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A kutatások el�zménye 

A tervez�k számára mindig nagy kihívást jelentett olyan mozgás- illetve teljesítményátviv� 
hajtóm�vek tervezése, amelyeknél fontos követelmény az, hogy viszonylag nagy áttételt kis tömeg� 
és helyszükséglet� elemekkel kell megvalósítani. Többek között ilyen hajtástechnikai feladatok 
megoldására jelentett alternatívát az 1955-ben Clarence Walton Musser [Musser,1955] amerikai 
mérnök által kifejlesztett, általa „deformációs hullámokat felhasználó” fogaskerekes hajtóm�nek 
nevezett találmány. Az alapszabadalomban javasolt hajtásokat ma fogaskerekes hullámhajtó-
m�veknek nevezzük. 

Az elmúlt néhány évtized alatt a fejlett ipari országok kutatói a hullámhajtásokat rendkívül 
sokféle változatban szabadalmaztatták, ami arról tanúskodik, hogy a „hullámhajtás” a mechanikai 
hajtások egyik új, önálló típusává vált. Ma már a hullámhajtások megtalálhatók szinte az ipar 
minden területén, ahol nagy módosítású és kinematikai pontosságú, kis súlyú, üzembiztos 
hajtóm�vekre van szükség.  

A hullámhajtóm�vek egyik különleges és a szakirodalomban keveset vizsgált változata a 
síkkerekes hullámhajtóm�, amely már az alapszabadalomban bemutatásra került. El�nye, hogy kis 
tengelyirányú méretben készíthet� el. Csak kevesen, els�sorban orosz mérnökök foglalkoztak vele, 
az egyetlen ilyen kísérleti hajtóm� vizsgálatát is �k végezték. Annak ellenére, hogy a síkkerekes 
hullámhajtás kedvez� tulajdonságait a 80-as években publikálták [Szavinüh,1986], ezt a 
konstrukciós változatot egyik hullámhajtóm� gyártó sem gyártja. A ma sorozatban gyártott 
hullámhajtóm�vek, számos konstrukciós változatban, kivétel nélkül mind hengeres kerekes 
hullámhajtóm�vek. Az a törekvés, hogy a napjainkban gyártott hullámhajtóm�vek egyre rövidebb 
hullámkerékkel, tehát egyre kisebb axiális méretben készüljenek, indokolja a síkkerekes változat 
alkalmazhatóságának vizsgálatát. 

Dolgozatom célja a síkkerekes hullámhajtóm�vek megfelel� m�ködését leíró alapvet� 
összefüggések meghatározása. Ennek érdekében vizsgálom a síkkerekes hullámhajtás alapvet� 
kinematikai viszonyait, a fogazott elemek és a hullámgenerátor geometriáját. Foglalkozom a 
síkkerekes hullámhajtóm� terhelt állapotával, közelítem a fogterheléseket és a hajtóm� torziós 
merevségét. A dolgozat bemutatja az analitikus és végeselemes számításokat, valamint többféle 
konstrukciós változatban elkészített kísérleti hajtóm�veken végzett méréseket. 

A szakirodalom elemzése 

A hullámhajtóm�vekkel foglalkozó publikációk áttekintése után megállapítható, hogy a 
hengeres kerekes hullámhajtóm�vekkel foglalkozó kutatások eredményeihez képest síkkerekes 
hullámhajtóm�veket kevésbé részletesen vizsgálták. 

