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Andrzej MACIEJCZYK 

KOŁO ZĘBATE O ZĘBACH PROSTYCH I DOWOLNYCH PARAMETRACH  

W CATII. TEST MOŻLIWOŚCI APLIKACJI 

 

W artykule przedstawiono krok po kroku proces konstrukcji koła zębatego o zębach prostych za pomocą oprogramowania 

Catia. Istotne wielkości geometryczne zapisano równaniami. Stałe i zmienne parametry koła zębatego wprowadzono do szablonu 

- tablicy zawartości. Zmienny parametrom geometrycznym koła zębatego przypisano w tablicy odpowiednie formuły. W konse-

kwencji otrzymano możliwość automatycznego generowania modelu 3D koła zębatego o dowolnych parametrach, bez koniecz-

ności wielokrotnego powtarzania skomplikowanej procedury generowania zarysu ewolwentowego. 

 

WSTĘP 

Przekładnie zębate to jeden z podstawowych zespołów szeroko 
wykorzystywanych do przenoszenia napędu w konstrukcjach mecha-
nicznych. Mechanikowi przekładnia zębata kojarzy się z parą współ-
pracujących kół zębatych. Zatem podczas projektowania tego podze-
społu zawsze bierze się pod uwagę parę kół. Wykonanie dokumen-
tacji płaskiej zwykle nie nastręcza problemu, jako że koła rysowane 
są w uproszczeniu a podstawowe parametry zamieszczane w ta-
belce. Pewne niedogodności mogą pojawić się podczas projektowa-
nia zgodnie z bieżącymi trendami, przy wykorzystaniu aplikacji kom-
puterowych wspomagających projektowanie. W tym przypadku pro-
jekt powstaje w oparciu o model 3D.             

   Jeśli wykorzystywane są programy wyposażone w odpowied-
nie kreatory (np. Inventor), wykonanie projektu przekładni  sprowadza 
się do wprowadzenia jej parametrów oraz kilku kliknięć myszką. Do-
datkowo akcelerator zwykle dysponuje modułem obliczeniowym, co 
znacznie upraszcza optymalizację i weryfikację wytrzymałościową 
projektu.  

   Jeśli konstrukcja przekładni zębatej ma powstać z wykorzysta-
niem programu Catia problem zdecydowanie się komplikuje. Opro-
gramowanie niestety nie posiada kreatora, ani koła zębatego, ani tym 
bardziej przekładni zębatej. Konstruktorowi pozostaje zatem ręczne 
wygenerowanie modeli 3D poszczególnych kół zębatych, z uwzględ-
nieniem zębów o zarysie ewolwentowym.  

   W niniejszej publikacji zostanie omówiony proces konstrukcji 
koła zębatego w programie Catia. Dodatkowo parametry koła zęba-
tego zostaną zdefiniowane w postaci funkcji i stabelaryzowane. Po-
wstanie swego rodzaju szablon – tablica umożliwiająca w przyszłości 
użytkownikowi szybkie generowanie koła o dowolnych parametrach. 

1. ZARYS EWOLWENTOWY 

   Zarys ewolwentowy jest obecnie powszechnie używanym za-
rysem zębów koła zębatego. Niezbędne będzie wygenerowanie go 
podczas konstrukcji koła zębatego. Wykorzystanie definicji ewol-
wenty w postaci: jest to krzywa, którą kreśli koniec nieskończenie 
cienkiego sznurka odwijanego z koła o danym promieniu R [1], ], lub 
też, że jest to krzywa otrzymana w wyniku obtaczania prostej po 
okręgu o promieniu R (rysunek 1) [2] w tym przypadku jest raczej 
nierealne.  

 
 

 
Rys. 1. Schemat wykreślania ewolwenty [2] 

 
Możliwe jest natomiast wykreślenie zarysu ewolwenty w oparciu 

o naniesione na szkic współrzędne punktów otrzymane w drodze 
podstawienia do równań parametrycznych ewolwenty [1]: 

 
gdzie: 
R – promień koła, 
φ – kąt obtaczania. 
 

