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Andrzej MARKIEWICZ 

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I INERCYJNYCH 

OGNIWA NAPĘDOWEGO MECHANIZMU STOŁU STRUGARKI POPRZECZNEJ 

NA JEGO KINEMATYKĘ I DYNAMIKĘ 

 

W artykule podjęto problematykę realizacji ruchu programowego przez mechanizm trzeciej klasy napędu stołu strugarki 

poprzecznej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ położenia osi obrotu, długości, masy oraz masowego momentu bezwład-

ności ogniwa czynnego na kinematykę i dynamikę członów mechanizmu przy narzuconym ruchu programowym stołu strugarki. 

Porównania efektów zmian wybranych parametrów dokonano na podstawie przebiegów czasowych kinematyki ogniw, mocy 

i pracy sił napędowych oraz reakcji w węzłach. 

Wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych dynamiki mechanizmu stołu wskazują na wpływ rozważanych parame-

trów członu napędzającego na pracę sił napędowych. 

 

WSTĘP 

Ruchem głównym w strugarkach jest ruch prostoliniowy posu-
wisto-zwrotny jej stołu, do którego mocowany jest obrabiany przed-
miot albo narzędzie. Dla realizacji konkretnych zadań związanych 
z żądanymi parametrami obrabianego przedmiotu jest określenie 
ruchu programowego dla stołu obrabiarki, który może być realizo-
wany za pomocą mechanizmu o różnej strukturze kinematycznej. 
Najogólniej pod pojęciem ruchu programowego kryje się określenie 
toru geometrycznego oraz jego parametrów kinematycznych jak 
również obciążeń dynamicznych. Przemieszczanie stołu jest wyni-
kiem złożenia ruchów realizowanych przez wszystkie ogniwa i węzły 
danego mechanizmu. Charakter i parametry ruchu w poszczegól-
nych złączach są różne i zależą nie tylko od parametrów ruchu 
programowego, ale również od wymiarów poszczególnych ogniw 
oraz struktury kinematycznej mechanizmu. Charakter tych zależno-
ści jest często mocno nieliniowy. 

Modelowanie mechanizmów kojarzy się najczęściej z przepro-
wadzanymi symulacjami numerycznymi. Wymaga to opracowania 
modelu wraz z niezbędnymi parametrami geometrycznymi, kinema-
tycznymi i dynamicznymi wszystkich jego członów. 

Do realizacji zadanego ruchu programowego może być wyko-
rzystany mechanizm płaski trzeciej klasy [5]. Syntezę jego wymia-
rów konstrukcyjnych można przeprowadzić w oparciu o już istnieją-
cy lub nowy, zaprojektowany mechanizm. Adaptacja mechanizmu 
wiąże się z dopasowaniem długości ogniw oraz ustaleniem położe-
nia ich osi obrotów. 

Symulacje dynamiki ruchu mechanizmu wymagają sformuło-
wania i rozwiązania dynamicznych równań ruchu. Jest to tzw. od-
wrotne zadanie dynamiki. Do jego zdefiniowania stosuje się równa-
nia Eulera-Lagrange’a lub Newtona-Eulera, które mogą być sformu-
łowane we współrzędnych absolutnych [2, 3, 5] albo złączowych 
[1, 4, 6]. Pierwsze z nich to współrzędne środków mas i kąty orien-
tacji poszczególnych członów względem inercjalnego układu odnie-
sienia, drugie to współrzędne odpowiadające kierunkom ruchów 
względnych w parach kinematycznych zastępczego układu otwarte-
go (obroty lub przesunięcia w zależności od rodzaju węzłów kine-
matycznych). 

 
Rys. 1. Schemat mechanizmu napędu stołu strugarki poprzecznej 
oraz określanie współrzędnych absolutnych [5] 

 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wpływu zmian wy-

branych wymiarów geometrycznych (położenia osi i długości ogniwa 
napędowego) oraz inercyjnych (masy i masowego momentu bez-
władności) mechanizmu zastosowanego do realizacji zadanego 
ruchu programowego na charakterystykę ruchu poszczególnych 
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ogniw, przebiegi czasowe momentów napędowych, reakcji występu-
jących w poszczególnych węzłach, a przede wszystkim na pracę sił 
napędowych. 

