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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

ABSTRAKT 
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu ozubeného súkolesia s cieľom zistiť 
priebeh mernej tuhosti počas záberu. Najprv sú stručne popísané nutné poznatky potrebné 
k analýze problému, ako geometria evolventného ozubenia a vyhodnotenie tuhosti záberu. 
Nasleduje postup práce od tvorby modelov, cez nastavenie konečnoprvkovej siete, kontaktov 
a analýzy až po spracovanie a zhodnotenie výsledkov.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Mechanické prevody, ozubenie, evolventa, trochoida, deformácia zubu, tuhosť záberu, CAD, 
MKP, ANSYS, Workbench, Creo Parametric 

ABSTRACT 
This master's thesis deals with the design of FEM model of gear pair with an intention to find 
out how stiffness changes during meshing. It firstly describes the necessary knowledge 
needed to analyse the problem, like the geometry of an involute tooth and evaluation of 
meshing stiffness. Followed by a description of work procedures from the creation of models 
through settings of mesh, contacts and analysis to evaluating of results. 

KEYWORDS 
Mechanical gear, rack, involute, trochoid, tooth deformation, meshing stiffness, CAD, FEM, 
ANSYS, Workbench, Creo Parametric 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Prevodovky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou množstva strojov. Medzi najdôležitejšie časti 
súčasných mechanických prevodov jednoznačne patria ozubené súkolesia, ktorých vlastnosti 
majú výrazný vplyv na funkcionalitu celého mechanizmu. Súkolesia sú jedným z hlavných 
zdrojov vibrácií a hluku a aj preto sa ich zlepšovaniu a skúmaniu parametrov venuje 
pozornosť. Medzi tieto parametre patrí aj celková tuhosť záberu ozubených kolies v súvislosti 
s chybou prevodu. 

V dobe keď sa výpočtová technológia dostala do všetkých aspektov života je len prirodzené, 
že sa už inžinieri nespoliehajú len na analytické metódy a rokmi overené tabuľkové hodnoty. 
Aj pri skúmaní vlastností strojov sú už zaužívané počítačové modely a numerické výpočty na 
získanie výsledkov rôznych špecifických úloh. Práve tento prístup aplikuje diplomová práca 
pre zistenie priebehu tuhosti záberu a pre jeho overenie využíva normalizovaný analitycký 
výpočet.   
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TEÓRIA MECHANICKÝH PREVODOV A OZUBENIA 

1 TEÓRIA MECHANICKÝH PREVODOV A OZUBENIA 
 

1.1 MECHANICKÉ PREVODY 
Mechanické prevody tvoria väzbu medzi hnacím a hnaným hriadeľom a slúžia k prenosu 
výkonu a otáčavého pohybu. Pri prenose sa môže meniť zmysel otáčania hnanáho hriadeľa, 
točivý moment, obvodová či uhlová rýchlosť. Mechanický prevod je tvorený aspoň dvoma 
kolesami spojenými s hriadeľmi a pohyb je prenášaný z hnacieho hriadeľa na hnaný. 

Delenie prevodov je znázornené na obrázku nižšie. Prenos pohybu môže byť zabezpečený 
priamo stykom kolies alebo pomocou prevodového člena (reťaz, remeň), teda nepriamo. 
K preneseniu momentu dochádza buď za pomoci trenia medzi trecími kolesami alebo 
kolesom a remeňom, resp. lanom. Druhý spôsob prenosu momentu je prenos tlakom medzi 
zubami v ozubenom súkolesí, alebo u reťazových prevodov medzi zubami a reťazou. 

 

Obrázok 1 Delenie prevodov [1] 

 

1.1.1 KINEMATICKÉ POMERY 
Rýchlosť hriadeľov môže byť zadaná otáčkami alebo uhlovou rýchlosťou. Ich vzájomný 
pomer určuje tzv. kinematický prevodový pomer. Pre prevody s ozubenými kolesami sú 
obvodové rýchlosti oboch kolies vždy rovnaké a tak je možné prevodový pomer vyjadriť aj 
pomerom priemerov kolies, resp. počtom ich zubov [2]. 

푖 =
푛
푛 =

휔
휔 =

푑
푑 =

푧
푧  (1)  
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kde i je prevodový pomer,  
n1, n2 sú otáčky hriadeľov, 
ω1, ω2 sú uhlové rýchlosti hriadeľov, 
d1, d2 sú priemery ozubených kolies, 
z1, z2 sú počty zubov kolies, 
indexy: 1 pre hnací hriadeľ a 2 pre hnaný hriadeľ. 

Pri trecích prevodoch je nutné brať do úvahy preklz. Ten závisí na stykových plochách, 
zaťažení, atď. a má za následok nižšie otáčky na výstupe [2]. 

푛′ = 휓 푛  (2)  

푖 =
푛
푛′  (3)  

kde ψ je súčiniteľ preklzu (ψ < 1), 
n'2 sú skutočné otáčky hnaného hriadeľa, 
i' je skutočný prevodový pomer. 

 

Obrázok 2 Zložený (priamy) prevod [3] 

Použitím predlohovýh hriadeľov vzniká prevod zložený a jeho celkový prevodový pomer je 
možné vyjadriť pomermi jednoduchých prevodov. 

푖   =
푛
푛  (4)  

푖   =
푛
푛  (5)  

푖  = 푖   푖   … (6)  

kde i1 2, i3 4 sú prevodové pomery medzi jednotlivými kolesami,  
i1 n je celkový prevodový pomer zloženého prevodu. 