Nie jest to jednak sposób zalecany. W praktyce z wystarczającą 
dokładnością zastępuje się zarys ewolwenty łukiem o określonych 
promieniu, wykreślonym ze ściśle określonego punktu. 

2. PARAMETRY KOŁA ZĘBATEGO 

Podstawowe parametry koła zębatego to moduł m [mm] oraz 
liczba zębów z. 

W oparciu o powyższe definiowane są pozostałe zależności 
geometryczne [3,4]. Z uwagi na występowanie zarówno średnic, jak i 
promieni zdecydowano w celu ujednolicenia parametrów  geome-
trycznych na zastąpieniu średnic promieniami.                                                           
– średnica podziałowa D0 / promień podziałowy R0: 

 

D0 = m ∗ z (2) 

R0 =  
m ∗ z

2
 (3) 

 
– średnica głów Da 

𝑥 = 𝑅(𝜑 sin 𝜑) + cos 𝜑 

 𝑦 = 𝑅(𝜑 sin 𝜑) − cos 𝜑   
(1) 
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Da = D0 + 2ha                (4) 

gdzie: 
ha – jest wysokością głowy zęba: 

ha = y ∗ m                  (5) 

Wartość współczynnika wysokości zęba dla zębów normalnych 
wynosi 𝑦 = 1. Po uwzględnieniu powyższego oraz wyrażenia (5) w 
(4) otrzymano: 

Da = D0 + 2m              (6) 

oraz odpowiadający średnicy głów Da , promień głów zęba Ra: 

Ra = R0 + m                  (7) 

 
– średnica stóp zębów Df : 

 

Df = D0 − 2hf (8) 

gdzie wysokość stopy zęba: 

hf = (y + c∗) ∗ m            (9) 

Po uwzględnieniu w (9) wartości współczynnika luzu wierzchoł-
kowego 𝑐∗ = 0,25 oraz współczynnika wysokości zęba 𝑦 = 1 

hf = (1 + 0,25) ∗ m (10) 

Ostatecznie średnica stopy zęba wynosi: 

Df = D0 − 2 ∗ 1,25m               (11) 

natomiast promień stopy zęba: 

Rf = R0 − 1,25 ∗ m                 (12) 

 
– promień okręgu zasadniczego Rb: 

 

𝑅𝑏 =  𝑅0 cos ∝ (13) 

gdzie: 
α – kąt zarysu zęba. 

W większości przypadków kąt zarysu zęba  ∝= 20 , stąd  

cos 20 = 0,94. Po podstawieniu do wyrażenia (13) 

 Rb = 0,94 ∗ R0 (14) 

 
– promień podcięcia zęba R: 

 

R = 0,38 ∗ m                        (15) 

3. KONSTRUKCJA KOŁA ZĘBATEGO W PROGRAMIE 
CATIA 

Pracę rozpoczynamy od utworzenia nowej części i nazwania jej 
– np. KoloZebate. 

 

 
Rys. 2. Nowa część.  

3.1. Wprowadzenie parametrów koła zębatego 

W oknie szkicu na dolnej belce klikamy ikonę funkcja f(x). 
 

 
Rys.3. Okno funkcji 

 
W otwartym oknie funkcji należy wprowadzić kolejno parametry 

z, m, R0, Ra, Rf, Rb. 
Z rozwijanej listy wybieramy Real dla parametru z (rysunek 4) 
W okienku nazwy wpisujemy z i ustalamy wartość np.20 (rysu-

nek 5) 
 

 
Rys.4. Wybór rodzaju parametru 

 

 
Rys.5. Wprowadzanie parametru z oraz jego wartości 

 
Wprowadzamy  pozostałe parametry pamiętając, że to długości, 

dlatego rodzaj parametru to Lengh. W przypadku modułu m wsta-
wiamy wartość np. 3. Wartości pozostałych parametrów chwilowo po-
zostają nie zdefiniowane (rysunek 6). 