A nyugati országokban kizárólag a különböz� konstrukciójú hajtóm�vek leírását tették 
közzé, azok kísérleti vizsgálatainak az eredményeit publikálták. Elméleti kutatásról, illetve a 
síkkerekes hullámhajtás tervezéséhez, méretezéséhez használható módszerr�l nem jelent meg 
publikáció. Ennek oka lehet, hogy azok a vállalatok, amelyek hasonló hajtóm�vek fejlesztésével 
foglalkoztak, nem akarták közzétenni számítási módszereiket és kutatási-fejlesztési eredményeiket. 
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Sokkal részletesebb kutatási eredményeket közölnek orosz kutatók. A hullámkerék 
alakváltozási állapotát magas szint� mechanikával számítják, de a peremén fogazattal merevített 
anizotrop körlemez deformált alakjának analitikus úton történ� meghatározását csak durva 
közelítésekkel végezték. El�fordult az elméletileg számított és a kísérletek során mért értékek között 
10%-os [Alehin,1975], s�t 25%-os (!) [Alfitov,1973] eltérés is. (A bonyolult geometria miatt a 
végeselem kézenfekv� megoldásnak t�nik, de az a kutatások id�pontjában még nem volt elterjedt.) 
A hullámkerék deformált alakjának számításakor a terheléseket csak lényeges egyszer�sítésekkel 
vették figyelembe. Kizárólag szabad alakváltozású hullámkereket vizsgáltak, ami megfelel a görg�s 
hullámgenerátorral szerelt hullámhajtóm�vek hullámkerekének. Ezekr�l a hullámhajtóm�vekr�l 
azonban már bebizonyosodott, hogy kisebb teherbírásúak és rövidebb élettartamúak, mint a bütykös 
generátorral szerelt változatok. A legteljesebb fogazatszámítási modell [Suvalov,1975] alapja is a 
szabad alakváltozású hullámkerék deformált alakja volt.  

Az egyetlen kötött alakváltozású hullámkerékkel rendelkez� hullámhajtóm� 
fogazatkapcsolódásának és fogazati paramétereinek számításáról szóló publikáció [Sermakov,1975] 
pedig olyan hullámgenerátorról számol be, amely a hullámkereket két oldalról támasztja és a 
fogazattal ellentétes irányban deformálja, ez a valóságban elég bonyolult konstrukciót igényelne. 
Ennek a változatnak a gyakorlati megvalósításáról nincs publikáció. A számítás során a szerz�k nem 
veszik figyelembe a hullámkerék fogának elfordulását, pedig az a foghézagot jelent�s mértékben 
befolyásolja. További kérdést vet fel, hogy a szerz�k által számított legkisebb foghézag helyén a 
m�köd� fogmagasság közel nulla (!). A gyakorlatban megvalósított, jó hatásfokkal m�köd� bütykös 
hullámgenerátorral szerelt síkkerekes hullámhajtóm� [Szavinüh,1986] fogazati paramétereinek 
számítási módszerét a szerz�k nem publikálták. 

A „klasszikus” hengeres kerekes hullámhajtóm�vek terhelt állapotában a fogterhelésekkel 
néhány szerz� foglalkozik (pl. [Ivanov,1981]), de a terheléseloszlást a fogazatkapcsolódásban részt 
vev� fogakon csak közelít� függvényekkel írják le. A síkkerekes hullámhajtóm�vek terhelt 
állapotában a fogterhelésekre, a terhelés eloszlásra a kapcsolózónában nincs utalás. 

A hullámhajtóm�vek az ipari alkalmazás tekintetében a precíziós hajtóm�vek közé 
sorolhatók, ezzel is magyarázható, hogy számos kutatás tárgya volt a hullámhajtóm� torziós 
merevségének meghatározása (pl.: [Godler,1995; Taghirad,1997]). A síkkerekes hullámhajtóm� 
kutatások nem jutottak el erre a szintre, pedig a hajtóm� ipari alkalmazhatóságának megítéléséhez 
szükség lenne ilyen vizsgálatokra. 

Célkit�zések 

A szakirodalmi tapasztalatok alapján, a síkkerekes hullámhajtóm�vek témakörében publikált kutatási 
eredményeket és azok hiányosságait figyelembe véve dolgozatomban a következ� pontokat kívánom 
vizsgálni: 

• A síkkerekes hullámhajtás alapvet� kinematikai összefüggéseinek meghatározása a 
legegyszer�bb síkkerekes hullámhajtóm�, egy dörzshajtóm� példáján. A hajtás áttételének 
vizsgálata és összehasonlítása a síkkerekes fogaskerék-hullámhajtóm� áttételével. Célom a 
végeselem módszerrel számított eredményeknek egy kísérleti hajtóm�vön végzett mérés 
eredményével való összehasonlítása is. 
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• A bütykös hullámgenerátorral szerelt hullámhajtóm� fogazati paramétereinek vizsgálata 
abban az esetben, ha a kötött alakváltozású hullámkerék deformált alakja a hullámgenerátor 
bütyökprofiljából származtatható. A kapcsolódási zónában a foghézag és a foghézag-eloszlás 
számítására egy általánosan alkalmazható algoritmus kifejlesztése. 

