mátrix elemeinek abszolút
értékeit zérusnak tekintjük. Ezen hibahatár mértéke a felbontással erősen összefügg.
Kirajzoltatva az A (3.4.22) mátrixot (3.30. ábra) színskálás ábrázolással, látszik, hogy a zérus
értékek átlósan helyezkednek el (piros a pozitív, kék a negatív különbségértékeket jelöli).
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3.30. ábra. Az A mátrix elemeinek színskálás ábrázolása (piros a pozitív, kék a negatív különbségértékeket jelöli)

A megfelelő hibahatár definiálása után az A mátrixból kiolvasható, hogy mely p és q paraméterű
pontok lesznek burkolópontok. Ez azt jelenti, hogy az Edx és Edy mátrixok p és q indexű elemeit
kiolvasva megkapjuk a burkológörbe pontjainak koordinátáit (3.32. ábra). Az eredményül kapott
megoldási görbe az egyszerűbb fogaskerék származtatási problémáknál folytonos, így
a pontok sorrendjének meghatározása nem okoz gondot. Általános esetben viszont további
nehézséget jelenthet a helyes sorrend felállítása. Fogaskerekeknél például, ha a szerszámgörbe
nem rendelkezik fogtő-lekerekítéssel, az alámetszett rész az
görbében függőleges
irányú szakadásokat eredményez. Egy algoritmus segítségével kiszűrhető, hogy a kvázi
diagonálisan elhelyezkedő eredménypontok hogyan követik egymást (3.31. ábra). A program az
első ismert ponttól elindulva keresi a mátrixban a legközelebbi következő pontot. Ezek jól
megválasztott hibahatár esetén szomszédosak. Túl laza hibahatárnál nem kapunk egyértelmű
eredményt, túl szigorúnál meg kimaradhatnak burkolópontok.

3.31. ábra. p=f(q) megoldásfüggvény ábrázolása
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3.32. ábra. A végeredmény

Meg kell jegyezni, hogy e módszer csakis differenciálható profil és pályagörbék esetében
használható. A szinguláris helyeken, mint például a fogtő-lekerekítéssel nem rendelkező
szerszámprofilok élénél, nem kapunk eredményt. További hátrány, hogy nagyobb
görbületváltozásoknál, alámetszésnél olyan megoldásokat is kapunk, amelyek nem fogják részét
képezni a valós geometriának (3.33. ábra). Ez további utómunkálatokat von maga után.

3.33. ábra. Az alámetszett eredmény

Egy korszerű számítógép segítségével, megfelelő felbontáson e műveletek igen gyorsan
elvégezhetők, de a felbontás növelésével a számítási idő rohamosan növekedhet. Az újabb
processzorok rendelkeznek beépített, hardveres mátrix műveletekre optimalizált modullal, mely
lehetővé teszi a gyors számítást [34]. Ennek feltétele, hogy az eljárás a mátrixok elemein
egyenként végighaladó ciklusok helyett inkább mátrixok közötti műveleteken alapuljon.
Rendkívül nagy elemszámnál a memória határt szabhat a nagyméretű mátrixok tárolására.
Ilyenkor más számítástechnikai eljárást kell használni. Mivel az elemek közti műveletekre csak a
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közvetlen szomszédok vannak befolyással, kiválóan párhuzamosítható a módszer. A párhuzamos
számítás lényege, hogy az egymásra közvetlen hatással nem lévő műveleteket párhuzamosan,
több száz szálon a GPU segítségével számítjuk ki. Ezt az eljárást tipikusan az ilyen jellegű
problémákra fejlesztették ki. [35]
A számítás ideje e párhuzamosított megoldásnál még tovább csökkenthető, ha a p-q megoldási
térben körülhatároljuk a keresett
paramétergörbét. Erre többféle módszer is a
rendelkezésre állhat a probléma jellegétől függően. Síkbeli, párhuzamos tengelyű fogaskerékszármaztatásnál vagy hasonló feladatoknál egy módszer erre a maximális pálya irányú sebesség
megadása. Ez mind a Maag-, mind a Fellow-rendszerű származtatásnál kiválóan működik. A
feltétel működésének lényege, hogy a szerszám legördítésénél a főpontban a sebesség nagysága
zérus [25]. A főponttól minél jobban távolodva egyre nagyobb sebességeket kapunk, ezért
megadható egy olyan sebességhatár, amelyet a burkológörbe egyik pontja sem lép át. Mivel az
általunk használt egyenletek nem tartalmaznak időváltozót, a transzformáció p paraméterét
mozgásparaméternek tekintjük. A szerszám pontok sebességének megfelelő paraméter így a
(3.4.23) összefüggéssel írható le.

(3.4.23)

Szabványos szerszámkerék esetén a vlimit határsebesség az alábbi (3.4.24-25) módon határozható
meg,
(3.4.24)

(3.4.25)

A fenti összefüggésekben vs az s pályahossz p pályaparaméter szerinti változása, ztool a
szerszámkerék fogszáma, ha* a fejmagasság tényező, c* a lábhézag tényező és s* az általunk
definiált hibatűrés. A tapasztalatok alapján az hibahatárt
-ra érdemes felvenni.
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3.34. ábra. Az A mátrix elemeinek színskálás ábrázolása sebesség-szűrés nélkül

A szűrés elvégzése után csak azokat a vonalakat vesszük figyelembe, amelyek végpontjai egy
megadott értéknél kisebb sebességparaméterrel rendelkeznek. (3.34. ábra, 3.35. ábra)

3.35. ábra. Az A mátrix elemeinek színskálás ábrázolása sebesség-szűréssel

A redukált A mátrixon elvégezve az analízist, a 3.36 ábrán látható kék pontok adódnak
eredményként.
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3.36. ábra. A burkológörbe (kék), a szűrési tartomány (piros) és a teljes tartomány ábrázolása

3.4.4.2 3 dimenziós eset
Napjainkban a kapcsolódó fogprofilok számításának általánosan használt eljárása a Litvin által
kidolgozott módszer [22], amely az aktuálisan érintkező profilpontok
közös felületi
normálvektorának és
viszonylagos sebességvektorának
ortogonalitási feltételét
alkalmazza. A 3 dimenziós esetben, ha egy kétváltozós
3 dimenziós szerszámfelületen
végezzük el az egy (p) paraméterrel definiálható transzformációt, egy 3 paraméterrel leírható, 3
dimenziós térfogat (
) adódik. A burkolófelület pontjainak ortogonalitási feltételét a már
korábban is említett (3.4.26) összefüggés írja le.
(3.4.26)

A fenti (3.4.26) egyenlet komponenseit, a normálvektort és a viszonylagos sebességvektort az
alábbi (3.4.27-28) egyenletek határozzák meg.

(3.4.27)

(3.4.28)
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Ha mind a transzformáció, mind a szerszámgörbe zárt alakban felírható, a (3.4.26) egyenlet
átrendezésével egy
kétváltozós függvény adódik, amelyet visszahelyettesítve az
térfogatba, megkapjuk a burkolófelületet (3.4.29).
(3.4.29)

A numerikus számítás menete egy egyszerű példa segítségével szemléltethető, ahol egy
kétparaméteres 3 dimenziós szerszámfelületet használtunk. Az egyszerűség kedvéért egy
szinuszos fogprofilú archimédeszi csiga lesz a szerszám. E szerszámon elvégezve az egy
paraméterrel leírható transzformációt, három paraméterrel leírható, háromdimenziós alakzat
adódik. A keresett fogazat ennek az alakzatnak a burkolófelülete lesz. A transzformáció jelen
esetben egy merőleges tengelyű csigahajtásnak felel meg.
A szerszámcsiga geometriája, amelyen a transzformációt végezzük, egy axiális metszetbeli
profilgörbe, egy menetemelkedést biztosító tag és egy tengely körül forgató rotációs mátrix
segítségével készül. A profil az egyszerűség kedvéért a feljebb említetteknek megfelelően egy
szinuszgörbe (3.4.30).

(3.4.30)

A fenti egyenletben l a csiga hossza, amp a szinusz hullám amplitúdója, nwo a hullámok száma,
dwo a csiga osztókör-átmérője és független paraméter, mely 0 és 1 között egyenletesen változik.
Ha egy objektumon forgatást és transzlációt egyszerre szeretnénk végezni, azt megtehetjük egy
lépésben az alábbi módon (3.4.31) [22].
(3.4.31)

A Two egy ( ) paraméterrel definiált transzformációs mátrix (3.4.32).

(3.4.32)

(3.4.33)

3. Lefejtésen alapuló számítási módszer

55

(3.4.34)

(3.4.35)

A fenti (3.4.32-33) egyenletekben s a menetemelkedést biztosító tag, α a teljes körbefordulás
változója, λ a hullámhossz, zwo a csiga fogszáma és független paraméter, mely 0 és 1 között
egyenletesen változik. A generált csigaszerszám felülete a 3.37 ábrán látható.
z
y

x
3.37. ábra. A csigaszerszám ábrázolása

A csiga transzformációja az alábbi (3.4.36) egyenletekkel valósítható meg,
(3.4.36)

A fenti (3.4.36) egyenletben T1 és T2 a csiga tengelye körüli elfordulásáért és a képzeletbeli
csigakerék körüli keringéséért felelős transzformációs mátrixok (3.4.37-42).

(3.4.37)
(3.4.38)

(3.4.39)
(3.4.40)

(3.4.41)
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(3.4.42)

A fenti (3.4.37-42) egyenletekben a φ a csiga saját tengelye körüli elfordulásának szöge, Zww a
csigakerék fogszáma, β a csiga csigakerékhez viszonyított, csigakerék-tengelyű elfordulása, dg a
csigakerék osztókör-átmérője és p független paraméter, mely 0 és 1 között egyenletesen változik.
A numerikus megoldás elősegítéséhez a 2 dimenziós esethez hasonlóan, itt is diszkrét értékekkel
definiáljuk a különböző paramétereket. A szerszám transzformációjának eredményéül a 3.38
ábrán látható alakzat adódik.

3.38. ábra. A transzformáció eredménye

Lehetőség van a szerszám transzformációját egy lépésben elvégezni (3.4.43). Ennek
köszönhetően az eredmény x y és z diszkrét koordinátaértékei a (3.4.44) szerint 3 darab, 3
dimenziós mátrixba csoportosítható úgy, hogy az értékek mátrixban betöltött helye a három (p,
és ) paraméterértékeket reprezentálja.
(3.4.43)

A három mátrix így egyenként
diszkrét értékeinek darabszáma.

méretű lesz, ahol

,

és

a paraméterek

(3.4.44)
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A 3.4.4.1. fejezetben leírtak alapján, ha nincs szingularitás, minden pont burkolópont, amelyre az
(3.4.26) összefüggés teljesül.
Mivel egy diszkrét, numerikus módszert alkalmazunk, a (3.4.26) összefüggés teljesülését egy
adott hibahatáron belül kell vizsgálni.
Az
normálvektor az E eredménymátrixok paraméterek szerinti parciális deriválásával
határozható meg [6]. Ezt a 3.4.4.1. fejezetben ismertetett módszernek 3 dimenziós mátrixokra
kiterjesztett verziójával végezzük (3.4.45-47).