Parametry R0, Ra, Rf, Rb nie posiadają stałych wartości, jako że 
zostały opisane odpowiednio wzorami (3, 7, 12, 14). Należy zatem 
parametrom tym jako wartości przypisać odpowiednie formuły. W tym 
celu dwukrotnie klikamy na wprowadzony parametr, bądź po ozna-
czeniu go wciskamy przycisk Add formula. W nowo otwartym oknie 
wpisujemy treść formuły (rysunek 7)  np. dla R0  jest to m*z/2 (rysunek 
7). Wprowadzenie formuły potwierdzamy przyciskiem OK. 
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Rys. 6. Wprowadzenie pozostałych parametrów 
 

 
Rys. 7. Definiowanie treści formuły 
 

Po wprowadzeniu formuł dla wszystkich parametrów okno pro-
gramu przedstawiono na rysunku 8. Po zatwierdzeniu okno to mo-
żemy zamknąć. 
 

 
Rys. 8. Zdefiniowane parametry koła zębatego 

3.2. Koło zębate 

Pracę rozpoczynamy otwierając szkic na dowolnej płaszczyźnie. 
Rysujemy dwa współśrodkowe okręgi o dowolnej średnicy i wymiaru-
jemy je. Z kolei za pomocą linii konstrukcyjnych kreślimy oś pionową 
do środka okręgów oraz dwa odcinki od środka okręgów odchylone 
w lewą i prawą stronę w stosunku do osi pionowej (rysunek 9). 

Kąty pomiędzy odchylonymi od osi pionowej odcinkami oraz po-
między odcinkiem odchylonym w lewo i osią pionową wymiarujemy. 
W pierwszym przypadku wartość kąta ustalamy na 200 (to kąt zarysu 
zęba α=200), w drugim pozostawiamy wartość odczytaną przez pro-
gram. 

 

 
Rys. 9. Szkic wstępny 

 
Wymiarom średnic należy przypisać określone parametry.  

W tym celu dwukrotnie klikamy na wymiar średnicy mniejszego koła 
i w otwartym oknie w pierwszej kolejności zmieniamy oznaczenie wy-
miaru z diameter na radius (rysunek 10)., następnie otwieramy okno 
edycji formuły  

 

 
Rys.10. Okno definicji wymiaru 

 
W oknie edycji formuły odnajdujemy parametr Rb i przypisujemy 

go do wymiaru edytowanego promienia (rysunek 11). 
W ten sam sposób przypisujemy parametr R0 do większego pro-

mienia. 
 

 
Rys. 11. Okno edycji formuły 

 
Do zakończenia tego etapu pozostało przypisanie formuły do 

wartości kąta pomiędzy odchylonym w lewo od osi pionowej odcin-
kiem, a osią pionową. Wyrażenie opisujące tę formułę wynika bezpo-
średnio z pomocniczego rysunku 12. 

Z uwagi na to, że wymiar kąta nie był zdefiniowany wcześniej 
przez nas w postaci osobno oznaczonego parametru, formułę w po-
staci 90/z*1deg należy wprowadzić ręcznie. 
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Rys. 12. Rysunek pomocniczy 

 

 

 
Rys. 13. Wprowadzanie formuły dla kąta 

 
Na tak zdefiniowanym szkicu znajdujemy punkt leżący w prze-

cięciu promienia zasadniczego Rb i odcinka odchylonego w prawo w 
stosunku do osi pionowej (czerwona kropka na rysunku 14). Z tego 
punktu zataczamy okrąg do punktu przecięcia promienia podziało-
wego R0 z odcinkiem odchylonym w lewo od osi pionowej (żółty 
punkt na rysunku 14). Część łuku tego okręgu to zarys ewolwenty 
zęba koła zębatego. 