• A foghézag-vizsgálatok eredményei alapján az alapvet� fogazati paraméterek határainak 
kijelölése. 

• A foghézag-eloszlás alapján egy terhelési modell létrehozása, amely a síkkerekes 
hullámhajtóm� terhelt állapotában alkalmas a kapcsolózónában a foger�k és azok 
eloszlásának közelítésére. A modell ellen�rzése kísérleti hajtóm�veken. 

• A síkkerekes fogaskerék-hullámhajtóm� torziós merevségének vizsgálata egy, a fenti 
módszerrel megállapított fogazattal legyártott kísérleti hajtóm�vön végzett méréssel. A 
torziós merevség közelít� meghatározására szolgáló mechanikai modell megalkotása. 

Vizsgálati módszerek 

A síkkerekes hullámhajtás alapvet� kinematikai összefüggéseinek és áttételének 
vizsgálatához el�ször a síkkerekes dörzs-hullámhajtás, mint a legegyszer�bb síkkerekes 
hullámhajtóm� vizsgálatát választottam. Ebben az estben a hajtás kinematikai viszonyainak 
vizsgálatát egyszer�bbé tette, hogy mivel nincsenek fogak, a rugalmasan deformálódó hullámkerék 
alakváltozási állapotának vizsgálata egyszer�bb volt. Lehet�ség volt arra, hogy egy egyszer�bb 
mechanikai modell alkotásával az analitikusan számolt eredményeket összehasonlítsam egy 
végeselemes analízis eredményével, valamint kísérletileg mért adatokkal. Végeselem módszerrel 
vizsgáltam a hullámkerék deformált állapotát és az alapelemek közötti kontakt deformációkat, ezek 
hatását az elméleti áttétel meghatározásánál figyelembevettem. Méréseket végezetem egy kísérleti 
síkkerekes dörzs-hullámhajtóm�vön, meghatároztam a dörzs-hajtóm� karakterisztikáját és 
vizsgáltam a hajtóm� áttételét az alapelemek közötti különböz� el�feszít� er� esetén. Vizsgáltam a 
dörzs- és a fogaskerék hullámhajtóm� kapcsolatát, összehasonlítottam a síkkerekes és a hengeres 
kerekes hullámhajtást és feltártam az alapelemek geometriai kialakításából adódó eltéréseket az 
áttétel és a fogosztások tekintetében. 

       
1. ábra: A fogazatkapcsolódás vázlata  2. ábra: A hullámkerék és a generátor kapcsolata 

A síkkerekes hullámhajtóm� fogazati paramétereinek vizsgálatát a foghézag- és annak 
eloszlásának számításán keresztül végeztem bütykös hullámgenerátorral szerelt hajtóm� esetére. A 
bütykös változat vizsgálatát az indokolja, hogy a gyakorlatban ez terjedt el a hengeres kerekes 
hullámhajtóm�veknél is és nagyobb a terhelhet�sége, mint a görg�s generátorral szerelt változaté 
(ezt egy kísérleti hajtóm�vön végzett mérések is alátámasztották). A foghézag számításához 
kidolgoztam egy általános közelít� analitikus megoldást, amely a hullámkerék deformált alakját a 
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hullámgenerátor geometriájából származtatja. A fogazatkapcsolódás vázlata az 1. ábrán látható, ahol 
φ a deformációs hullámtet�t�l számított polárszög. A fogazatkapcsolódás leírásához szükséges 
paramétereket φ függvényében számítottam a hajtóm� terheletlen állapotában a fogazat küls� és 
bels� átmér�jén. A vizsgálatok során mind a hullámkerék, mind a merev kerék fogprofilját 
egyenessel közelítettem. A számítások során a bütykös hullámgenerátorral deformált hullámkerék 
alakjáról feltételezem, hogy az a fogazatkapcsolódás tartományában felveszi a bütyökprofil alakját 
és a hullámkerék fogai mer�legesek a hullámgenerátor bütyökprofiljának érint�jére (2. ábra), ezt a 
feltételezést végeselemes vizsgálattal is ellen�riztem. A hullámkerék-fog fogprofiljának a 
deformáció következtében történ� torzulását elhanyagoltam. Egy közelít� alakot is meghatároztam 
(3. ábra) arra az esetre, amikor a bütyök munkafelülete két, a hajtóm� tengelyére mer�leges síkkal βg 
szöget bezáró síkfelület. A deformált alakot olyan felülettel közelítem, amely két sík és ezek között 
egy hengeres felületb�l áll, utóbbi érint�legesen kapcsolódik a síkokhoz. Ez alapján számítottam a 
hullámkerék-fog vizsgált pontjainak (4. ábra) elmozdulás-komponenseit. 

