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MODEL DYNAMICZNY PRZEKŁADNI ZĘBATEJ UWZGLĘDNIAJĄCY  

OKRESOWO ZMIENNE TŁUMIENIE W ZAZĘBIENIU 

 

W niniejszym artykule przedstawiono sposób uwzględniania okresowo zmiennego tłumienia w zazębieniu dla dynamiczne-

go modelu walcowej przekładni zębatej. W tym celu zastosowano sztywnościowo - masowy model tłumienia. Wartość tłumienia 

została wyznaczona w oparciu o zredukowany model dynamiczny przekładni.  

 

WSTĘP 

Układ napędowy z przekładnią zębatą stanowi praktyczny 
przykład mechanizmu, w którym występują drgania parametryczne. 
Wibracje między zębnikiem i kołem współpracującym mogą być 
wymuszane parametrycznie wskutek okresowo zmieniającej się 
charakterystyki sztywności zazębienia. Drugim czynnikiem są od-
chyłki wykonawcze, które powodują pobudzenie zębnika i koła do 
drgań względem siebie w sposób kinematyczny. Siłowe źródła 
wibracji są związane z uderzeniami zębów przy wzębianiu i wyzę-
bianiu. W wyniku drgań kół zębatych powstają dodatkowe siły mię-
dzyzębne, których uwzględnianie w obliczeniach projektowych 
przekładni zębatych jest konieczne. Dokonuje się tego za pomocą 
współczynnika dynamicznego Kv. Norma ISO 6336 [1] podaje cztery 
metody A, B, C, D do obliczenia tego współczynnika. Metoda A 
polega na zastosowaniu badań doświadczalnych lub dokładnej 
analizy modelu dynamicznego. Pozostałe metody zaliczane są do 
obliczeniowych. Analiza dynamiczna przekładni z wykorzystaniem 
modelu matematycznego jest zagadnieniem badanym i omawianym 
w licznych publikacjach. Spośród wcześniej wymienionych źródeł 
drgań najczęściej uwzględnianym jest okresowo zmienny przebieg 
sztywności zazębienia [2,3,6,9,11], rzadziej odchyłki wykonawcze 
kół zębatych [2,7]. Współpracujące zazębienie jest najczęściej 
modelowane z wykorzystaniem dwóch równolegle połączonych 
elementów o charakterystyce sprężysto-tłumiącej odwzorowujących 
sztywność i tłumienie w zazębieniu. Dyssypacja energii w dynamice 
przekładni jest zagadnieniem bardzo złożonym i z tego względu 
podejmowane są próby matematycznego opisu tego zjawiska 
[2,6,10]. Najczęściej stosuje się założenie upraszczające polegają-
ce na wprowadzeniu do modelu stałej wartości tłumienia [5,7,11]. 
W niniejszej pracy zaproponowano opis okresowo zmiennego tłu-
mienia w zazębieniu poprzez zastosowanie modelu sztywnościowo-
masowego.          

1. MODEL DYNAMICZNY PRZEKŁADNI WALCOWEJ 

W niniejszej pracy rozwiązanie zagadnienia dynamiki realizo-
wane jest na drodze obliczeń numerycznych i badań symulacyjnych. 
Wymagane jest zatem przyjęcie odpowiedniego obiektu badań. 
Parametry analizowanej przekładni zębatej są przedstawione 
w tabeli 1. Badany model dynamiczny przekładni (rys.1a) jest mode-
lem izolowanym, ponieważ uwzględnia tylko czynniki wewnętrzne 
mające wpływ na przebieg drgań. Model ten składa się z dwóch 
współpracujących kół zębatych o masowych momentach bezwład-