1. SFORMUŁOWANIE ZADANIA 

W pracy podjęto się rozwiązania kilku-składnikowego zadania: 
1. Zaprojektowanie ruchu programowego. 
2. Obliczenie pracy sił napędowych. 
3. Określenie zmiennych parametrów geometrycznych ogniwa 

napędowego umożliwiających utrzymanie stałych warunków ru-
chu programowego. 
 

 
Rys. 2. Zadany ruch programowy (położenie i prędkość stołu oraz 
siła skrawająca) 
 

Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone dla modelu 
mechanizmu przedstawionego na rysunku.1. Jest to mechanizm 
płaski trzeciej klasy, zbudowany z pięciu ogniw ruchomych połączo-
nych pięcioma węzłami obrotowymi oraz dwoma postępowymi. 

Długości ogniw oraz położenia osi obrotu były dobierane w taki 
sposób, aby w każdej symulacji realizowano taki sam – zadany 
(zaprojektowany) ruch programowy. 

Ruch programowy został narzucony dla stołu (ogniwo 5 tego 
mechanizmu, reprezentowane przez punkt C5). Ustalono, że będzie 
się przemieszczał prostoliniowo w zakresie x5 = (0,259 ÷ 0,849) [m]. 

Narzucono również, że przy ruchu w lewą stronę (przeciwnym do 
osi x) stół będzie się przemieszczał ze stałą prędkością v5 = 0,85 
[m/s] w zakresie x5 = (0,679 ÷ 0,417), w trakcie którego będzie 
oddziaływała siła skrawająca FS = 900 [N] (rys. 2). 

Dopełnieniem ruchu roboczego stołu jest ruch jałowy. Przebiegi 
czasowe pełnego ruchu programowego mechanizmu przedstawiono 
na rysunku 2. 

2. SFORMUŁOWANIE ZADANIA 

Dla efektywnego porównania własności kinematycznych i dy-
namicznych ruchu mechanizmu we wszystkich symulacjach przyjęto 
następujące założenia: 
1. Jednakowy ruch programowy (ruch stołu oraz siła skrawająca). 
2. Jednakowy czas trwania ruchu wynoszący t = 5 [s]. 
3. Utrzymywane stałe parametry geometryczne i inercyjne ogniw 

z wyjątkiem ogniwa napędowego. 
 

 
Rys. 3. Ilustracja lokalnych kierunków skrępowania oraz ruchów 
względnych [5] 

 
Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone z wykorzysta-

niem autorskiej aplikacji, która umożliwia badanie mechanizmów o 
różnych parametrach geometrycznych i inercyjnych. Aplikację opra-
cowano w oparciu o określone lokalne ruchy względne oraz więzy 
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połączeń (rys. 3). Szczegółowo sposób formułowania warunków 
więzów oraz dynamicznych równań ruchu Newtona-Eulera we 
współrzędnych absolutnych, na którym oparto model matematycz-
ny, przedstawiono w pracy [5]. 

Przyjęto następujące stałe parametry geometryczne: 
 b0 = 1,2 m; e0 = 0,1 m; w0 = 0,95 m; 
 r5 = 0,1 m; c2 = 0,12 m; a3 = 0,45 m; 
 a4 = 0,18 m; e5 = 0,1 m 

Przyjęto następujące stałe parametry inercyjne: 
 m2 = 5,1 kg; I2 = 0,1438 kg·m2; 
 m3 = 9,6 kg; I3 = 0,7695 kg·m2; 
 m4 = 0,9 kg; I4 = 0,2 kg·m2; 
 m5 = 30,0 kg; I5 = 3,6 kg·m2 

