
Modelowanie i symulacje kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD/CAE 

Labolatorium 6 – dynamika przekładni 

 

CZĘŚĆ I – modelowanie kinematyczne przekładni ze stopniem pośredniczącym 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami modelowania przekładni wielostopniowych, w tym 

przekładni kątowych, z wykorzystaniem modeli uproszczonych. Czynności do wykonania: 

1. Korzystając z załączonych do ćwiczenia modeli wykonać złożenie modelu jak na rys. 1 i 2. 

 

Rys. 1 . Złożenie przekładni kątowej. 

 

Rys. 2 . Złożenie przekładni kątowej (widok z góry). 



2. W środowisku symulacji dynamicznej dodać wiązanie „stożek na stożku” pomiędzy 

elementami „koło czynne” i „koło odbierające” – rysunek 3. 

 

Rys. 3 – połączenie stożek na stożku. 

3. Analogicznie dodać wiązanie stożek na stożku pomiędzy kołem pośrednim a odbierającym. 

 

Rys. 4 – drugie połączenie stożek na stożku. 



4. Zadać wymuszenie kinematyczne w odpowiednim połączeniu – zastosować stałą prędkość. 

Sprawdzić, czy mechanizm działa poprawianie (w przypadku elementów symetrycznych 

trudno jest zauważyć ich obrót wokół własnej osi – niekiedy niezbędne jest podzielenie 

powierzchni). 

 

Rys. 5. Kinematyczne wymuszenie mechanizmu. 

5. Korzystając z opcji wykreślania zmiennych użytkownika w grapherze wyjścowym, sprawdzić 

przełożenie przekładni. 

 

Rys. 6. Wykreślenie zmiennej użytkownika – przełożenia przekładni. 

 

 



CZĘŚĆ II – modelowanie dynamiki 

W tej części ćwiczenia przeanalizowane zostanie zachowanie dynamiczne przekładni. 

Czynności do wykonania: 

1. Zmienić wymuszenie kinematyczne na dynamiczne – zadać stały moment napędowy o 

wartości 2 N*mm. 

 

Rys. 7. – wymuszenie dynamiczne ruchu. 

2. Zastosować obciążenie poprzez tłumienie – modyfikując połaczenie obrotowe korpusu i koła 

odbierającego. Zastosować wartość tłumienia 0,01 N*m*deg/s. 

 

 

Rys. 8 – wymuszenie dynamiczne obciążenia. 



3. Uruchomić symulację. Odpowiedzieć na pytania: 

 W jakiej relacji pozostają przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie wybranego 

stopnia przekładni? 

 Do jakiej wartości proporcjonalny jest moment obciążenia? 

 Zakładając, że wymuszeniem układu jest stały moment napędowy, a wyjściem – 

prędkość wału wyjściowego – jakiego rzędu jest analizowany układ? 

 

4. Zamienić wymuszenie stałym momentem na wymuszenie wg wybranej charakterystyki 

napędu. Przykładowa, uproszczona charakterystyka została przedstawiona na rys. 9. 

 

Rys. 9 . Przykładowa charakterystyka napędu. 

 

5. Zastosować obciążenie stałym momentem, przykładowo o wartości -2,5 N mm. Zwrócić uwagę 

na zwrot obciążenia. Zaobserwować zachowanie układu. W którym miejscu charakterystyki 

napędowej znajduje się układ?  

 

 

 



CZĘŚĆ III – przekładnia obiegowa 

Układ do samodzielnej analizy. W oparciu o udostępnione pliki zbudować model jak na rys 10 i 11. 

 

Rys. 10. Model przekładni obiegowej. 

 

Rys. 11. Przekładnia obiegowa – przekrój. 



Zadania do samodzielnego wykonania: 

 Określić przełożenie pomiędzy wałem wejściowym i wyjściowym, przy zablokowanym 

jarzmie, 

 Określić przełożenie pomiędzy wałem wejściowym i jarzmem, przy zablokowanym wale 

wyjściowym, 

 Określić przełożenie pomiędzy wałem wyjściowym i jarzmem, przy zablokowanym wale 

wejściowym, 

 Wykreślić charakterystykę przełożenia pomiędzy wałem wejściowym a wyjściowym w funkcji 

prędkości jarzma, 

 Zadać charakterystyki napędowe dla wału wejściowego i jarzma, przy stałym obciążeniu tak, 

aby ustaliła się stała prędkość wału wyjściowego. 

 Korzystając z krzywych użytkownika, wykreślić przebiegi mocy dostarczanych i rozpraszanych. 

Zbadać bilans mocy. 

 Obciążenie stałym momentem zastąpić obciążeniem zależnym od prędkości (charakterystyką 

obciążenia). Wykreślić przebiegi mocy i momentów. 