(3.4.45)

Felhasználva a (3.4.27), illetve (3.4.45) összefüggéseket, a normálvektor az alábbi (3.4.46)
módon számítható.

(3.4.46)

Hasonlóan az E transzformáció utáni eredménymátrixhoz, itt is három darab 3 dimenziós
mátrixba rendezzük az elemeket, melyek az x, y és z koordinátájú elemekre utalnak. Az és az E
egyező paraméterkombinációjú elemei azonos helyen vannak a mátrixokban (3.4.47).

(3.4.47)

Míg az normálvektor számításánál a szerszám felületét definiáló és paraméterek szerint
történt a parciális deriválás, a pontok sebességparaméter-vektoraihoz csak a transzformációt
vezérlő p szerinti deriválás szükséges (3.4.48).

(3.4.48)
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Hasonlóan az előzőekhez, itt is három darab, 3 dimenziós mátrixba rendezzük a komponenseket
(3.4.49).

(3.4.49)

Behelyettesítve a (3.4.46) és (3.4.48) összefüggést a (3.4.26) egyenletbe az alábbi (3.4.50)
összefüggés adódik. A vektoriális szorzás itt csak a felülvonással jelölt vektorok között értendő.
A mátrixok közötti műveleteket csak az azonos elhelyezkedésű elemek között végezzük el.

(3.4.50)

Az következő művelet az A mátrix elemeinek vizsgálata. Ahol egy elem értékének abszolút
értéke az általunk megadott err hibahatárt nem lépi át, az értékkel azonos ( ,
és )
paraméterű
és
koordináták burkolópontokat határoznak meg az env
burkolófelületen (3.4.51). A bemutatott példa burkolópontjai a 3.39 ábrán láthatók. A kék színnel
jelölt pontfelhőben található hézagok az err hibahatár nem megfelelő (túlzottan szigorú)
megválasztásával magyarázhatóak.

(3.4.51)

3.39. ábra. A megoldás pontjainak ábrázolása

Általában e 3 dimenziós feladatok olyan sok pontot tartalmaznak, hogy a jelenlegi számítógépek
többsége nem képes a megoldást mátrixok közötti műveletek segítségével megoldani. Itt inkább a
párhuzamosított, GPU általi megoldás vezet eredményhez.
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Természetesen e feladatoknál is alkalmazható a 3.4.4.1. fejezetben bemutatott megoldási tér
redukálása, amellyel jelentősen csökkenthető a számítás időtartama. Itt az A mátrix 3 dimenziós
és a megoldás a megfelelő - - paraméterhármasokkal rendelkező elemek által meghatározott
felület lesz. E 3 dimenziós számítás szorosan nem kapcsolódik a kutatásunkhoz, csupán az
érdekesség kedvéért illetve a módszer térbeli fogazatokra való alkalmazhatóságának igazolására
került bemutatásra.

3.5. Utómunkálatok
A feljebb részletezett valamennyi burkológörbe számítás eredményei egyenes vonalszakaszokból
álló poligonok lesznek (3.40. ábra). Tapasztalataink alapján CAD rendszerekben e formátum igen
nehezen kezelhető, különösen, ha 3 dimenziós alkatrészmodellt kell előállítani. Az eredmények
pontosítása és a CAD szoftverekbe exportálás után a jobb kezelhetőség érdekében az egyenes
vonalszakaszokra spline görbéket illesztünk. Az illesztéshez a kapott poligont több részre kell
felbontani, hogy a spline-ok illesztése ne okozzon gondot. A felosztásnál figyelembe kell venni
az inflexiós pontokat és az éles görbületi változásokat. E lépéseket az alábbiakban mutatjuk be.

3.40. ábra. Az eredmény-poligon

3.5.1. A poligon egyes szakaszainak dőlésszöge
Első lépésben az n pontból álló

poligon (n-1) szakaszának dőlésszögeit tartalmazó d

vektort határoztuk meg (3.5.1-3).

(3.5.1)
(3.5.2)
(3.5.3)

A diff Matlab-operátor a szomszédos elemek különbségét képzi. Leírását a 3.3.3. fejezet
tartalmazza.

3. Lefejtésen alapuló számítási módszer

60

3.41. ábra. A d vektor elemei, grafikonon ábrázolva

Ahogy a 3.41 ábrán is látszik, a szög értékei az arcus tangens függvény sajátosságai miatt
eredményül csak π és –π közti eredményeket kapunk. A π-nél nagyobb, illetve a -π-nél kisebb
szögértékek ugrásszerűen átkerülnek a túlsó oldalra. Egy szűrő algoritmussal detektálhatóak és
megszüntethetők ezek a nagy szögugrások. A javított vektor elemeinek ábrázolását a 3.42. ábra
mutatja be.

3.42. ábra. A javított d vektor

3.5.2. A dőlésszögek változásának meghatározása
Három egymást követő ponttal meghatározott, két szomszédos szakasz abszolút dőlésszögeinek
ismeretében meghatározható a dőlésszögek megváltozása, a Δd vektor (3.5.4). A szögváltozás
vektoron már jól kivehetőek a jellegzetes helyek, mint például az inflexiós pontok (az abszcissza
metszeteknél) vagy a hajlásszögek csúcsértékei (3.43. ábra).
(3.5.4)
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3.43. ábra. A Δd vektor elemeinek ábrázolása

3.5.3. A fogfejek javítása
A 3.4.2-3.4.3 pontokban részletezett numerikus burkológörbe kereső eljárások egyik sajátossága,
hogy levágja az élesebb sarkokat. Ez a jelenség evolvens fogprofil esetén a fejszalag és
profilgörbe találkozásánál a legkritikusabb. A spline illesztésnél ez problémát jelenthet, mivel
helyileg túl nagy görbületváltozást eredményez (3.44. ábra).

3.44. ábra A spline viselkedése a levágott sarkoknál

E hiba kiküszöbölése céljából, evolvens fogazatoknál egy algoritmus segítségével detektáljuk
ezeket a helyeket, és rekonstruáljuk a levágott sarokpontokat.
A levágott sarkokra jellemző, hogy egy nagyobb hajlásszög helyett két tompább szögön keresztül
történik meg az átmenet. Így nem a legnagyobb szögeket kell keresnünk, hanem azt a helyet, ahol
két szomszédos hajlásszög összege kiugróan nagy. A detektáláshoz kidolgozásra került egy olyan
vektor, amely a két egymás melletti szögek összegeit tartalmazza (3.5.5). Ezen vektor adott határ
alatti szélsőértékeinél lesznek a keresett helyek (3.45. ábra).
(3.5.5)
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3.45. ábra. A Δdadd vektor elemei grafikonon ábrázolva

3.46. ábra. A rekonstruált sarokpont

A 3.46 ábrán látható rekonstruált E pont az AB és CD egyenesek metszéspontjában található. A
metszéspontokat a numerikus burkológörbe keresésnél kidolgozott képletek segítségével
határoztuk meg (3.4.2.1. fejezet) (3.5.6-7).

(3.5.6)

(3.5.7)

3.5.4. A poligon felosztása
A spline-ok végpontjainak meghatározásánál három szempontot vettünk figyelembe; melyek az
inflexiós pontok, a nagyobb görbületű helyek és a rekonstruált pontok.
Az inflexiós pontok észleléséhez a Δd vektort használtuk. Ha két egymást követő elem a
vektorban eltérő előjellel rendelkezik, akkor ott megváltozik a görbület iránya. Készítettünk egy
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vektort, amely a Δd szomszédos elemeinek szorzatait tartalmazza. Ha e vektor elemének előjele
negatív, akkor ott inflexiós pont van.
A nagy görbületváltozásokkal rendelkező helyek szintén a Δd vektor segítségével határozhatók
meg, egy pozitív és negatív határsáv definiálásával. E határsáv egy tapasztalati érték, amelynek
nagysága a felbontástól függ.

3.5.5. Spline illesztése
A spline-ok illesztéséhez a végpontokon kívül szükség van a végpontokban lévő érintők
meredekségére (d), a görbületváltozás mértékére (Δd), valamint megadhatóan sűrű köztes
illesztőpontokra (3.47. ábra). A spline illesztését vagy a Matlab programba beépített parancsokkal
közvetlenül, vagy az alkalmazott CAD rendszer segítségével, az importálás során lehet
végrehajtani. Az egyes lépések adott sorrendben történő végrehajtására kidolgozásra került egy
algoritmus.

3.47. ábra. A felosztás eredménye (zöld végpontok és kék köztes pontok)

Az importálást követően a CAD rendszerben a 2 dimenziós adatok alapján a 3 dimenziós modell
elkészíthető (3.48. ábra).

3.48. ábra. Köralakú fogaskerék CAD rendszerbe importálás után feldolgozott modellje
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4. A számítási módszert megvalósító első algoritmus bemutatása
A fenti 3. fejezetben részletezett számítások Matlab-környezetben megírt algoritmusait a
kényelmesebb kezelhetőség és a szélesebb körű terjeszthetőség érdekében C# programnyelvre
fordítottuk át. A cél egy olyan alkalmazás (4.1. ábra) létrehozása volt, amellyel gyorsan,
kényelmesen lehet köralakú, vagy attól eltérő geometriájú fogaskerék- és fogasléc-geometriát
létrehozni. Léteznek hasonló célú, kereskedelmi forgalomban elérhető szoftverek. Ezek többsége
eltérő számítási elven alapul. Az egyik ilyen a Gearify [36], amely ciklois fogazat számítására
alkalmas. További például szolgál a Hexagon [37], amely változó áttételű fogaskerekek mellett
számos egyéb fogaskeréktípus számítására is alkalmas (például csiga, illetve kúpfogaskerék).
Fontosnak tartottuk, hogy az általunk megalkotott alkalmazás méltó versenytársa legyen a
jelenlegi programoknak.

4.1. A program funkciói
A program a CogAL nevet kapta, mely a „cogwheel generator algorithm” szavak összevonásából
keletkezett. Alapvetően grafikus tervezői felületet szántunk a szoftvernek. Az esetleges, fellépő
hibák felismerése érdekében fontos szempont volt a részeredmények azonnali kirajzolása. Az
eredmények kényelmes megjelenítéséhez tartozik a „pan” funkció (az ábra egérrel tologatható) és
az egér görgőjével vezérelhető „zoom”. A különböző változó mennyiségek megadása
függvényekkel lehetséges, melyhez egy igen összetett egyenletfelismerő algoritmust kellett
megalkotni. A megírásához a lengyelformula került alkalmazásra [38], [32]. A program
fontosabb funkcióit az alábbi pontokban ismertetjük.