 

 
Rys. 14. Okrąg pomocniczy 

 

Za pomocą polecenia hide/show ukrywamy okręgi o promie-
niach R0 oraz Rb. 

 

 
Rys. 15. Ukrywanie okręgów o promieniach R0 oraz Rb 

 
W miejsce ukrytych okręgów rysujemy kolejne dwa okręgi współ-

środkowe. Po zwymiarowaniu ich promieni, wartościom promieni 
znanym już sposobem przypisujemy wcześniej zdefiniowane para-
metry promienia głów Ra oraz promienia stup zębów Rf  (rysunek 16). 

 

 
Rys. 16. Przypisywanie wymiarowi promienia okręgu parametru Rf 

 
Poszukiwany zarys ewolwenty zęba jest łukiem leżącym pomię-

dzy okręgami o promieniach Ra oraz Rf. Usuwamy zbędne fragmenty 
zgodnie z rysunkiem 17. Zanim całkowicie zostanie usunięty okrąg 
stup zębów poleceniem Corner (czerwona strzałka) wprowadzamy 
zaokrąglenie pomiędzy okręgiem stup zębów i zarysem zęba (ramka 
na rysunku 17). Promień zaokrąglenia to promień podcięcia zęba R. 
Zatem wartości wymiaru promienia R należy przypisać funkcję zgod-
nie z równaniem (15). Ponieważ parametr R nie został wcześniej 
utworzony, wyrażenie 0,38*m należy w edytorze formuły wprowadzić 
ręcznie (rysunek 18) 

 

 
Rys. 17. Promień podcięcia zęba R 
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Rys. 18. Przypisanie promieniowi podcięcia zęba R formuły 
R=0,38*m 

 
Po usunięciu zbędnego łuku stanowiącego fragment okręgu stup 

zębów, poleceniem Mirror wykonujemy lustrzane odbicie zarysu zęba 
względem osi pionowej. Następnie uzupełniamy brakujący łuk w sto-
pie zęba i poleceniem Pad dokonujemy wyciągnięcia zarysu zęba na 
głębokość np. 20 mm (rysunek 19). 
 

 
Rys. 19. Szkic zarysu zęba. W tle widok zęba w postaci bryły. 

 
Wykorzystując polecenie Circular pattern rozrzucamy zęby na 

obwodzie okręgu. Aby tego dokonać z rozwijanej listy Parameters 
wybieramy Coplete Crown. W zakładce Instance(s) możemy wpisać 
przyjętą liczbę zębów z=20. Korzystniej będzie jednak kliknąć na za-
kładkę prawym klawiszem myszy, wybrać polecenie Edit Formula i w 
otwartym oknie edycji, pozycji AngularNumber przypisać zmienną 
wartość parametru liczby zębów wpisując po prostu z. W przyszłości 
zmieniając liczbę zębów naszego koła, program będzie automatycz-
nie zmieniał ilość elementów (zębów) w zadanym szyku kołowym. W 
zakładce Reference Element klikając na okienko prawym klawiszem 
myszy wybieramy oś, wokół której nastąpi wykonany zostanie szyk 
kołowy (rysunek 20) 
 

 
Rys. 20. Szyk kołowy 

Dokończenie modelu koła zębatego wymaga wyciągnięcia pia-
sty na przyjętą uprzednio szerokość zęba. 

3.3. Tablica zawartości 

Wprowadzanie podczas konstrukcji parametrów koła zębatego i 
przypisywanie im określonych wartości  i formuł miało na celu utwo-
rzenie swego rodzaju tablicy, dzięki której będą możliwe modyfikacje 
wygenerowanego koła zębatego, bez konieczności przeprowadzania 
całego procesu konstrukcji od samego początku. Na dolnej belce pro-
gramu wybieramy ikone polecenia Design Table. W otwartym oknie 
zaznaczamy Create a design table with current parameter values i 
potwierdzamy przyciskiem OK (rysunek 21). 