 

 
3. ábra: A deformált hullámkerék közelített alakja 
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4. ábra: A fogak vizsgált pontjai 

A foghézagot úgy határoztam meg, hogy számítottam a kapcsolódó fogak fogoldalainak a másik fog 
fogfej-élét�l való távolságát. Ehhez felírtam a kapcsolódó fogoldalak normálvektorait a fogak 
jellemz� pontjaiból (4. ábra):  
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A hullámkerék fogának küls� fogfej-él végpontjának (Pa1, Pa1b) a merev kerék fogoldalától való 
távolsága a fogazat küls� és bels� átmér�jén a következ� összefüggésekkel számítható:  
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Hasonló összefüggéssel számítottam a merev kerék fogának fogfej-él végpontjainak (Pa2, 

Pa2b) a hullámkerék fogoldalától való távolságára a fogazat küls� (j21(φ)) és bels� átmér�jén (j21b(φ)), 
a normál foghézagokból meghatároztam a tangenciális irányú foghézagot. 

Vizsgáltam a fogazati paramétereknek a foghézag eloszlásra gyakorolt hatását és 
meghatároztam a fogazatok profilszögének és a hajtóm� áttételének határait. 

 

  

5. ábra: A foghézagok alakulása terhelés hatására 

A hengeres kerekes hullámhajtóm�vekhez hasonlóan a terhelt síkkerekes hullámhajtóm�ben 
is több fog vesz részt a fogazott elemek közötti er�átvitelben ezt mérésekkel is igazoltam. A fogazott 
elemek méretezéséhez fontos megbecsülni a terhelésátadásban részt vev� fogak számát és a 
fogterhelések eloszlását. E célból készült a síkkerekes hullámhajtóm� foghézag-viszonyait közelít� 
eljárás eredményei alapján egy szintén analitikus becslés, amellyel közelíthet� a fogterhelés-eloszlás. 
Az 5. ábrán a foghézagok alakulása és a fogazatok közötti terhelésátadás sematikus ábrázolása 
látható különböz� terhelési szintek esetén. A hajtóm� kimen� tengelyét terhel� nyomaték 
fellépésekor a kiindulási foghézag, amelyet vastag vonal jelöl a –φ tartományban csökken, +φ 
tartományban pedig n�. A terhel� nyomatékot növelve, a különböz� terhelési lépéseket vékony 
vonalak mutatják az ábrán, a névleges terheléshez tartozó görbét a legalsó szaggatott vonal jelenti. A 
számítás azon alapszik, hogy abban a φ tartományban, ahol a foghézag görbék a vízszintes tengely 
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alatt futnak, tehát a foghézag értéke negatív lenne, a –φ tartomány foghézag-minimum helyének (-
φjmin) környezetében lév� kapcsolódó fogpárok fogai egymást tangenciális irányban deformálják (f). 
A fogak deformációja több összetev�b�l áll: a hajlító és a nyíró és nyomó igénybevétel okozta 
deformációból valamint az érintkez� felületek kontakt deformációjából. A nyomó igénybevételt és a 
kontakt deformációt elhanyagoltam a közelít� számításoknál, feltételezve, hogy a fogazatok 
profilszögeit úgy választjuk meg, hogy a fogoldalak a legkisebb foghézag helyén közel párhuzamos 
helyzet�ek. Az átvitt nyomaték illetve a foger�k számításához a vizsgált fogpár fogait a 
fogmagasság- és sugárirányban elemi „szeletekre” bontva (6. ábra), azokat integrálva ezen 
irányokban az adott fogpárral átvitt nyomaték és a foger� közelíthet�. 
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6. ábra: A fogterhelések számításához használt modell     7. ábra: A fogterhelések eloszlása 