4.1. ábra. A CogAL program bejelentkező ábrája

4.1.1. Kör alakú fogaskerekek generálása
A kör alakú, szabványos profilú fogaskerekek esetében a tervezőfelületen szükséges a
fogaskereket definiáló paramétereket megadni. Az alkalmazott numerikus módszer miatt kell
még egy felbontástényezőt is definiálni. Ezt egy csúszka segítségével tehetjük meg (4.2. ábra). E
modul felfogható úgy is, mint egy virtuális lefejtő maró. A szabványos, trapéz alakú fogprofil
mellett a beépített funkciókkal lehetséges még szinuszos profil, csapos fogazat és egyénileg
meghatározott profil megadása is.
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4.2. ábra. A CogAL program hengeres fogaskerék generáló modulja

4.1.2. Körtől eltérő, állandó tengelytávú fogaskerékpár generálása
Ezen általános geometriájú fogaskerekek számításához több lépés szükséges, az alábbi
sorrendben: az első lépés a gördülőgörbék meghatározása, amelyhez állandó tengelytáv
szükséges, valamint a kerekek szöghelyzeteinek függvénye (például a második kerék
szöghelyzete az első szöghelyzetének függvényében). A második teendő a fogprofil
meghatározása. Választhatunk itt is szabványos, szinuszos vagy egyénileg meghatározott profilt.
A megadás után a program generál egy metszőkereket, amelyet végiggördít a fogazattal ellátni
kívánt görbéken. Az ezt követő utolsó művelet a burkológörbe-kereső algoritmus elindítása. A
geometria generálása után a program lehetőséget nyújt a kész kerekek összegördítésére, amellyel
ellenőrizhetjük az eredményt (4.3. ábra).
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4.3. ábra. A CogAL program megjelenítő modulja

4.1.3. Általános geometriájú fogaskerék-fogasléc kapcsolat generálása
Következő fontos funkció a változó áttételű fogaskerék-fogasléc kapcsolatok generálása. E modul
működése és folyamata sokban hasonlít az előbb ismertetett nem kör alakú kerekek
generálásához. Lényeges különbség a felhasználói felületen a gördülő görbék megadásánál
található, ahol a fogasléc helyzetét kell megadni a fogaskerék szöghelyzetének függvényében. Itt
az áttételfüggvény hosszmértékegységgel rendelkezik (3.1.2. fejezet), és a tengelytávot nem kell
megadni (mivel az minden esetben végtelen) (4.4. ábra).

4.4. ábra. A CogAL program megjelenítő modulja
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4.1.4. Megadott görbe fogazattal történő ellátása
Ezzel a funkcióval tetszőlegesen megadott görbe látható el evolvens, szinuszos, csapos vagy
egyénileg megadott fogazattal. A görbét vagy két parametrikus egyenlettel lehet megadni, vagy
diszkrét pontjainak koordinátáit egy CSV file segítségével kell importálni (4.5. ábra).

4.5. ábra. Egyenlettel megadott görbe fogazattal történő ellátása a CogAL-ban

4.1.5. Egyéb funkciók







A program nagyszámú előre megadott paraméterrel dolgozik, amelyek segítségével a
legtöbb fogaskerék-geometria kiszámítható. Ha viszont jóval nagyobb vagy kisebb
mérettartományban vagy más pontossági követelmények mellett szeretnénk számításokat
végezni, előfordulhat, hogy ezek a paraméterek nem vezetnek helyes eredményre. Az
„advanced settings” funkcióval a ritkán állítandó paraméterek megváltoztatására van
lehetőség.
A grafikai megjelenést, valamint a zoomolás és „pan” érzékenységét a „settings”
menüben állíthatjuk be.
A végeredményként kapott fogaskerék görbéket a további felhasználás, gyártás érdekében
exportálhatjuk képként, dxf fájlba vagy a pontok koordinátáit CSV formátumban. Az
exportálásnál aktiválható a 3.5. fejezetben bemutatott spline illesztési opció.
Biztosítjuk a programban a munka aktuális helyzetének mentését és előhívását, amelyhez
külön formátumot dolgoztunk ki.
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5. Az első algoritmussal számított példák bemutatása
Ahogy korábban említésre került, e kutatás második fő célja
a nem köralakú fogaskerekek
numerikus számításának kutatása mellett a lehetséges alkalmazási területek feltárása.
Miután a Matlab-környezetben kidolgozott számítások átültetésre kerültek a feljebb bemutatott,
grafikus, felhasználóbarát környezetbe, radikálisan csökkent a változó áttételű fogaskerekek
kiszámításával kapcsolatos munka és időszükséglet. A program segítségével számtalan példa
került kidolgozásra, amelyek közül sokat modell vagy prototípus formájában meg is
valósítottunk. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatjuk az érdekesebb alkalmazási
példákat.

5.1. Kardáncsukló szögsebesség-ingadozásának megszüntetése
Ez a példa már a CogAL program segítségével valósult meg. A cél egy olyan változó áttételű
fogaskerékpár megalkotása volt, amely egy 45°-os szögben álló kardáncsukló után kapcsolva
megszünteti annak a szögsebesség-ingadozását. Napjainkban már léteznek torzításmentes
szögsebesség-átvitelű cv csuklók. Az alábbi példa csupán a számítási eljárás egyszerűségét
mutatja be, melynek főbb lépéseit a következő pontokban foglaljuk össze.

5.1.1. A gördülőgörbe meghatározása
A gördülőgörbék meghatározásához, a 3.1.1. fejezetben taglaltak alapján, a tengelytávra, illetve
az áttétel függvényére van szükségünk. A tengelytávot
[mm]-re választottuk.
A kihajtó tengely
szögsebessége a (5.1.1) képlet szerint változik, ha a behajtó szögsebesség
állandó és a kardáncsukló állásszöge , (ami a mi esetünkben 45°) [39]
(5.1.1)

A második kerék szögpozíciója integrálással adódik az (5.1.2) alapján.

(5.1.2)

Legyen

, numerikus integrálás segítségével egyszerűen meghatározhatóak a

szöghelyzetek az (5.1.3-5) egyenletekkel. Itt a cumsum egy Matlab-operátor, melynek működését
a 3.3.3. fejezetben mutattuk be.
(5.1.3)

(5.1.4)
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(5.1.5)

A numerikus integrálás pontossága nagy mértékben függ az n felbontástól [40], viszont annak
növelésével a gördülőgörbe pontjainak száma is növekszik, így a számítás hosszadalmassá válhat.
Egy egyszerű módszer segítségével ugyanannyi elemből álló szöghelyzet vektorokat kapunk,
sokkal pontosabban. A felbontás n helyett 100n+1 lesz, mellyel elvégezzük az integrálást (5.1.2).
A kapott vektorból kivesszük minden századik elemet, és egy új vektorba rendezzük őket. A
plusz egy elemre azért van szükség, hogy az első és utolsó elemeket mindenképpen áthozzuk az
új, pontosabb vektorba.
Az egyenleteket a Matlab-programban megoldottuk, majd CSV formátumban kimentettük a φ1 és
φ2 vektorok elemeit. A CogAL programban fájl betöltése, illetve a tengelytáv megadása után
egyből láthatóak a gördülőgörbék (5.1. ábra).

5.1. ábra. A CogAL program gördülő görbe számító modulja

5.1.2. A gördülőgörbe fogazattal történő ellátása
A metszőkerék generálásánál bekapcsoltuk az egész fogszám opciót, amely olyan modult ad meg,
amivel pont a megadott fogszám lesz kiosztva a gördülőgörbén (5.2. ábra). Ezt a program a
összefüggés segítségével valósítja meg, ahol
a modul, a gördülőgörbe hossza
és
a fogszám. Mivel a kardáncsukló szimmetrikus felépítésű, a két kerék azonos
gördülőgörbéjű lesz. Célszerű volt olyan fogszámot választani, amivel a kerekek a
fogazatgenerálás után is azonosak maradnak. A fogszám értékét úgy kell felvenni, hogy páros
legyen, de kettővel osztva páratlan, így a nagy átmérőnél fog, a kicsinél fogárok lesz. Esetünkben
a fogszám
.
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5.2. ábra. A CogAL program fogprofil megadó modulja

5.3. ábra. A fogazattal ellátott kerék előnézete a CogAL programban

A szerszámkerék legördítése után megkereshető a burkológörbe, melyet dxf formátumba
exportáltunk (5.3. ábra).
A Pro/e WF5 CAD program segítségével készült egy modell, mely legyártásra került (5.4. ábra).
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5.4. ábra. A legyártott modell

5.2. Kormánymű
Gépjárművek kormányzásánál a kerekek nem párhuzamosan fordulnak el, hanem (idealizált
esetben) úgy, hogy tengelyeik lehetőleg egy pontban metsszék egymást a hátsó kerekek
tengelyén. Ideális esetben e metszéspont körül fordul el a jármű. A jelenleg használt fogasléces,
csuklós mechanizmusokkal ez hiba nélkül nem valósítható meg. A mechanizmus optimálása
során lehet az ideálisnak tekintett célfüggvényhez konvergálni [41]. A hiba a kormányzás
mértékével összefügg. A kinematika tervezésénél az egyik kerék állásának ismeretében a másik
kereket szokták szándékosan a forgásközéppont alá vagy fölé kormányozni. Ezek eltérő
menetstabilitási tulajdonságokat kölcsönöznek a járműnek [31], [42].
A változó áttételű hajtásokkal kapcsolatos kutatásaink lehetővé tették egy olyan mechanizmus
megalkotását, amelynél tetszőleges kormányzási karakterisztika tervezhető. Az általában
alkalmazott egyetlen fogasléc helyett két különálló fogasléc kapcsolódik a kormányzott
kerekekhez. E fogaslécek között egy közös tengelyre felfűzött, nem köralakú fogaskerekek
teremtenek kapcsolatot. A változó fogaskerék-fogasléc kapcsolat miatt nem csak a kerekek
egymáshoz viszonyított állása, de a kormányzási karakterisztika is tetszőlegesen megadható.
A számítási eljárás kidolgozása után a Formula Student [43] versenyen résztvevő BME-Motion
csapat részére terveztünk egy kormányművet, mely legyártása után beépítésre került a
versenyautóba. A kormánymű kísérleti jelleggel hibamentes Ackermann-szöget [44] képes
megvalósítani.