 

 
Rys. 21. Tworzenie tablicy zawartości 

 
W otwartym nowym oknie w zakładce Filter Type wybieramy pa-

rametry użytkownika. Z okienka parametrów do przeniesienia za po-
mocą strzałki przesuwamy parametry z i m do prawego okienka (ry-
sunek 21.) Po kliknięciu ok. mamy możliwość zapisania naszej tablicy 
w notatniku lub w postaci arkusza Excela. 

 

 
Rys. 22. Wybór parametrów tablicy 

 
Za pomocą notatnika bądź Excela otwieramy zapisana tablicę. 

Oczywiście na razie znajdują się w niej tylko parametry liczbowe 
uprzednio przez nas wprowadzone: z=20 oraz m=3. Dopisujemy kilka 
linijek z różnymi wartościami z i m. Po zapisaniu zmian i zamknięciu 
tablicy wracamy do Catii. W otwartym oknie z naszym kołem zębatym 
otwieramy okno funkcji klikając w ikonę fx na dolnej belce. W oknie 
funkcji na prawo od zakładki edycji nazwy i wartości parametrów po-
jawiła się znana już ikona z oznaczeniem tablicy (rysunek 23). 

 Po otwarciu tablicy wybieramy linijkę odpowiadających nam pa-
rametrów i klikamy OK. O ile nie popełnione zostały żadne błędy wy-
miary koła i liczba zębów uległy zmianie. Koło wyświetlane jest w ko-
lorze czerwonym. Zamknięcie okna funkcji spowoduje, że koło znów 
stanie się szare. Koło ze zmienionymi parametrami, jako nową część 
możemy zapisać pod dowolna nazwą. 
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Rys. 23. Otwieranie tablicy zawartości 

3.4. Uwagi 

Patrząc na rysunek 16 może nasunąć się pomysł, ażeby nie usu-
wać koła stóp zębów, wykonać odbicie lustrzane zarysu połowy zęba 
i zamknąwszy szkic wykonać wyciągnięcie jednego zęba wraz z pia-
stą koła. Należałoby wtedy tylko za pomocą szyku kołowego rozłożyć 
na okręgu zęby. Niestety oprócz rozłożenia na okręgu zębów, pro-
gram musi także wielokrotnie powielić piastę, jakby nakładając ko-
lejne bryły piasty na siebie. Na tym etapie jest to całkowicie wyko-
nalne. Jednak w przyszłości podczas zmian parametrów koła zęba-
tego przy użyciu tablic zawartości, program nie poradzi sobie. Koło 
co prawda zmieni swoje parametry, ale model będzie składał się z 
jednego zęba i piasty. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona powyżej procedura konstrukcji koła zębatego z 
wykorzystaniem programu Catia pozwala na wygenerowanie swego 
rodzaju szablonu lub też katalogu kół zębatych. Dysponując takim 
szablonem użytkownik ma możliwość uniknięcia konieczności wyko-
nania szeregu dość skomplikowanych i czasochłonnych czynności w 

zakresie konstrukcji kół zębatych. Podczas projektowania podze-
społu napędowego złożonego np. z kilku par kół zębatych, konieczne 
byłoby wykonanie tych samych czynności kilkukrotnie. Z tego 
względu zaprezentowany sposób może ewidentnie przyczynić się do 
oszczędności nie tylko niezbędnego czasu, ale także umożliwić 
istotne obniżenie kosztów wykonania projektu. 
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Spur gear of any parameters in Catia.  
Test of application possibilities  

The article presents a step-by-step process of construction 

spur gear using Catia software. Significant geometric volumes 

was written by equations. Fixed and variable parameters of 

the gear introduced into the template – the table of content. 

Variable geometric parameters of gear assigned to the corre-

sponding array formula. As a result, received the ability to au-

tomatically generate a 3D model of gear with any parameters, 

without the need of repeated complicated procedure of gener-

ating outline involute 
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