ności Ji i promieniach zasadniczych rbi (i=1-zębnik, 2-koło bierne). 
Zębnik obciążony jest stałym momentem wejściowym T1, a koło 
bierne momentem wyjściowym T2. Współpraca kół zębatych zamo-
delowana jest za pomocą dwóch równolegle połączonych ze sobą 
elementów o charakterystyce sprężysto-tłumiącej odzwierciedlają-
cych zmienną w czasie sztywność zazębienia km(t) i zmienne tłu-
mienie cm(t). Zaproponowany model dynamiczny posiada dwa 
stopnie swobody φ1 i φ2, które są związane z ruchem obrotowym kół 
zębatych. Przekładnia może być również reprezentowana przez 
jedną bryłę zastępczą o masie mred (rys.1b). W tym przypadku układ 
wykonuje translacyjny ruch drgający w kierunku osi x, a momenty 
obrotowe są zredukowane do siły skupionej F. 

 
Rys. 1. Modele dynamiczne jednostopniowej przekładni walcowej: 
a) model izolowany o dwóch stopniach swobody, b) model zredu-
kowany o jednym stopniu swobody 

 
Ruch analizowanego modelu (rys.1a) opisany jest za pomocą 
dwóch równań różniczkowych: 
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gdzie przemieszczenie względne wzdłuż linii przyporu wynosi: 
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a prędkość względna wzdłuż linii przyporu dana jest wzorem: 
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Tab. 1. Podstawowe parametry przekładni obliczone wg [4] 
Nazwa Oznaczenie Wartość Jednostka 

Liczba zębów zębnika z1 26 - 

Liczba zębów koła z2 53 - 

Moduł normalny mn 2 mm 

Średnia podziałowa zębnika d1 52 mm 

Średnia podziałowa koła d2 106 mm 

Przełożenie geometryczne u 2,04 - 

Toczny kąt przyporu αwt 20 stopnie 

Średnica zasadnicza zębnika db1 48,864 mm 

Średnica zasadnicza koła db2 99,607 mm 

Czołowy wskaźnik zazębienia εα 1,412 - 

Długość odcinka przyporu gα 8,338 mm 

Prędkość obrotowa zębnika n1 1460 obr/min 

Moment obrotowy wejściowy T1 98,12 Nm 

2. SZTYWNOŚĆ ZAZĘBIENIA 

Współpraca dwóch kół zębatych o zazębieniu normalnym 
(gdzie 1<εα<2) związana jest z występowaniem jednoparowego 
i dwuparowego zazębienia wzdłuż odcinka przyporu. Wyznaczanie 
przebiegu sztywności zazębienia należy rozpocząć od określenia 
przebiegu sztywności pojedynczej pary zębów. Charakterystykę 
sztywności dla pojedynczej pary zębów kp(t) można wyznaczyć 
analitycznie korzystając wstępnie z metody B przedstawionej 
w normie ISO 6336 [1], która może posłużyć do obliczenia maksy-
malnej wartości sztywności jednej pary zębów k’th. Drugi etap pole-
ga na zastosowaniu wzoru (4) dokładnie opisanego w pracach [6,8]:  
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W skład powyższego wzoru (4) wchodzi dodatkowo parametr tz 

będący okresem zmian sztywności zazębienia i jest równy czasowi 
zazębiania się zęba (od wejścia w przypór do wyjścia z przyporu). 
Przebieg sztywności pojedynczej pary zębów przyjmuje kształt 
funkcji parabolicznej. Dla dwóch współpracujących par zębów 
sztywność oblicza się przez superpozycję, traktując obie pary jak 
równoległe połączone sprężyny o zmiennych charakterystykach. 
Wypadkowy przebieg sztywności zazębienia (rys.2) zmienia się ze 
stałym okresem. Większa wartość sztywności odpowiada zazębie-
niu dwuparowemu, mniejsza zazębieniu jednoparowemu. Dokładny 
opis wyznaczania sumarycznego przebiegu sztywności zazębienia 
został opisany w pracach [3,8].  