5.2.1. 2D-s számítás
Az elv igazolására és a számítási metódus kipróbálására egy egyszerű, 2 dimenziós probléma
került kidolgozásra. A probléma nem valós, és nem veszi figyelembe a tényleges működésnél
fellépő dinamikus hatásokat.
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5.5. ábra. A 2D-s modell kinematikai vázlata nyugalmi helyzetben

A fogaskerék és fogasléc gördülőgörbéinek felírásához kell egy
függvény (5.5. ábra).
Változó áttételű fogaskerékpárok esetén a gördülő görbékhez a tengelytávra is szükség van, mivel
az áttételfüggvény dimenziótlan és a fogaskerekek méreteit nem, csak az arányokat definiálja.
Jelen esetben viszont az
-ből meghatározható áttételtényező már hosszdimenzióval
rendelkezik, így mind a méretek, mind az arányok adottak. A probléma felfogható úgy, mint egy
végtelen tengelytávú, változó áttételű fogaskerékpár.
Az

függvény felírása három egymást követő lépéssel végezhető el:
1. Az
2. A
3. Az

5.2.2. Az

fordulósugár-függvény meghatározása
függvény felírása, mely a kinematikából ered
függvény felírása, melyből a gördülőkörök közvetlenül számíthatók

fordulósugár-függvény meghatározása

A klasszikus csuklós mechanizmusoknál előforduló kinematikai számításokra jellemző, hogy egy
adott probléma rendkívül ritkán rendelkezik egzakt megoldással. Ezen számítások általában
iterációval, optimálással történnek egy adott topológia megválasztása után.
A változó áttételű fogaskerekeknél, fogasléceknél, de ugyanúgy a programtárcsás vezérléseknél a
megvalósítani kívánt mozgás felírásával kell kezdeni a számítást. Ez ennél a példánál azért
érdekes, mert a kormányzás jelleggörbéjét, tehát az
fordulósugár-kormányállás függvényt
előre meg kell határozni, míg a hagyományos kormányműveknél az magától adódik.
Az egyszerűség kedvéért egy függőleges tengely körül elfordítható kerékből indulunk ki. Ezzel a
módszerrel modellezhető egy egyszerű kerékpár kormányzási karakterisztikája, de a régi típusú
lovaskocsik is hasonlóképpen fordultak el. A kerék kormányzás közben való elfordulása γ,
tengelyek távolsága a és a fordulósugár R (5.6. ábra).
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5.6. ábra. Virtuális kerék vázlata és a hozzá tartozó fordulósugár függvény

A fordulósugarat az alábbi (5.2.1) összefüggéssel írhatjuk fel.
(5.2.1)

Az
függvény felírásához szükségünk van a φ kormánykerék elfordulás és a γ virtuális
kerékelfordulás közti összefüggésre. Ehhez definiálnunk kell az
minimális fordulósugarat,
illetve a
kormánykerék szögelfordulási tartományt.
virtuális kerékelfordulás

tartományon fog változni, ahol (5.2.2):
(5.2.2)

Mivel a kormány (φ)

tartományon mozog, a virtuális kerékelfordulás az

(5.2.3)-ben látható módon fog alakulni.

(5.2.3)

Az

fordulósugár-kormányállás függvény tehát (5.2.4):

(5.2.4)

5. Az első algoritmussal számított példák bemutatása

5.2.3. A

74

kerékelfordulási függvény meghatározása

A
függvény a kerék függőleges tengely körüli elfordulása és a kormánykerék elfordulása
között teremt kapcsolatot. Az összefüggés felírásához az elfordított kormánynál fellépő állapotot
kell vizsgálni. Ehhez az 5.7. ábra nyújt segítséget.

5.7. ábra. A fordulósugár-függvény felírásához használt vázlat

(5.2.5)

Mivel

5.2.4. Az

ismert, a

felírása elvégezhető a (5.2.5) függvény behelyettesítésével.

fogasléc elmozdulás függvény meghatározása

Az
a fogasléc elmozdulása és a kormány (tehát a fogaskerék) elfordulása között teremt
kapcsolatot. E függvényből közvetlenül meghatározhatók a fogaskerék és fogasléc gördülőgörbéi
(3.1.2. fejezet).
Első lépésben a fogasléc csuklópontja és a jármű középsíkja közti távolságot határozzuk meg,
nyugalmi helyzetben ( ). Ehhez az alábbi vázlatot használjuk (5.8. ábra).
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5.8. ábra. A kezdeti pozíció

(5.2.6)

Második lépésben az (5.3.6) összefüggést felhasználva meghatározhatjuk a fogasléc elmozdulás
függvényét (5.3.7).

5.9. ábra. A mechanizmus kitérített helyzetben

(5.2.7)

A 3.1.2. fejezetben leírtak alapján, ha megadjuk a fogasléc pozícióját a fogaskerék
szöghelyzetének függvényében, akkor abból számítható a geometria (3.5.11-13).
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(5.2.11)

(5.2.12)

(5.2.13)

A gördülő görbék ismeretében végbe mehet a fogazat generálása, amihez a CogAl szoftvert
használtuk (4. fejezet), (5.10. ábra).

5.10. ábra A fogazattal ellátott geometria

A működés behatóbb tanulmányozása, illetve az elmélet igazolása érdekében megtervezésre
került egy prototípus. Műanyag lemez elemeket alkalmazva lézeres CNC vágógéppel könnyen
kivitelezhető volt a gyártás. A makett csak a kormánymű mechanizmusát ábrázolja, kerekekkel
nem rendelkezik. Legyártás előtt a tervezéshez alkalmazott CAD rendszer segítségével méréseket
hajtottunk végre, melyek az elmélet helyességét igazolták, miszerint a keréktengelyek minden
kormányállásban csak egy pontban metszik egymást [44].

5.11. ábra. A lézerrel kivágott műanyag modell nyugalmi helyzetben és kitérítve
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5.2.5. 3D-s probléma
A 2 dimenziós modell sikeres megalkotása után következő lépésként egy valós, működő
szerkezet megalkotása mellett döntöttünk. A Formula Student [43] versenyen induló BMEMotion [45] csapat (5.12. ábra) versenyautójába készült egy változó áttételű kormánymű
szerkezet, mely kísérleti jelleggel elméletileg hibamentes Ackermann- szöget [44] biztosít menet
közben.

5.12. ábra. A BME-Motion csapat autójának látványterve

5.2.6. Kinematikai felépítés
E valós szerkezet geometriai számításánál is hasonló lépéseket kell végrehajtani, mint az előző
fejezetekben. A legnagyobb nehézséget itt viszont az
függvény meghatározása jelenti,
mivel, ellentétben az előző fejezetben bemutatott modellel, itt 3 dimenziós csuklós
mechanizmusról van szó. A kerék kormányzása közbeni elfordulásának tengelye nem függőleges,
hanem általános szögben áll a jármű fő síkjaihoz képest, és a kerék forgástengelyével kitérő
irányú. E tényezők tovább bonyolítják a számítást.

5.2.7. A talaj síkjával nem párhuzamos keréktengely problémája
A két hátsó kerék tengelye üzemi körülmények között a talaj síkjával párhuzamosnak, tehát
vízszintesnek tekinthetőek. Mivel a két első kerék a kormányzás közben nem függőleges tengely
körül fordul el, azoknak csak kiinduló helyzetben lesznek vízszintesek a tengelyei. Ez azt jelenti,
hogy kormányzás közben a kerekek tengelyei soha sem metszhetik egymást. A számításoknál azt
a megfontolást követtük, miszerint a jármű fordulásának középpontja a keréktengelyek talajra
vett vetületének metszéspontján lesz.
A kinematikai számítások bonyolultabbá válása miatt úgy döntöttünk, hogy az analitikus
számítások helyett numerikus analízist alkalmazunk. Ehhez jármű tervezéséhez is használt PTC
CREO 2 [4] CAD rendszert használtuk. A BME-Motion csapat által létrehozott, kinematikailag
helyesen működő 3D-s modellt kiegészítettük olyan segédelemekkel, amelyek a megfelelő
kényszereknek köszönhetően modellezik a keréktengelyek talajra történő vetítését.
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Front axis projected on the ground

5.13. ábra. A keréktengely talajra vetítésére készített kinematika

Az 5.13 ábrán látható módon létrehoztunk egy talajra merőleges síkban fekvő, három egyenes
szakaszból álló alkatrészt (egy vízszintes és kettő függőleges), melynek a megfelelő mozgását
kényszerekkel biztosítottuk. Az alkatrész középső, vízszintes eleme, amely a talaj síkjában
helyezkedik el, reprezentálja a talajra vetített első keréktengelyt. Az egyik függőleges szakasz a
jármű szimmetriasíkjától állandó b/2 távolságra helyezkedik el. Mindkét függőleges szakasz
metszi a jármű első kerekének tengelyét. Az elem ψ állásszöge, valamint az 5.13 ábrán látható
táv kormányzás közben folyamatosan változik. Ezen értékek alakulását görbék (és táblázat)
formájában tudjuk kinematikai analízis elvégzése után a CAD rendszerből kinyerni.
Segítségükkel megállapítható a jármű fordulósugarának nagysága.

5.2.8. Az

fordulósugár-függvény meghatározása

Az
függvény felírásához ugyanaz az eljárás került alkalmazásra, mint a 2 dimenziós
modellnél (5.2.1. fejezet). Ehhez definiálni kell az
minimális fordulósugarat, illetve a
kormánykerék szögelfordulási tartományt.
Ez a függvény önkényesen megválasztható, az alábbi szabályok betartása mellett.
-

Annak érdekében, hogy a kerekek tengelyvetületei egy pontban metsszék egymást, az
függvénynek egyeznie kell magával az origó körül 180°-kal elforgatva (5.3.14).
Ezen feltétel teljesülése biztosítja továbbá, hogy a két független fogasléc geometriája
azonos lehessen.
(5.2.14)

-

Negatív oldalról
pozícióhoz tartva
, pozitív oldalról
Negatív oldalon szigorúan monoton csökkenő függvényre van szükség, amelyből az első
feltétel miatt következik, hogy pozitív oldalon is szigorúan monoton csökkenő lesz.

Kezdetben a 2 dimenziós esetnél is használt (5.3.15) fordulósugár-függvényt használtuk.
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(5.2.15)

Fontos megjegyezni, hogy a
tartomány, az 5.11 ábrán bemutatott modell konstrukcióját
alapul véve nem lehet nagyobb egy teljes körülfordulásnál, mivel a fogaskerék nem folytonos. A
gyakorlatban a fogazási eljárás és egyéb konstrukciós megfontolás miatt nem tanácsos 270°-nál
nagyobbra venni ezt az értéket. Létezhet olyan megoldás, amivel a kormánykerék tartomány
kibővíthető, de e dolgozatban erre nem térünk ki.

