
Metody modelowania i symulacji kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD/CAE 

Laboratorium I 

Analiza mechanizmu korbowo-suwakowego 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze środowiskiem symulacji dynamicznej programu Autodesk 

Inventor na przykładzie mechanizmu korbowo suwakowego. 

Czynności do wykonania: 

1. Po uruchomieniu programu i wybraniu odpowiedniego projektu, należy utworzyć 

nowy plik zespołu oraz nadać mu unikalną nazwę. 

 
Rys. 1. Tworzenie nowego pliku zespołu. 

 

2. Analizowanym mechanizmem będzie układ korbowo-suwakowy o strukturze 

kinematycznej przedstawionej na rys. 2. Na tym etapie należy teoretycznie obliczyć 

liczbę stopni swobody układu. 

 

Rys. 2. Schemat kinematyczny badanego układu. 



3. Do utworzonego złożenia należy dodać modele komponentów składowych 

mechanizmu. Komponenty te są dostępne na stronie przedmiotu. Należy zacząć od 

umieszczenia elementu podstawa i uczynieniu go nieruchomym – rys. 3. 

 

Rys. 3 Unieruchamianie elementu podstawy. 

 

4. Następnie należy wstawić do złożenia kolejne komponenty poprzez nadanie im 

odpowiednich wiązań. Są to: 

 Dla elementów korba - podstawa: wiązanie łączące oś tarczy z osią walca 

mocującego, wiązanie łączące powierzchnię tarczy z powierzchnią oporową 

podstawy, 

 Dla elementów korba – łącznik: wiązanie łączące oś wykorbienia z osią otworu 

łącznika, wiązanie łączące powierzchnię korby z powierzchnią dystansową 

łącznika, 

 Dla elementów łącznik – suwak: wiązanie łączące oś otworu łącznika z osią 

walca mocującego na suwaku, 

 Dla elementów suwak – podstawa: wiązanie łączące dolną płaszczyznę 

suwaka z dolną płaszczyzną rowka podstawy, wiązanie łączące boczną 

powierzchnię łącznika z boczną powierzchnią rowka podstawy. 

Złożony zespół został przedstawiony na rys. 4. 



 

 

Rys. 4. Złożony zespół mechanizmu korbowo-suwakowego. 

 

5. Następnie należy uruchomić moduł symulacji dynamicznej. W tym celu w menu 

„Środowiska” należy kliknąć ikonę „symulacja dynamiczna” – rys. 5. 

 

Rys.5 – Wybór trybu symulacji dynamicznej. 

6. Na początek z górnego menu należy wybrać ikonę „status mechanizmu”. Pozwoli ona 

na automatyczne wyliczenie charakterystycznych parametrów badanego 

mechanizmu. Obliczenia należy porównać z wykonanymi teoretycznie w punkcie 2. 

 

Rys. 6. – Status mechanizmu. 



 

 

Rys. 7. Informacja o statusie mechanizmu – stopień redukcji, liczba stopni swobody, liczba 

brył, liczba brył ruchomych oraz informacja o zamkniętych łańcuchach kinematycznych. 

7. Należy zauważyć, że przeglądarka programu uległa zmianie. Domyślnie w programie 

włączona jest opcja automatycznego tłumaczenia wiązań zespołu na wiązania 

symulacji dynamicznej. Te ostatnie to typowe wiązania związane z kinematyką 

połączenia, dobrze znane z teorii maszyn i mechanizmów. 

 

Rys. 8. Okno przeglądarki modułu symulacja dynamiczna. 



Automatyczne tłumaczenie wiązań można wyłączyć w „ustawieniach symulacji” – odznaczając 

opcję „automatycznie przekształcaj wiązania w standardowe połączenia”. Na tym etapie zajęć 

ta opcja nie będzie wykorzystywana. 

8. Aby zadać ruch mechanizmu skorzystamy z wymuszenia kinematycznego. W tym celu 

należy w przeglądarce odszukać ikonę połączenia podstawy i korby i po kliknięciu PPM 

wybrać opcję „właściwości”. 

 
Rys. 9 – wybór właściwości połączenia. 

 

Z wyświetlonego okna dialogowego wybieramy „sss 1(R)” – stopień swobody 

dotyczący obrotu, następnie wybieramy pierwszą ikonę od prawej – „edycja ruchu 

wymuszonego”, zaznaczamy „włącz wymuszenie ruchu” i wpisujemy rządąną wartość 

prędkości obrotowej w stopniach na sekundę, np. 720. Dzięki temu korba będzie 

obracać się ze stałą prędkością. 

 
Rys. 10. Wymuszenie ruchu w danym połączeniu. 



9. Następnie należy zdefiniować analizowany punkt mechanizmu w tym celu po kliknięciu 

ikony „ślad” z górnego menu zaznaczamy wybrany punkt i określamy, które wartości 

będą przedmiotem analizy. Na rysunku 11 wybrano jedno z naroży suwaka i 

wyznaczono do analizy jego położenie, prędkość i przyspieszenie. Dodatkowo kolejne 

położenia będą zaznaczane na ekranie w trakcie symulacji. 

 

Rys. 11. Wybór punktu poddawanego analizie. 

10. Analizę rozpoczynamy poprzez kliknięcie ikonki trójkąta – „uruchom symulację z 

menu odtwarzacza symulacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż moduł symulacji 

dynamicznej podzielony został na dwa tryby – tryb konstrukcji i tryb symulacji. W 

trybie symulacji nie można dokonywać żadnych modyfikacji modelu. Aby powrócić do 

trybu konstrukcji, należy kliknąć ikonę odtwarzacza symulacji „tryb konstrukcji”. 

 

Rys. 12. Odtwarzacz symulacji. 

 

 



11. Aby analizować wyniki symulacji należy skorzystać z graphera wyjściowego. Jest to 

stosunkowo proste i łatwe narzędzie do wykreślania przebiegów interesujących nas 

zmiennych. Grapher wyjścowy został przedstawiony na rys. 13. 

 

Rys. 13. Grapher wyjściowy. 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

 Zbadać wpływ zmiany prędkości korby na prędkość i przyspieszenie suwaka. 

 Zbadać wpływ zmiany długości łącznika na parametry ruchowe suwaka. 

 Za pomocą opcji „opublikuj film” nagrać przeprowadzoną symulację dynamiczną. 

 