 
Rys. 2. Charakterystyka okresowo zmiennej sztywności zazębienia 
w funkcji czasu 

3. TŁUMIENIE W ZAZĘBIENIU 

W niniejszej pracy do opisu tłumienia w zazębieniu stosuje się 
model masowo-sztywnościowy. Tłumienie określa się przez podanie 
współczynnika c, który zależy od wielkości kół zębatych i jest wiel-
kością mianowaną o wymiarze ilorazu siły i prędkości [9]. Drugim 

parametrem jest sztywność sprężyny k. Wzór określający bezwy-
miarowy współczynnik tłumienia γ przyjmuje następującą postać: 
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Wartość tłumienia po przekształceniu powyższego wzoru (5) można 
obliczyć z zależności: 
 

kmc red  2  (6) 

 
Na podstawie wzoru (6) można stwierdzić, że tłumienie zależy od 
parametru masowego mred i sztywności elementu sprężystego k. 
Jednak w analizowanym modelu dynamicznym przekładni sztyw-
ność i tłumienie w zazębieniu zmieniają się w czasie. Zatem: 
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Wartość bezwymiarowego współczynnika tłumienia γ można bezpo-
średnio określić na podstawie wykresu (rys.3), na którym wyrażony 
jest w funkcji prędkości obrotowej kół.  

 
Rys. 3. Bezwymiarowy współczynnik tłumienia w funkcji prędkości 
obrotowej kół zębatych [8,9] 

 
Masa zredukowana kół zębatych wyznaczana jest ze wzoru:  
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gdzie zastępczy masowy moment bezwładności kół wynosi: 
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Parametry niezbędne do wyznaczenia tłumienia w zazębieniu ze-
stawiono w tabeli 2. Korzystając ze wzoru (7) otrzymano wypadko-
wy przebieg zmiennego tłumienia (rys.4), którego okres zmian jest 
taki sam, jak w przypadku sztywności zazębienia km(t). 

 
Rys. 4. Przebieg okresowo zmiennego tłumienia w zazębieniu 
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Tab. 2. Dane do obliczenia wartości tłumienia w zazębieniu 
Nazwa Oznaczenie Wartość Jednostka 

Masowy moment bezwładności zębnika J1 0,00024 kg·m2 

Masowy moment bezwładności koła J2 0,00404 kg·m2 

Szerokość wieńców kół zębatych b 0,042 m 

Promień zasadniczy zębnika rb1 0,02443 m 

4. WYNIKI ANALIZY DYNAMICZNEJ  

Rozwiązaniem układu równań różniczkowych (1) dla modelu 
izolowanego (rys.1a) są przebiegi drgań skrętnych zębnika φ1 i koła 
współpracującego φ2 oraz prędkości tych drgań, odpowiednio dφ1/dt  
i dφ2/dt. Stąd wyznacza się przemieszczenie względne x (rys.5) 
i prędkość względną dx/dt (rys.6) wzdłuż linii przyporu, a następnie 
określa się przebieg siły międzyzębnej Fc(t) na podstawie poniższe-
go wzoru: 
 

xtcxtktF mmc  )()()(  (10) 

 

 
Rys. 5. Przemieszczenie względne x w funkcji czasu 

 

 
Rys. 6. Prędkość względna dx/dt w funkcji czasu 

 
Zgodnie z definicją, współczynnik Kv wyznaczany jest jako stosunek 
maksymalnego obciążenia Fcmax pojedynczej pary zębów do jego 
wartości nominalnej Fcn [5]. W ten sposób dla modelu dynamiczne-
go (rys.1a) ze zmiennym tłumieniem współczynnik ten wynosi: 
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Dla modelu dynamicznego ze stałym tłumieniem międzyzębnym 
współczynnika Kv przyjmuje wartość:  
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Współczynnik dynamiczny można obliczyć stosując analityczną 
metodę B z normy ISO 6336 [1]. W metodzie stosuje się uproszcze-
nia w postaci zerowego tłumienia w zazębieniu, a także przyjmuje 
się stałą wartość sztywności zazębienia. Współczynnik wówczas 
wynosi Kv=1,086. Przedstawiony rozkład całkowitego obciążenia na 