5.2.9. Az

fogasléc elmozdulás függvény meghatározása

Az
függvény mellett szükség van az R fordulósugár és az s fogaslécállás közötti
kapcsolatra (
) is, hogy fel lehessen írni az
fogasléc elmozdulás függvényt. E kapcsolat
viszont rendkívül összetett, így a korábban említetteknek megfelelően, nem analitikus módszerrel
került megoldásra.
Az 5.7 ábrán bemutatott kinematikai vázlatot alapul véve, a fordulósugár a (3.5.16) szerint alakul.
(5.2.16)

Az
és
függvény a CAD rendszerből nyerhető ki táblázatos (diszkrét) formában.
Készítettünk egy kinematikai analízist, amelyben a leendő kormányfogasléc végpontját a
véghelyzetei közt egyenletesen mozgattuk, miközben lekérdeztük az
és
értékeket.
Az
összefüggés szintén numerikusan, interpolációval került meghatározásra. Először
pontonként végighaladtunk az
függvényen, majd megvizsgáltuk, hogy az értékek milyen
értékeknek felelnek meg. A
és s értékek összepárosításával megkaptuk az
függvényt. A pontosabb számítás érdekében a művelethez a Matlab-szoftverbe [1] beépített
spline interpolációt alkalmaztuk (5.14. ábra).
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függvény meghatározásának módszere

Az interpoláció a
környékén, a végtelenhez közelítő R értékek következtében, aritmetikai
okok miatt pontatlanná vált. E probléma orvoslására pontokban mintavételeztük a függvényt,
úgy, hogy azok a pontatlan tartományt nem tartalmazzák. A pontokra ezután spline görbét
illesztettünk (5.15. ábra).

5.15. ábra. Az

függvény simítása

5.2.10.Első fogazati geometria
Az első fogazaton látható (5.16. ábra), hogy az önkényesen választott
függvény miatt elég
nagy áttételváltozás valósul meg. Ez a konstrukció helyigénye szempontjából kedvezőtlen.
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5.16. ábra. Első fogazati geometria

Így szükségessé vált a kinematika javítása, oly módon, hogy a fogasléc a lehető legkisebb
maradhasson.

5.2.11. Javított kinematika
Kidolgozásra került egy eljárás, aminek a segítségével a fogasléc egyik fele egyenes maradhat, a
másik fele pedig a vele szemben álló (azonos geometriájú) fogasléc egyenes részének hibáját
kompenzálja. Ehhez egy olyan speciális
fordulósugár-kormányállás függvényt definiáltunk,
ami a lehető legjobban hasonlít az eredetire, miközben teljesíti a 5.2.8. pontban taglalt
feltételeket.
Ehhez a CAD rendszer segítségével, kinematikai analízissel meghatároztuk a jármű
fordulósugár-kormányállás függvényét úgy, mintha hagyományos, egyenes fogasléces
kormánymű lenne. Ezen függvény nem teljesíti a 5.2.8. pontban leírt feltételt, miszerint az
függvénynek egyeznie kell önmagával az origó körül 180°-kal elforgatva. Az új, módosított
függvényt úgy kaptuk, hogy a
tartományt az origóra tükröztük (5.2.17), (5.17. ábra).
(5.2.17)

Az új fordulósugár-függvénnyel kapott fogazat jóval kompaktabbnak bizonyult elődjénél, így a
végleges konstrukciót annak felhasználásával dolgoztuk ki.

5.17. ábra. Javított fogazati geometria

5.2.12.Legyártott darab
A prototípust a DENDRIT Kft. készítette el, korszerű gyártási és hőkezelési technológiákat
alkalmazva. A konstrukció kialakításánál fontos szempont volt a megvezetések, illetve a
fogaskerekek játékmentesítése.
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5.18. ábra. Legyártott kormánymű

E fejezetben bemutatott példa igen tanulságosnak bizonyult mind a fogaskerék számítások, mind
a konstrukciós megvalósítás illetve gyártás terén.

5.3. Folyamatosan változó profileltolás lehetőségei
A kutatásunk során alkalmazott sík, változó áttételű fogaskerekek két nagy csoportja a nyílt,
illetve a zárt gördülő görbéjű fogaskerekek. A zárt gördülő görbével rendelkező fogaskerekek
áttétel ingadozása legfeljebb egy körülfordulás után ismétlődik. Ha azonban olyan fogaskerékpárt
szeretnénk meghatározni, ahol ez nem áll fenn, akkor változó tengelytávra van szükség, ami nem
csak a számítást, hanem a konstrukciót is bonyolultabbá teszi. A változó tengelytávú és áttételű
gördülőgörbék előállítása a merevtest kinematikából ismert, redukciós képletek segítségével
határozható meg, ahol nem csak a szögelfordulások, hanem a tengelytáv is függvény. Ezt
részletesebben a 7.1. fejezetben taglaljuk.
E fejezetben azonban egy olyan módszert mutatunk be, amelynél folyamatosan változó
profileltolás segítségével a változó áttétel állandó tengelytávon megvalósítható. A kidolgozott
számítási módszerünknél egy hagyományos fogaskereket párosítunk egy speciális, folyamatosan
változó profileltolással rendelkező fogaskerékkel állandó tengelytávon úgy, hogy az áttétel
változzon [46].
Köztudott, hogy a hengeres fogaskerekeknél alkalmazott profileltolás lehetővé teszi az elemi
fogazáshoz képest a tengelytáv kisebb mértékű módosítását, anélkül, hogy az áttétel változzon
[47]. E fejezetben bemutatott számításunknál az alapfeltevés az, hogy kisebb áttétel ingadozással
rendelkező, nem kör alakú fogaskerekek kör alakúvá alakíthatóak változó profileltolással úgy,
hogy az áttétel-ingadozás megmaradjon.
A számítások a Fellow-féle metszőkerekes lefejtési eljáráson alapulnak. Ennek megfelelően
vizsgáljuk meg a hagyományos, állandó profileltolás menetét (5.19. ábra).
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5.19. ábra. A lefejtést megvalósító koordináta-transzformáció vázlata, negatív profileltolás esetén

Az ábra jelölését használva az
előállítani egy

gördülőkör sugárral rendelkező fogaskereket szeretnénk

osztókör sugarú metszőkerékkel,

profileltolás esetén. A lefejtéshez

a metszőkereket az
sugarú osztókörön kell nem csúszásmentesen legördíteni.
Ehhez az origó középpontú metszőkerék minden pontján a következő transzformációkat kell
végrehajtani:
-

Forgatás a középtengely körül
Eltolás Y irányba
-el
Forgatás a középtengely körül

szöggel
szöggel

A fenti értékeknél a következő (5.3.1) összefüggés áll fenn:
(5.3.1)

Az (5.3.1) összefüggésben a gördülőkör sugarat az
megkapjuk az (5.3.2) egyenletet.

összefüggéssel helyettesítve

(5.3.2)

A (5.3.2) összefüggés kapcsolatot teremt a profileltolás és a két (metsző és fogazandó)
fogaskerék szögelfordulása között. A könnyebb kezelhetőség érdekében a (5.3.2) összefüggést az
alábbi (5.3.3) formában használjuk.
(5.3.3)

Itt
a profileltolás nélkül szükséges szögelfordulást fejezi ki, míg
megvalósító tag. Átrendezve az (5.3.3) egyenletet adódik az (5.3.4) összefüggés.

a profileltolást
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(5.3.4)

Ezzel bevezetésre került egy olyan
profileltolás között teremt kapcsolatot.

változó, amely a tiszta gördüléshez képesti csúszás és a

A kidolgozott módszerünknek a lényege, hogy a fenti összefüggésben szereplő
profileltolástényező nem csak konstans érték lehet, hanem
függvény. Ez azt jelenti, hogy
adott osztókör sugarú fogaskerék gördülőkör átmérőjét megváltoztathatjuk, ha a metszőkerék
osztókörön történő csúszását módosítjuk. Annak érdekében, hogy a fogszám egészre adódjon, az
függvényt úgy kell megválasztani, hogy a
függvény periodikus legyen (5.3.5).
(5.3.5)

Az egyszerűség kedvéért javasolt az
függvény helyett közvetlenül a
amiből vissza lehet számolni a profileltolás függvényt (5.3.6).

-t megadni,

(5.3.6)

A geometria definiálásánál használhatjuk az elérni kívánt áttételfüggvényt is. Ekkor a (5.3.7)
összefüggés használható. Fontos kritérium, hogy a kapcsolódó fogaskerék fogszáma egyezzen
meg a metszőkerék fogszámával, ellenkező esetben nem kapunk pontos kapcsolódást.
(5.3.7)

A (5.3.7) összefüggésből láthatjuk, hogy ha a
szögingadozást kívánjuk növelni, akkor azt
a modulhoz képest az csökkentésével, tehát a fogszám csökkentésével lehet megtenni. Kisebb
fogszámnál viszont a megengedhető legnagyobb abszolút profileltolás értéke is csökken [48]. Ez
azt az érdekes jelenséget eredményezi, hogy a fogszám majdnem jelentéktelen hatással van a
függvény abszolút maximumára. (5.20. ábra, 5.21. ábra)
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5.20. ábra. 3°-os amplitúdójú szögingadozással rendelkező, különböző fogszámú fogaskerekek

5.21. ábra. A profileltolás tényező és fogszám hatása az alámetszésre illetve a fogkihegyesedésre [48]

Alternáló profileltolást alkalmazva a maximálisan elérhető szöghiba 180°-on körülbelül ±3°. Ezt
meghaladva megjelenik az alámetszés illetve a fogkihegyesedés jelensége.
Ezen negatív hatások csökkenthetők, illetve a szöghiba maximuma növelhető konstans
profileltolás alkalmazásával, adott esetben a profilszög növelésével. Így 180°-on akár ±6°-os
szöghiba is megvalósítható (5.22. ábra).
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Konstans profileltolás használatánál a lefejtést megvalósító koordináta módosul. A metszőkereket
sugárirányban
helyett
-el kell eltolni.

5.22. ábra. 6°-os amplitúdójú szögingadozással rendelkező fogaskerekek, konstans profileltolással (b) és nélküle (a)

A koordináta transzformációk elvégzése után a burkológörbe meghatározása a következő feladat.
Ezt a CogAl program burkológörbe kereső modulja segítségével határoztuk meg. A
meghatározott burkológörbék az 5.23 ábrán láthatók, ahol a változó profileltolás jelenségének
látványosabb szemléltetése érdekében egy erősen alámetszett fogaskereket mutatunk be.

5.23. ábra. A meghatározott burkológörbe és a vele összegördülő ellenfogaskerék

6. Tanulságok, észrevételek összegzése
A 3. fejezetben bemutatott számításokat megvalósító CogAl programot (4. fejezet), elkészítését
követően 1-1,5 éven át intenzíven használtuk. Ezalatt nagyszámú számítási példát dolgoztunk ki,
melyek közül a jelentősebbek, típusuk szerint az alábbi módon csoportosíthatók.