Parametry, które były zmieniane przedstawiono w trzech wa-
riantach. Utrzymanie narzuconego ruchu programowego, przy 
zmienianiu długości ogniwa napędowego, wymagało precyzyjnego 
określenia współrzędnych jego osi obrotu. Wydłużanie ogniwa 
wpływało również na zmianę parametrów inercyjnych. Wartości 
zmienianych parametrów zestawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Zmieniane parametry geometryczne i inercyjne  

Oznaczenie Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

współrzędna x osi A 
c0 [mm] 

0,448358 0,449531 0,450705 

współrzędna y osi A 
d0 [mm] 

0,467558 0,589240 0,710922 

długość ogniwa 1 
l1 = 2 a1 [mm] 

0,12 0,16 0,20 

masa ogniwa 1 
m1 [kg] 

2,4 3,0 3,6 

Moment bezwładności 
ogniwa 1 

I1 [kg·m2] 
0,0108 0,0230 0,0420 

3. WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH  
ORAZ ICH ANALIZA 

Celem pracy było badanie wpływu położenia osi A obrotu 
ogniwa napędowego, jego długości, masy i momentu bezwładności 
na parametry ruchu poszczególnych ogniw, reakcje w węzłach 
kinematycznych oraz siły niezbędne do realizacji narzuconego 
ruchu programowego. 

Przebiegi położeń, prędkości i przyśpieszeń poszczególnych 
ogniw są efektem rozwiązania tzw. odwrotnego zadania kinematyki 
i wynikają z warunków więzów i ich pochodnych. Efekty symulacji 
dla ogniwa napędowego przedstawiono na rysunku 4. Na podstawie 
wykresów można stwierdzić, że wykonuje ono pełny ruch obrotowy 
(jest korbą). Prędkość kątowa była tak dobrana, by w ruchu jałowym 
w wariancie 1 była stała. Utrzymanie ruchu programowego stołu 
spowodowało, że w wariantach 2 i 3 występują duże zmiany warto-
ści prędkości oraz przyspieszenia dla ruchu jałowego (w pobliżu 
punktów zwrotnych stołu). 

Wynikiem rozwiązania zadania symulacji dynamicznej odwrot-
nej są uzyskane przebiegi momentu sterującego Mn wymaganego 
dla realizacji zaprojektowanego ruchu programowego (rys.5). 
Z przebiegów momentu napędowego wynika, że niewiele różni się 
on dla poszczególnych wariantów. Największe wartości wynikają 
przede wszystkim ze skokowego oddziaływania siły skrawającej. 
W ruchu jałowym największe zmiany są związane ze zmianą kie-
runku ruchu (skrajne prawe położenie stołu). 

 

 
Rys. 4. Przebiegi czasowe ruchu (kąta obrotu, prędkości i przyśpie-
szenia kątowego) ogniwa napędowego 

 
Efektem przeprowadzonych symulacji jest również uzyskanie 

przebiegów reakcji w węzłach kinematycznych. Na podstawie 
przedstawionych na rysunku 6 wypadkowych reakcji w węzłach 
obrotowych A, D i F widać bardzo duże różnice w przebiegach dla 
poszczególnych wariantów. 

 

 
Rys. 5. Przebieg momentu napędowego Mn 
 

Największe wartości osiągają przy przechodzeniu stołu przez 
prawy punkt zwrotny (przy czym wartości w wariancie 1 są ponad  
2-krotnie większe niż w wariancie 3). Duże wartości reakcji są rów-
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nież związane z oddziaływaniem siły skrawającej (t=1,662÷1,926; 
t=3,072÷3,336; t=4,480÷4,744). Zdecydowanie najkorzystniejsze 
przebiegi we wszystkich węzłach obrotowych występują dla warian-
tu 3. 

 

 
Rys. 6. Przebiegi wypadkowych reakcji w węzłach obrotowych A, D 
oraz F 

 
Na rysunku 7 przedstawiono przebiegi reakcji w węźle postę-

powym G-H i w tym wypadku widać duże różnice w przebiegach dla 
poszczególnych wariantów. Największe zmiany mają kształt pików i 
analogicznie jak w węzłach obrotowych są związane z przechodze-
niem stołu przez prawy punkt zwrotny. W wypadku węzła postępo-
wego również najkorzystniejsze przebiegi występują dla wariantu 3. 