                A fogterheléseket közelít� számítás nem veszi figyelembe a deformált hullámkeréknek a 
terhel� nyomaték hatására bekövetkez� további alakváltozását. Ezt azért hanyagoltam el, mert kötött 
alakváltozású hullámkerék volt a vizsgálat tárgya, amelynél a deformált alakot egyik oldalról a 
hullámgenerátor, másik oldalról a merev kerék fogazata határolja. A fogterheléseket végeselemes 
módszerrel is vizsgáltam, az eredményeket az analitikus számítással összehasonlítottam, ezt mutatja 
az 7. ábra egy kísérleti hullámhajtóm�re vonatkozóan. Vizsgáltam a profilszög és a m�köd� 
fogmagasság hatását a fogterhelés eloszlásra, továbbá a hajtóm� „el�feszített” állapotát, amikor az 
alapelemeket a torziós merevség és az átugrási nyomaték növelése érdekében axiálisan 
összeszorítjuk. 
 

      
8. ábra: A vizsgálópad és a nyúlásmér� bélyegek elhelyezése 

A fogazatok paramétereinek meghatározására szolgáló módszer ellen�rzésére két kísérleti hajtóm� is 
elkészült. A fogterhelések vizsgálatához készült nagyobb méret� hajtóm�ben a fogterhelés-eloszlást 
tudtam mérni különböz� terheléseknél, úgy, hogy a merev kerék egy fogát mér�foggá alakítottam (8. 



7 

ábra). A kisebb hajtóm�nek mértem (9. ábra) a torziós merevségét, amelyet analitikus úton is 
vizsgáltam. Mindkét kísérleti hajtóm�nek meghatároztam az átugrási nyomatékát a terhelési 
viszonyok vizsgálatára kidolgozott módszerem alátámasztására. 

               

9. ábra: A kisebb kísérleti hajtóm� fényképe és a torziós merevség mérése 

Új tudományos eredmények 

1. Tézis [1,2] 
A síkkerekes hullámhajtóm�vek kinematikája, a hullámkerék deformációjának analitikus és 
végeselemes vizsgálata és egy kísérleti dörzs-hullámhajtóm�vön végzett mérések eredményei 
alapján megállapítottam: 
1.a)  A hullámkerék adott 10 )4..3( vw ⋅=  és Dw ⋅= )02,0..01,0(0  axiális irányú deformációja 
esetén a síkkerekes dörzs-hullámhajtóm� elméleti áttétele i > 500 és a deformáció függvényében 
meredeken változik. A hajtóm� tényleges áttételét a geometriai viszonyokon túl a szerkezeti 
alapelemek közti összeszorító er� hatására létrejöv� rugalmas alakváltozások alapvet�en 
befolyásolják. Ezért a síkkerekes dörzs-hullámhajtás használata csak olyan különleges esetekben 
javasolható, amikor szükséges a nagy áttétel, de annak pontos ismerete és állandósága nem 
követelmény. 
1.b) A síkkerekes dörzs-hullámhajtás áttételét�l jelent�sen eltér a síkkerekes fogaskerék-
hullámhajtóm� áttétele, ha az áttétel és a fogszámok a gyakorlatban elterjedt hengeres kerekes 
változatoknak megfelel�ek (i < 160, z < 320) és a hullámkerék axiális irányú deformációja: w0 = 
(3..4)* v1, valamint w0 = (0,01..0,02)*D. Ebben az esetben az osztókörök aránya nem egyezik meg a 
fogszámok arányával és a fogazatok nem gyárthatók azonos fogosztással. A mozgás átalakítás 
alapvet�en az „ékhatás”- elv alapján jön létre. 
 