Zárt gördülőgörbéjű fogaskerekek, ciklikus szögsebesség, illetve nyomatékingadozás
létrehozására vagy kioltására
o Kardáncsukló szögsebességének kompenzálása (5.1. fejezet)
o Változó profileltolású kerekek alkalmazása (5.3. fejezet)
Kinematikai kényszerek megvalósítása változó áttétel segítségével
o Kormánymű mechanizmus változó áttételű fogasléccel (5.2. fejezet)
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o Ipari robot kényszerpályájának megvalósítása változó áttételű fogaskerékpár
segítségével [49]
Rugós kiegyensúlyozó mechanizmusok megvalósítása
o Fogasléces kiegyensúlyozó mechanizmus [50]
o Felfelé nyíló bútorvasalat

A számítási példák kidolgozása rengeteg tapasztalatot szolgáltatott. Emellett viszont feltűnt a
kidolgozott eljárás néhány hiányossága illetve gyenge pontja. Annak érdekében, hogy a
kidolgozott módszer a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható legyen, fontos ezeknek a
hiányosságoknak mielőbbi kijavítása. E pontokat az alábbi lista foglalja össze.
a) A folyamatosan változó tengelytávval rendelkező fogaskerekek alkalmazása igen hasznos
lenne. A kidolgozott állandó tengelytávú gördülő görbék összefüggései erre nem
alkalmasak (3.1. fejezet). Tapasztalataink alapján komplex mozgások valósíthatóak meg
jóval kevesebb alkatrész felhasználásával, ha a működés során a fogaskerekek áttétele
mellett a tengelytáv is változna. Ezt persze a konstrukciónak is lehetővé kell tennie, ami
adott esetben nehézséget jelenthet.
b) A fogoldalanként változó profilparaméterek alkalmazása módfelett fontos volna. Változó
áttétel (és változó tengelytáv) esetén könnyű belátni, hogy a fogakra ható terhelések is
eltérőek lesznek. Jelenleg, állandó profilparaméterek esetén az összes fog méretét a
legkedvezőtlenebb terhelésű fog fogja meghatározni. Ez általában jelentős túlméretezéssel
jár. Emellett a nagyobb görbületeknél lokálisan fellépő fogazási interferenciák (6.1. ábra)
is elkerülhetők, ha a problémás helyen lokálisan csökkentjük a modult.

6.1. ábra. Példa a nagy görbületi helyeken fellépő interferenciára

Egy másik fontos lehetőség a fogoldalanként változtatható profilszögben rejlik. Hirtelen
áttételváltozás esetén ugyanis a gördülőgörbék közös érintője jelentősen elferdülhet. Ez
igen kedvezőtlen nyomásszögeket eredményezhet, ami szélsőséges esetben önzáráshoz is
vezethet (6.2. ábra). Ezt a negatív hatást bizonyos kereteken belül orvosolni lehetne a
fogoldalanként változó profilszögek alkalmazásával.
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6.2. ábra. Hirtelen áttételváltozás hatására bekövetkezett kedvezőtlen nyomásszögek

c) A programba bevitt áttételfüggvények sokszor nem a megfelelő formában állnak
rendelkezésünkre. A bevinni kívánt függvények diszkrét pontjai sokszor túl kicsi vagy
éppen túl nagy felbontással rendelkeznek. Emellett előfordult, hogy e függvények apróbb
folytonossági hibával voltak terhelve, ami lehetetlenné tette a fogazat elkészítését. E
problémára a megoldás egy univerzális szűrő algoritmus elkészítése. A diszkrét pontok
bevitelénél, azokra egy automatizált eljárás segítségével spline görbét illesztünk. E görbe
megfelel a folytonossági követelményeknek, és a felbontása is igény szerint csökkenthető
vagy növelhető a további számításoknak megfelelő szintre.
d) Ez eredményeken elvégzett utómunkálatok (3.5. fejezet) noha megbízhatóan működnek,
mégis elegánsabb lenne, ha nem lenne rájuk szükség. Ehhez egy másfajta megközelítésen
alapuló eljárás kidolgozására van szükség.
e) Nagyobb felbontású ipari feladatoknál tapasztaltuk, hogy a burkológörbe
meghatározásánál a számítás akár percekig is eltarthat. Ez jelentősen hátráltatja a munka
hatékonyságát. Célunk ugyanis az, hogy a programban az egyes paraméterek
változtatásának hatását az eredményen egyből láthassuk. Ez nem csak a hibalehetőséget
csökkenti, de a felhasználót is segíti a paraméterek hatásának megértésében.
f) 3 dimenziós párhuzamos tengelyű fogaskerekek lehetősége hasznos lenne a kedvezőbb
menettulajdonságok miatt. A változó profilparaméterek mellett alkalmazott ferde fogazat
azonban igen érdekes fogazati jelenségekhez vezet.
Mindezen felsorolt pontok megvalósítására a lehetőséget egy teljesen új eljárás kidolgozásában
láttuk. E módszernél elrugaszkodtunk a bevett, lefejtésen alapuló módszerektől. A számításokat
részletesen a 7. fejezet mutatja be.

7. A fogkapcsolódás törvényén alapuló számítási módszer
E fejezetben bemutatásra kerül egy új módszer, amely alkalmas párhuzamos tengelyű változó
áttételű, változó tengelytávú és fogoldalanként változó profilparaméterekkel rendelkező 2 és 3
dimenziós evolvens fogaskerék-geometriák meghatározására. A fogprofilgörbék minden esetben
a tengelyre merőleges síkmetszetben kerülnek kiszámításra. A számításhoz a korábban

7. A fogkapcsolódás törvényén alapuló számítási módszer

89

alkalmazott és bemutatott lefejtésen alapuló eljárás helyett egy, a fogkapcsolódás törvényén
alapuló módszert alkalmaztunk.
Első lépésben bemutatjuk az általános sík gördülőgörbék számítását, majd magának a fogprofil
görbének a meghatározását. Ezt követően az alámetszési görbék felírására, majd utómunkálatokra
lesz szükség.

7.1. Gördülőgörbék meghatározása változó tengelytávra
A sík gördülőgörbék általános meghatározása a pólusgörbék felírásával valósíthatók meg. A
fogaskerekeket tartalmazó koordinátarendszerek szögelfordulásaiból, illetve a változó tengelytáv
miatti elmozdulásaiból relatív mozgások jönnek létre. A relatív mozgások meghatározása után a
redukciós képleteket használva a pólusgörbék meghatározhatók [51], [52].
A 7.1. ábra jelöléseit használva az A és B gördülőgörbék meghatározása a cél. Kiszámításukhoz
először az
és az
pályagörbét kell meghatározni, ami az ellenkező görbét tartalmazó
koordinátarendszer origójának pályája (7.1.1-2).

(7.1.1)

(7.1.2)

A (7.1.1-2) összefüggésekben a
időbeli lefutása.

és

a szögelfordulások, az

pedig a tengelytáv

7.1. ábra. Pólusgörbék meghatározásához használt vázlat

Egy test mozgásállapota ismert, ha ismerjük egy pontjának sebességvektorát és a szögsebességvektorát. Ez azt jelenti, hogy a redukciós képlet (7.1.3) segítségével bármely pontjának
sebességvektora meghatározható. A tetszőleges pont helyzete megadható egy
helyvektorral,
ami az ismert sebességű C pontból a keresett sebességű D pontba mutat.
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(7.1.3)

A (7.1.3) összefüggés használata során azokat az
sebességű pontba mutatnak (7.1.4-5).

és

vektorokat keressük, melyek zérus

(7.1.4)

(7.1.5)

A sebességek és szögsebességek meghatározhatók a szöghelyzetek és tengelytáv időbeli
lefutásából (7.1.6-7).
(7.1.6)

(7.1.7)

Mivel a forgásban lévő testekre írjuk fel a pólusgörbéket, a fenti egyenletekkel meghatározott
sebességvektorokat a test elfordulásával kompenzálni kell. A relatív sebességek
kompenzálásához forgatómátrixokat alkalmaztunk (7.1.8-9).

(7.1.8)

(7.1.9)

Megoldva a (7.1.5) keresztszorzást a (7.1.10) összefüggést kapjuk.

(7.1.10)

A

és a

gördülőgörbék egyenlete tehát a (7.1.11) összefüggések szerint alakul.
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(7.1.11)

E számítás lehetővé teszi tehát, hogy a megvalósítani kívánt
és
szögelfordulásfüggvények, illetve az
tengelytávfüggvény ismeretében meghatározzuk a gördülőgörbéket.
Mivel e számítás elég általános, nincs szükség a fogaskerék-fogasléc kapcsolatok
gördülőgörbéinek külön kezelésére. Ha az egyik szögelfordulás-függvény konstans és a
tengelytáv változik, fogaslécet kapunk.

7.2. Fogfelületek meghatározásának elmélete
E fejezetben bemutatjuk az általunk kidolgozott evolvens fogprofilgörbék meghatározásának
elméletét.
A fogprofilgörbék meghatározásához a fogmerőleges tételét vettük alapul, miszerint az
érintkezési pontban lévő közös normális keresztülhalad a főponton, vagyis a gördülő görbék
pillanatnyi érintkezési pontján. A fogprofil görbéket a rajtuk végighaladó érintkezési pont
segítségével határozzuk meg, mely az evolvens fogazatokra jellemző egyenes kapcsolóvonalon is
végighalad. A fogaskerékhez képest az érintkezési pont relatív sebességvektora mindig a
fogfelülettel érintőleges irányú, tehát az egyenes kapcsolóvonalra merőleges.
A számításhoz definiálni kell egy
koordinátarendszert, mely az origón keresztülmenő,
egyenes kapcsolóvonalat tartalmazza. A fogfelület-görbék meghatározásához a gördülőgörbén
transzformációk segítségével végigvezetjük a
koordinátarendszer origóját úgy, hogy a
tengely mindig érintse a görbét. A koordinátarendszer sebessége a gördülőgörbén
nagyságú, míg az érintkezési pont sebessége a kapcsolóvonalon

nagyságú. Az

az a

hossz, amit a
koordinátarendszer t idő alatt megtesz. Ugyanennyi idő alatt a P érintkezési
pont
távot tesz meg. A 7.2. ábra egy egyszerű esetet szemléltet, ahol a
gördülőgörbe egyenes, a fogfelület pedig trapéz alakú fogasléc.
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7.2. ábra. Sebességek felírásához használt vázlat

Általános esetben a 7.3 ábrán feltüntetett jelöléseket használva a
koordinátarendszer
origójának sebességvektora a -tengellyel párhuzamos , míg a P pont sebességvektora a
kapcsolóvonallal párhuzamos . A vándorló
koordinátarendszer mozgásállapota leírható
az origó
sebességvektorával, valamint a gördülőgörbe érintőszög változásából fakadó
szögsebességgel. Ezek ismeretében bármelyik pontjának megállapítható a sebességvektora. A P
érintkezési pont
sebességvektora a
és a szögsebességből eredő
sebességvektorok
összege (7.2.1-2). A sebességvektor merőleges a kapcsolóvonalra.
(7.2.1)
(7.2.2)

Ha a
, akkor a JHG szög derékszög lesz, mivel
és
. Ezt az
egyenlőséget az szögsebességből eredő sebességvektor nem befolyásolja, mivel változásával
a KPH és a GPH egybevágó derékszögű háromszögek KP, illetve HG befogói változatlanok és
egyenlő hosszúak maradnak. A
változásával a KPH és a GPH háromszögek PH befogója és
HK, illetve GP átfogója fog csak változni.