Na podstawie wyników symulacji dynamicznych otrzymano 
również przebiegi mocy i pracy sił napędowych (rys. 8). W wypadku 
mocy P1 największe zapotrzebowanie jest związane z siłą skrawa-
jącą. W artykule podjęto się też obliczenia pracy sił napędowych 
wykorzystując wzór 1.  
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Rys. 7. Przebieg reakcji w węźle postępowym G-H 

 
Pracę sił napędowych obliczoną dla poszczególnych wariantów 

zestawiono w tabeli 2. Wykazują one tendencję wzrostową wraz ze 
zwiększaniem masy i momentu bezwładności ogniwa napędowego. 
Różnice dla poszczególnych wariantów są niewielkie i nie dają 
możliwości stwierdzenia, który ze zmienianych parametrów ma 
decydujący wpływ na pracę sił napędowych. 

 

 
Rys. 8. Przebieg czasowy mocy P1 i pracy W1 sił napędowych 
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Tab. 2. Praca sił napędowych 

Oznaczenie 
Praca sił napędowych 

W1 [Nm] 

Wariant 1 781,288 

Wariant 2 783,986 

Wariant 3 785,784 

PODSUMOWANIE 

Analiza wyników badań wskazuje na duży wpływ wybranych 
parametrów geometrycznych (położenia osi obrotu, długości) 
i inercyjnych (masy, momentu bezwładności) ogniwa napędowego 
na przebiegi czasowe parametrów kinematycznych i dynamicznych 
mechanizmu stołu strugarki poprzecznej. 

Duże zmiany w kinematyce ogniwa napędowego w porównaniu 
szczególnie do wariantu 1 zachodzą dla wariantu 2 oraz 3 (przy-
śpieszenia przy osiąganiu skrajnego prawego położenia przez stół 
wynoszą w wariancie 3 ponad 11rad/s2, w wariancie 2 prawie 8 
rad/s2,  podczas gdy w wariancie 1 wynosiły 0).  

Największy wpływ zmiany wybranych parametrów ogniwa na-
pędowego zaobserwowano na przebiegach reakcji w węzłach kine-
matycznych. We wszystkich węzłach najłagodniejszy przebieg mają 
dla wariantu 3. W przegubach A i D bardzo duże różnice w warto-
ściach reakcji dotyczą zarówno ruchu roboczego jak i jałowego, 
natomiast w pozostałych węzłach ograniczają się wyłącznie do 
położeń związanych z przechodzeniem mechanizmu przez prawe 
skrajne położenie. Miało by to duże znaczenie w przypadku 
uwzględniania efektów tarcia. 

Wyniki symulacji dynamicznych wskazują także na wpływ ba-
danych parametrów na moc i pracę sił napędowych, choć różnice 
wartości dla poszczególnych wariantów już nie są tak duże, jak 
w przypadku reakcji. 

Przedstawione wyniki symulacji wyraźnie wskazują na zasad-
ność prowadzonych badań, a wybrane do analizy parametry geo-
metryczne i inercyjne mogą być poddane ewentualnej optymalizacji 
w procesie syntezy mechanizmu. 
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The impact of the chosen geometric and inertial parameters  
of the driving cell of the shaping machine table mechanism  

on its kinematics and dynamics 

This paper presents the issue of the scheduled movement 

done by third-class drive mechanism of the shaping machine 

table. Particular attention is paid to the impact of the loca-

tion of rotation axis, length, mass and the mass moment of 

inertia of the active cell on the kinematics and dynamics of 

the mechanism bar during the gives scheduled movement of 

the table. The results of the changes of chosen parameters 

have been compared using the time courses of the kinematics 

of the cells, power and running of the driving force and the 

node reaction. 

The results of the numerical simulations of the shaping 

machine table dynamics indicate the impact of the parame-

ters of the driving bar on the work of driving force. 
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