2. Tézis [4,7] 
Közelít� analitikus módszert dolgoztam ki a síkkerekes hullámhajtóm� fogazatkapcsolódási 
viszonyainak vizsgálatára, melyben mind a hullámkerék, mind a merev kerék fogoldalát síkkal 
közelítettem és feltételeztem, hogy a fogazatkapcsolódás tartományában a hullámkerék felfekszik a 
hullámgenerátor bütyökprofilján. A módszerrel számítható a tangenciális irányú foghézag adott 
hullámgenerátor-bütyökprofil esetén a fogazatkapcsolódás teljes tartományában a hajtóm� 
terheletlen állapotában és alkalmas a fogazatkapcsolódási ábra meghatározására a fogazat küls� és 
bels� átmér�jén. A számítások alkalmazhatóságát végeselemes vizsgálattal és kísérleti hajtóm�vön 
végzett méréssel igazoltam. 
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3. Tézis [6,7] 

A síkkerekes hullámhajtóm� foghézag viszonyainak vizsgálata alapján meghatároztam a fogazatok 
alapprofiljának és a hajtóm� áttételének határait és megállapítottam, hogy: 
3.a) Adott fogmagasság és a hullámkerék adott maximális axiális deformációja esetén az 
alkalmazható profilszög függ a hajtóm� áttételét�l. Az áttétel növelésével egyre kisebb 
profilszögekre van szükség. A hullámkerék fogazatának profilszögét célszer� a merev kerékénél 
kisebbre választani, a különbség a hullámkerék deformált alakjából határozható meg. A profilszög 
alkalmazható tartománya 16-40°, 80 < i < 160 áttétel esetén. 
3.b) Adott fogmagasság és a hullámkerék maximális axiális deformációja esetén az áttétel alsó 
korlátját a fogfej-interferencia fellépése jelenti. A vizsgálatok szerint i = 80 – nál kisebb áttétel� 
síkkerekes hullámhajtóm� tervezése nem javasolt. Az áttétel fels� határát els�sorban technológiai 
korlátok képezik. 
3.c) A fogárokszélesség fogvastagság terhére történ� növelésével, valamint a profilszög 
növelésével növelhet� a foghézag, illetve állandó foghézag mellett növelhet� a közös fogmagasság. 
 

4. Tézis [3,5,8] 

Kidolgoztam egy a foghézag-eloszláson és a fogak együttes deformációján alapuló közelít� 
analitikus módszert a síkkerekes hullámhajtóm� terhelt állapotában a fogterhelések és azok 
eloszlásának vizsgálatára. A módszerrel kimutattam, hogy a hajtóm� kimen� tengelyét terhel� 
nyomaték növelésével n� a terhelésátadásban részt vev� fogak száma, amely a fogak 10-15%-át is 
eléri, amit a kísérleti mérések is igazoltak. Meghatároztam, hogy névleges terhelésnél a deformációs 
hullámtet�t�l mért polárszög mely tartományában történik a fogazatok közötti terhelésátadás. A 
számítások és mérések eredményét végeselemes módszerrel igazoltam. 
 
5. Tézis [9,10] 

Analitikus és végeselemes módszerrel vizsgáltam a síkkerekes hullámhajtóm� torziós merevségét. A 
kísérleti tapasztalatokkal alátámasztott vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a fogazott elemek 
deformációján túl a hullámgenerátor és annak ágyazásának konstrukciótól függ� axiális merevsége 
és a fogazatok profilszöge határozza meg alapvet�en a torziós merevséget és a nyomatékterhelés 
határát jelent� ún. átugrási nyomaték nagyságát. 

Az eredmények hasznosítása 

A hullámhajtóm� katalógusokban az elmúlt években megjelentek a motoros hajtóm�vek. A 
rövid gy�r�kerekes hengeres hullámhajtóm� helyettesíthet� lehet síkkerekes fogaskerék 
hullámhajtóm�vel, amely kis tengelyirányú mérete miatt egy tárcsamotorral összeszerelve kompakt 
hajtásrendszert alkot. A hajtóm� tervezéséhez jól használhatók a foghézag számítás eredményei, a 
méretezéséhez pedig hasznos lehet a fogazatokban a fogterhelések, azok eloszlásának és a hajtóm� 
torziós merevségének ismerete.  
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Érdemes lehet a fogazati paraméterek vizsgálatánál alkalmazott módszerrel más 
hullámgenerátor bütyökprofilt is vizsgálni, illetve a fogterhelések vizsgálatánál több paraméter 
hatását figyelembe venni. 

További kísérleti vizsgálatok tárgya lesz a kísérleti hullámhajtóm� bejáratott állapotában a 
hajtóm� hatásfokának és egyéb m�ködési jellemz�inek meghatározása. Vizsgálni kell a fogazott 
elemek alacsony költséggel – például képlékeny alakítással – történ� gyártásának lehet�ségét.  
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