7.3. ábra. A sebességvektorok alakulása általános esetben
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Ha a P pont eredő
sebességvektora mindig merőleges a kapcsolóvonalra, akkor a fogfelületgörbe tetszőleges pontját, összekötve a hozzá tartozó C főponthoz, megkapjuk a felület
normálisát. Ez azt jelenti, hogy ha betartjuk a

összefüggést, a P pont pályagörbéje

teljesíti a fogmerőleges tételt.
A számítási módszer nagy előnye, hogy a fogfelületek görbéi egyenként meghatározhatók,
fogoldalanként eltérő paraméterekkel. Az alábbiakban bemutatjuk a számítást, melynél először a
fogoldalakhoz tartozó kapcsolóvonalakat határozzuk meg, majd azok segítségével meghatározzuk
a gördülő-görbékhez tartozó fogfelületgörbéket.

7.3. Fogfelületek definiálása
A fogazatok definiálásához az alábbi táblázatot (7.1. táblázat) használtuk, melyben két sor
definiál egy fogat. A paraméterek soronként, tehát fogoldalanként változtathatók. A táblázatban
megadható a fogprofilgörbék, illetve a később (7.5. fejezetben) taglalt alámetszési görbék
felbontása és „meghosszabbítás tényezője”. Ez utóbbira azért van szükség, hogy az egyenként
meghatározott szomszédos görbék között biztosan legyen metszés.

gap
parameter
C*, [-]

profile
shift
x, [-]

extension

resolution

radius [mm]

1
1,2
1,4
1,6
1,6

height
parameter
ha*, [-]

type

1
2
2
3
3

profile
angle
α, [°]

resolution

Gear 2.

1
1
2
2
3

undercut

head
extension

Gear 1.

Index
1
2
3
4
5

modul
m, [mm]

profile
foot
extension

Profile parameters

Tooth index

10
12
14
20
20

1
1
1
1
1

0,25
1
0
0,25
0,25

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

50
50
50
50
50

1
1
1
2
2

5
5
5
5
5

100
100
100
100
100

20
20
20
-

7.1 táblázat. A paraméterek fogoldalankénti megadására szolgáló táblázat

Első lépésben egy fogasléc geometriáját határozzuk meg, mely a táblázatban megadott
paraméterekből számítható (7.1. táblázat).
A fogasléc i-edik vonalát meghatározó pontokat az alábbi (7.3.1-4) összefüggéssel számíthatjuk
ki, ahol i a fogoldalak sorszámát jelöli. (
).
(7.3.1)

(7.3.2)
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(7.3.3)
(7.3.4)

Ha i páratlan az
,
,
valamint
értékei az (7.3.5-8) alapján alakulnak.
paraméter az adott fog fogaslécen való hosszirányú helyzetét jelöli, míg a
az adott fog
fejmagassága.
(7.3.5)
(7.3.6)
(7.3.7)
(7.3.8)

Ha i páros, a paraméterek értékei az (7.3.9-11) alapján alakulnak.
(7.3.9)
(7.3.10)
(7.3.11)

A kapcsolóvonalakat tartalmazó koordinátarendszerben a transzformációk elvégzéséhez
szükségünk van a kapcsolóvonal véghelyzeteinek adataira. Az i-edik fogoldalhoz tartozó két
véghelyzetet az
vektorban tároljuk (7.3.12). Az összefüggésben szereplő
, valamint
a
kapcsolóvonalak meghosszabbításának mértéke. Erre azért van szükség, hogy a fogfelületgörbék minden esetben elérjék a megfelelő hosszúságot.

(7.3.12)

Az i-edik fogoldalhoz tartozó kapcsolóvonal két végpontját a

vektorban tároljuk (7.3.13-14).
(7.3.13)
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(7.3.14)

Ahol az alábbi (7.3.15-17) összefüggések érvényesek.
(7.3.15)
(7.3.16)
(7.3.17)

Az

és

értékei, ha i páratlan a (7.3.18-19) szerint alakulnak.
(7.3.18)
(7.3.19)

Ha i páros, az értékek a (7.3.20-21) szerint alakulnak.
(7.3.20)
(7.3.21)

Kirajzolva a fogaskerékhez tartozó fogaslécet, és a kapcsolóvonalakat, a 7.4 ábrán látható
eredmény adódik.

7.4. ábra. A táblázatos formátumban megadott adatok alapján meghatározott kapcsolóvonalak

7.4. Fogfelület meghatározása
Az előző fejezetben bemutattuk a kapcsolóvonalak meghatározását. Az egyes kapcsolóvonalak
koordinátáinak és helyzeteinek ismeretében elvégezhetjük rajtuk a koordináta-transzformációkat.
A gördülő-görbéket a
és
tömbök tartalmazzák (7.4.1-2).
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(7.4.1)

(7.4.2)

A gördülőgörbék hosszfüggvénye az (7.4.3) összefüggéssel határozható meg.

(7.4.3)

A gördülőgörbék egyes érintőmeredekség függvényei a (7.4.4-5) összefüggésekkel számíthatók.

(7.4.4)

(7.4.5)

A koordináta-transzformációt a
ponton kell elvégezni (7.4.6), mely a kapcsolóvonal
éppen kapcsolatban lévő pontja. A p paraméter 0 és 1 között változik (7.5. ábra).
(7.4.6)

p
p

S

7.5. ábra. A koordináta-transzformáció vázlata
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A profilok egyenletét a (7.4.6)-on végzett forgatás és eltolás után kapjuk meg (7.4.7-8).
(7.4.7)
(7.4.8)

Ahol a

és a

a forgatást végző mátrixok (7.4.12-13).

A t paramétertől függő egyenletekbe olyan
változik (7.4.9).

paramétert helyettesítünk, amely

és

között

(7.4.9)

A
és
paraméterek olyan értékek, melyeket, ha behelyettesítünk a (7.4.3)
hosszfüggvénybe, az i-edik kapcsolóvonal véghelyzeteit kapjuk (7.4.10).
(7.4.10)

A 0 és 1 között változó p paraméter és a
teremt kapcsolatot.

és

között változó

paraméter között a (7.4.11)

(7.4.11)

(7.4.12)

(7.4.13)

Elvégezve a transzformációt a 7.6 ábrán látható görbéket kapjuk.
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7.6. ábra. A kiszámított fogprofil-görbék

7.5. Alámetszési görbék meghatározása
Bizonyos esetben a fogak alámetszéssel rendelkeznek. A legyártott fogaskerekek
interferenciájának elkerülése érdekében az alámetszési görbéket meg kell határozni. Erre többféle
módszer is rendelkezésre áll, amelyek eltérő minőségű eredményt nyújtanak. E fejezetben
a
teljesség igénye nélkül két eltérő módszert kerül röviden bemutatásra. A módszerek típusa (1
vagy 2) a 7.1. táblázatban fogoldalanként van megadva (undercut type).
Az első módszernél, hasonlóan a metszőkerekes fogazási eljárásokhoz, köralakú szerszám
kigördítését szimuláljuk. Egy köralakot csúszásmentesen végiggördítve a gördülőgörbe adott
szakaszán, a hozzá rögzített pont pályája meghatározza az alámetszési görbét (7.7. ábra). Fontos
megjegyezni, hogy itt zérus lekerekítési sugárral ( ) rendelkező szerszámnak megfelelő görbéket
kapunk. A szimulált szerszámkerék gördülőkörének sugarát fogoldalanként megadhatjuk a 7.1.
táblázatban. E módszert az 1-es sorszám azonosítja.

7.7. ábra. A szerszámkerék kigördülése által generált alámetszési görbe vázlata
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A második (2-es sorszámú) kifejlesztett módszer esetében, a két gördülőgörbe egymáshoz képesti
mozgása generálja az alámetszési görbéket. A szerszámlekerekítést ebben az esetben is
elhanyagoltuk. Belátható, hogy ezzel a módszerrel az optimálishoz nagyon közeli eredményt
kapunk, mivel itt a kapcsolódó fogaskerékkel végzett fogazást szimuláljuk. A módszer hátránya
viszont, hogy a nyílt görbék első néhány fogán csak az egyik fogoldalon alkalmazható. Ott a
kapcsolódó gördülőgörbéhez rögzített pontok pályái ugyanis megszakadnak. Az első fogakon így
az 1-es sorszámú módszer alkalmazandó. A különbség a két módszerrel generált gördülőgörbék
között a 7.8 ábrán látható.

2-es
módszer

1-es
módszer

7.8. ábra. Különbség a két alámetszési görbe között

7.6. Utómunkálatok
A fogfelület és alámetszési görbék generálása után, a fej- illetve lábgörbéket kell előállítani. Az
erre vonatkozó számításokra jelen dolgozat keretében, terjedelmi okok miatt, nem térünk ki [53].
Az összes görbe meghatározása után egy algoritmus segítségével össze kell fűzni a görbéket,
illetve a túlnyúló részeket le kell vágni. Ezek után eredményként a 2 dimenziós fogazat adódik. A
számításoknál a 3.4.2.1. fejezetben bemutatott metszéspont keresési módszer került alkalmazásra.
Az eljárás rendkívül gyors és robosztus, ami további alkalmazásokat tesz lehetővé. Ha például 3
dimenziós, párhuzamos tengelyű általános fogazatot szeretnénk készíteni, rétegről rétegre
változtatva a paramétereket könnyedén megtehetjük. A 7.9. ábra egy olyan fogazatot mutat,
melynek nemcsak a gördülőgörbe mentén, hanem fogszélesség irányban is változnak a fogazati
paraméterei.
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7.9. ábra. Az eljárással meghatározott 3 dimenziós fogazatok

8. A számítást megvalósító második algoritmus bemutatása
Hasonlóan a 4. fejezetben bemutatottakhoz, a 7. fejezet számításai is egy számítógépes
programba kerültek átültetve. Fogaskerekek generálásához először a gördülőgörbéket kell
definiálni, a szögpozíció-függvények, illetve a tengelytáv-függvény megadásával. Erre három
különböző megadási módot dolgoztunk ki, amikbe a feljebb említett szűrési és javítási eljárást is
beépítettük. Célunk e modul kidolgozásánál egy kényelmes és könnyen kezelhető felület
kialakítása volt. Az első lehetőség a paraméteres egyenlettel történő megadás, aminél egy p
paraméter függvényében, egyenletet formájában adható meg mind a három függvény. A második
megadási módnál tetszőleges számú pontot lehet rajzolni, melyekre a program spline görbét
illeszt. E görbék definiálják a függvényeket. A harmadik opció a függvényt meghatározó diszkrét
értékek Excel táblázatból történő importálása. A definiálás után létrehozott gördülőgörbéket a
8.1. ábra jobb oldalán látható ablakban lehet összegördíteni és ellenőrizni.
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8.1. ábra. A gördülőgörbék definíciós modulja

Következő lépés a fogazat elkészítése, amely a feljebb részletezett eljárásnak köszönhetően
gyakorlatilag valós időben létrejön. E modulnál egy nagy kiterjedésű táblázat segítségével
egyenként módosíthatjuk a fogoldalak paramétereit. Az eredmény a „Calculate” gomb
megnyomása után azonnal látható (8.2. ábra).
A helyes fogazat meghatározása után DXF vagy CSV formátumba exportálhatjuk a geometriát. A
3 dimenziós számítás egyelőre felhasználói felület nélkül programból futtatható, ahol egy nagy
kiterjedésű paramétermátrix segítségével definiálhatók a paraméterek. A 3 dimenziós geometria
STL formátumban áll rendelkezésre.
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8.2. ábra. A fogazat definíciós modulja

E program - a felhasználói felület hiányosságai miatt - még csak béta stádiumban van.