pary zębate (rys.7) dotyczy przypadku teoretycznego, w którym 
przyjmuje się bezodchyłkowe zazębienie bez modyfikacji, jednocze-
śnie zakładając brak dynamicznych przyrostów sił międzyzębnych. 
Wykres ten przedstawia rozkład obciążenia statycznego, a więc 
przy prędkości kół zębatych równej zero. Dla analizowanego mode-
lu (rys.1), rozkład siły międzyzębnej (rys.8) charakteryzuje się wy-
stępowaniem nagłych przyrostów wartości siły w momencie rozpo-
częcia zazębienia jednoparowego. Siła wówczas przyjmuje maksy-
malną wartość i stosowana jest do obliczeń współczynnika dyna-
micznego Kv. Rozkład siły można również przedstawić na po-
wierzchni współpracy kół zębatych (rys.9). 

 
Rys. 7. Teoretyczny rozkład siły międzyzębnej wzdłuż odcinka 
przyporu A-E [5] 

 

 
 

Rys. 7. Rozkład siły międzyzębnej wzdłuż odcinka przyporu dla 
modelu o zmiennym tłumieniu w zazębieniu 

 

 
Rys. 8. Obciążenie zębów: a) rozkład obciążenia na powierzchni 
zębów, b) położenie maksymalnej siły międzyzębnej 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie otrzymanych wartości współczynnika dynamicz-
nego Kv (11,12) można stwierdzić, że okresowo zmieniające się 
tłumienie w zazębieniu cm(t) ma pomijalnie mały wpływ na wartość 
wypadkowej siły międzyzębnej. Podczas symulacji nie zauważono 
również żadnej różnicy między przebiegami siły międzyzębnej dla 
stałej i zmiennej wartości tłumienia. W wyniku przeprowadzonej 
analizy otrzymano charakterystykę (rys.8), w której występują spad-
ki i przyrosty dynamiczne siły międzyzębnej. Wyraźnie odznacza się 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

912 AUTOBUSY 12/2016 
 

to zjawisko w momencie rozpoczęcia zazębienia jednoparowego. 
Wartość siły w tym momencie jest największa i wynosi Fcmax 
i w związku z tym przyjmowana jest do wyznaczenia wartości 
współczynnika dynamicznego Kv. Wzdłuż odcinka przyporu wystę-
puje zatem asymetria obciążenia. Przedstawiając rozkład siły mię-
dzyzębnej na powierzchni bocznej zęba (rys.9a) można zauważyć, 
że w chwili rozpoczęcia zazębienia jednoparowego, a więc w mo-
mencie pojawienia się maksymalnej siły międzyzębnej (rys.9b), ząb 
koła biernego jest bardziej narażony na złamanie zmęczeniowe, niż 
ząb koła czynnego. Świadczą o tym różne wartości długości ramion 
S1 i S2. Siła Fcmax na ramieniu S2 jest przyczyną większego momen-
tu zginającego, przez co naprężenia u podstawy zęba koła biernego 
są większe niż w przypadku zębnika. Wyznaczony przebieg siły 
międzyzębnej (rys.8) odpowiada modelowi izolowanemu przekładni 
(rys.1a) i nie można zakładać, że w przypadku modeli o większej 
liczbie stopni swobody będzie podobny. W tym celu należałoby 
przeprowadzić symulacje komputerowe z wykorzystaniem rozbudo-
wanych modeli dynamicznych dodając np. sztywności skrętne wa-
łów i okresowo zmienne promieniowe sztywności łożysk tocznych.   
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Dynamic model of spur gear  
with periodically variable mesh damping 

This article presents a method to take into account peri-

odically variable damping in intermeshing teeth for a dynam-

ic model of helical gear. For this purpose, mass-spring 

damping model has been used. The damping value was de-

termined on the basis of the reduced dynamic model. 
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