9. A második algoritmussal számított példák bemutatása
E második program segítségével gyorsan és egyszerűen lehet párhuzamos tengelyű, változó
áttételű, változó tengelytávú és fogoldalanként változó profilparaméterű 2 és 3 dimenziós
evolvens fogazatot készíteni. Mind 2, mind 3 dimenziós modellt is megvalósítottunk. Előbbi
polikarbonát lemezből lézeres CNC vágógép segítségével, utóbbi FDM 3D nyomtatásos
technológiával készült (9.1. ábra).

9.1. ábra. Legyártott mintapéldák párhuzamos tengelyű, változó áttételű, változó tengelytávú és fogoldalanként változó
profilparaméterű 2 és 3 dimenziós evolvens fogazatokra
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10. Összefoglalás
Jelen értekezésben összefoglalt kutatásnak alapvetően két fő célja volt. Az első egy hatékony és
megbízható numerikus számítási eljárás kifejlesztése, amely segítségével könnyedén lehet
változó áttételű, párhuzamos tengelyű fogazatgeometriát generálni. A második fő cél a különféle
alkalmazási területek kutatása, ahol e különleges fogazatok előnnyel rendelkeznek a klasszikus
gépészeti megoldásokhoz képest. Meggyőződésünk, hogy e különleges gépelemeket jóval
szélesebb körben lehetne hatékonyan alkalmazni. Elterjedésüknek véleményünk szerint a
gyártástechnológiai nehézségek és a munkaigényes számítás szabott határt. A gyártástechnológia
rohamos fejlődésének köszönhetően ma már a legtöbb különleges fogazat előállítása nem jelent
komoly gondot.
A cél így a számítással kapcsolatos problémák áthidalása és a számítási folyamat felgyorsítása
volt. Ehhez egy hatékony eszköz a numerikus számítási alapokon nyugvó algoritmus, amely
segítségével a számítás lépései könnyen elvégezhetőek. A Matlab-környezetben fejlesztett
algoritmus első verziójának alapját a változó áttételű fogazatoknál bevett, lefejtésen alapuló
módszer képezte. Az állandó tengelytávval rendelkező gördülőgörbék definiálása és
meghatározása után egy metszőkerék generálódik. E metszőkerék magában hordozza a beállított
fogazati paramétereket. Koordináta-transzformációk segítségével végbemegy a virtuális lefejtés,
mely egy véges darabszámú metszőkerék-görbékből álló görbesereget eredményez. E görbesereg
burkológörbéje a keresett fogazat, melyet az egyik saját fejlesztésű burkológörbe-meghatározó
algoritmus segítségével határozhatunk meg. Az algoritmus az eredmények CAD rendszerben
történő felhasználhatóságának javítása érdekében, automatikusan utómunkálatokat végez. A
számításokat a kényelmesebb kezelhetőség érdekében később grafikus felhasználói felülettel is
elláttuk.
A kifejlesztett algoritmust számos gyakorlati példán keresztül teszteltük. Kiderült, hogy a változó
áttétel mellett sokszor a változó tengelytávra is szükség lehet. Nyilvánvalóvá vált emellett, hogy
változó fogazati paraméterek megadásának lehetősége rendkívül fontos, mivel az áttétellel együtt
a fogakra ható terhelések is változnak.
E tanulságok fényében kifejlesztésre került egy új számítási módszer, mely az egyenes
kapcsolóvonalak segítségével képes az evolvens fogazat meghatározására. Előnyei közé
sorolható, hogy gyorsabb és lehetőséget biztosít a fogazati paraméterek fogoldalankénti
változtatására, valamint a 3 dimenziós párhuzamos tengelyű fogazatok generálására. Az
algoritmust egy általánosabb gördülőgörbe generáló modullal láttuk el, amely képes változó
tengelytávú görbék előállítására is. Az előző algoritmushoz hasonlóan ennél a módszernél is
készítettünk grafikus felhasználói felületet. Kidolgozás után az alkalmazhatóságot két legyártott
szerkezet példáján keresztül igazoltuk. Az első legyártott szerkezet egy 2 dimenziós változó
áttételű, változó tengelytávú és fogoldalanként változó profilparaméterekkel rendelkező fogazat
volt. A második példában a változó áttétel és tengelytáv, valamint a fogoldalanként változó
profilparaméterek mellett, tengelyirányban folyamatosan változó profilparamétereket adtunk
meg. Ezáltal egy 3 dimenziós fogazatot kaptunk.
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11. Továbbfejlesztési lehetőségek
E kutatómunka kizárólag a párhuzamos tengelyű hajtásokra szorítkozik, de változó áttételű
hajtások előfordulhatnak egymást metsző, illetve kitérő tengelyű fogaskerekeknél is. A
továbbfejlesztési lehetőségek tekintetében e 3 dimenziós fogazatok ígéretesek, mivel a
meghatározásukhoz szükséges összetett geometriai számítások a rohamosan fejlődő
számítástechnika eszközeivel egyre hatékonyabban kezelhetők. További fejlesztési lehetőség az
általános fogazatok szilárdságtani ellenőrzésének algoritmizálásában rejlik, mellyel a fogazatok
tervezésének időszükséglete tovább csökkenthető.
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12. Új tudományos eredmények
1. Tézis: 2 dimenziós szerszámgörbe lefejtő mozgása által meghatározott fogaskerék
burkológörbéje meghatározható: a burkológörbe adott pontjából kiindulva kereső egyenes
vonalszakaszok segítségével, numerikus módon történő metszéspont keresés alapján, az
alábbi blokkdiagram szerinti saját fejlesztésű algoritmus segítségével:
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2. Tézis: A jelenleg használatban lévő gépkocsi kormánymű-mechanizmusok tervezésénél a
kormányzási karakterisztikát (tehát a két kormányzott kerék kanyarodás közbeni
befordításának kapcsolatát) nem lehet egzakt módon definiálni, csak optimálás
segítségével lehet egy célfüggvényhez közelíteni.
Az 1. tézispontban szereplő algoritmust alkalmazva változó áttételű fogaskerék-fogasléc
kapcsolatot fejlesztettem ki a kormányzási karakterisztika egzakt definiálására. A két
független változó áttételű fogasléc és a velük kapcsolódó, közös tengelyre felfűzött
fogaskerekek által megvalósított kormánymű mechanizmus segítségével, az adott
konstrukciós korlátozásokon belül tetszőleges kormányzási karakterisztika valósítható
meg, egzakt módon, optimálás nélkül.

3. Tézis: Az alámetszési és a fogkihegyesedési határ között, folyamatosan változó
profileltolás segítségével, metszőkerekes módszerrel előállítható olyan fogaskerék, amely
állandó tengelytávon, változó áttétellel képes a metszőkeréknek megfelelő geometriájú
ellenfogaskerékkel összegördülni (lásd alábbi ábra).
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4. Tézis: Numerikus módszerrel meghatározott 2 dimenziós, számos apró egyenes
vonalszakaszokból álló fogazat geometria CAD rendszerbe való importálása után nehezen
kezelhető. A munkát megkönnyítő spline görbék csak a folytonos görbeszakaszokra
egyenként illeszthetőek.
Kidolgoztam egy algoritmust, amelynek segítségével a diszkrét pontokra felbontott
változó áttételű sík evolvens fogazatgörbe, a numerikusan meghatározott
görbületfüggvény segítségével automatikusan felbontható – a gördülőgörbe
geometriájától függetlenül – az alábbiakra: profilgörbék, láb- és alámetszési görbék,
valamint a fejgörbék.
5. Tézis: Kifejlesztettem egy eljárást, amely segítségével nem köralakú, sík evolvens
fogaskerék, a fogakból legkisebb anyagot kimetsző alámetszési görbéi meghatározhatók a
fogaskeréken legördülő gördülőgörbén rögzített pont pályagörbéje segítségével.
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15. Summary
The research summarized in this dissertation had two major aims. The First one was to develop
an efficient and reliable numerical method that is capable of creating 2D gear geometry with
changing ratio. The second aim was to make a research on the possible beneficial applications of
these special machine parts. Our conviction is that noncircular gears could be efficiently applied
in a broader circle. In our opinion its not widespread use can be explained by the manufacturing
difficulties and the time-consuming calculations. The intensive development of the
manufacturing techniques however makes most of the noncircular gears easy to produce.
The goal was so to eliminate the problems regarding the geometrical calculations and speed up
the process. For this we applied a numerical method that enables fast and robust calculations. The
first algorithm that was created in Matlab environment simulates the gear-generation
manufacturing process. After defining the changing ratio pitch curves with a constant axisdistance, a cutting tool-gear is generated considering the profile parameters. The virtual
numerical gear-generation is than carried out using coordinate transformations that result a set of
tool-gear curves. The envelope of this geometry is the resulting gear that is determined using a
self-developed numerical algorithm. The resulting geometry is than processed in order to make
work in CAD environment easier. To make the process simpler a graphic user interface has been
created as well.
In order to test the algorithm numerous examples were worked out. We learned that not just
changing ratio but changing-axis distance would be as well useful. Besides as the loads change
with the ratio, the possibility of changing profile parameters would be essential.
Considering these issues a new approach was worked out that is based on the basic law of
gearing. The flank-curves are determined using the straight lines of action. This method is faster
and enables the application of different profile parameters on each flank-curve. The high
calculation speed also makes 3D parallel axes gears possible using a layering method. This new
algorithm contains a more advanced pitch-curve generating module that is capable of creating
changing axis distance as well. Like the first algorithm, this one also has a graphic user interface.
The method was validated by two manufactured examples. The first one is a pair of laser cut 2D
gears that have changing ratio, changing axis distance and changing profile parameters on each
flank-curve. The second one is a 3D printed 3D pair of gears that also has constantly changing
profile parameters in the axial direction.