Ak je potrebné meniť prevodový pomer plynulo, použiteľné sú iba trecie prevody. 
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1.1.2 VPLYV NA SMER OTÁČANIA 
Pri nepriamych prevodoch je zmysel otáčania hriadeľov vždy rovnaký, zmenu je možné 
dosiahnuť napr. krížením remeňov. 

 

Obrázok 3 Nepriamy prevod [4] 

Pre priame (jednoduché) prevody má hnací a hnaný hriadeľ opačný zmysel otáčania. Zmena 
je možná vložením pomocných kolies alebo predlohových hriadeľov. Vložením nepárneho 
počtu pomocných kolies, alebo predlohových hriadeľov, dochádza k zmene zmyslu otáčania 
hnaného hriadeľa a tak má rovnaký zmysel otáčania ako hriadeľ hnací (viď obrázok 2). 

 

1.2 OZUBENÉ PREVODY 
Ozubené prevody sú v súčasnosti najpoužívanejšie. Ako už bolo spomenuté, jednoduchý 
prevod tvorí ozubené súkolesie, teda dvojica kolies, ktoré prenáša sily tlakom v mieste 
vzájomného dotyku. Menšie z kolies sa zvykne označovať ako pastorok. Jedná sa o prevod 
medzi dvomi blízkymi hriadeľmi, kde dochádza k zmene točivého pohybu, charakterizovanou 
prevodovým pomerom (ako v rovnici 1). 

Vzájomná poloha osí hriadeľov určuje okamžitú os relatívneho pohybu (os o12 na obrázku 
nižšie). Ako možno vidieť na obrázku, osi hriadeľov môžu byť rovnobežky, mimobežky, 
alebo rôznobežky, čo má vplyv na výslednú polohu osi o12. Jej rotáciou okolo osí jednotlivých 
hriadeľov vzniká tzv. axoid.   

Ozubené koleso je zložené z tela a ozubeného venca. Tvar ozubeného venca charakterizuje 
jeho roztečná plocha, ktorá záleží práve na tvare daného axoidu. Podľa roztečnej plochy sa 
ozubené kolesá môžu deliť na: 

 Kolesá valcové 
 Kolesá kužeľové 
 Kolesá hyperboloidné 

V radiálnom smere veniec ohraničujú pätná a hlavová kružnica, ktoré sú rovnakého tvaru 
a vzájomne súosé. Podľa ich vzájomnej polohy sa kolesá delia na: 
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 Kolesá s vonkajším ozubením 
 Kolesá s vnútorným ozubením 

 

Obrázok 4 Vzájomná poloha hriadeľov a zobrazenie okamžitej osi relatívneho pohybu [2] 

Ďalšie delenie môže byť podľa viacerých kritérií [2]: 

 Tvar profilu zubu - kolesá s ozubením: 
o evolventným 
o cykloidným 
o špeciálnym 

 Tvar bočnej čiary zubu - kolesá s ozubením: 
o priamym 
o šikmým  
o šípovým 
o zakriveným 
o šróbovým 

 Relatívny pohyb axoidov - súkolesí: 
o valivých 
o šróbových 

Pre účely tejto diplomovej práce sa ďalej v texte pracuje už iba so súkolesiami a kolesami, 
ktoré z daného delenia spĺňajú nasledovné kritéria: sú valcové, s vonkajším ozubením, 
evolventným profilom zubov, majú priame, alebo šikmé ozubenie a len súkolesia valivé. 
Práve takéto súkolesie bolo vymodelované a použité pre numerické výpočty. 
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1.2.1 GEOMETRIA ROVINNÉHO OZUBENIA 
Keďže pre účely výpočtovej časti je v ďalších kapitolách použité súkolesie s evolventným 
ozubením, v nasledujúcom texte je popísaný postup vytvorenia evolventy a ozubenia 
v rozsahu potrebnom na vytvorenie 2D a následne 3D modelu.  

Evolventa je daná evolutou, teda jej základnou kružnicou, a tvar vybranej evolventy je závislý 
iba na polomere jej evoluty. Evolventu je možné vytvoriť: 

 ako trajektóriu bodu 
 ako obálku, ktorá je vytvorená 

o úsekom priamky 
o inou evolventou 

Pre vytvorenie modelu súkolesia v CAD programe postačuje znalosť prvej metódy, ktorá je 
krátko popísaná v texte nižšie. Ďalšie spôsoby sú popísané napr. v knihe [2]. 

 

Obrázok 5 Základné pojmy rovinného súkolesia 

TVORBA EVOLVENTY 
Evolventu je možné vytvoriť ako trajektóriu bodu ležiaceho na priamke, ktorá sa odvaľuje po 
evolute. 

Trajektóriu tvoriaceho bodu je možné jednoducho určiť v polárnych súradniciach tak ako je 
zobrazené na obrázku 6. Počiatok súradného systému leží v strede evoluty a polárna os 
prechádza počiatkom evolventy. Súradnice ľubovoľného bodu Y na evolvente potom popisujú 
nasledujúce vzťahy [2]: 
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푟 =
푟

cos 훼  (7)  

휗 = tan 훼 − 훼  (8)  

kde ry a ϑy sú polárne súradnice bodu evolventy, 
rb je polomer evoluty - základnej kružnice, 
αy je uhol profilu. 

 

TVORBA ZUBU 
Pre funkčné súkolesie je nutné, aby po celom obvode kolesa boli zuby rozložené rovnomerne. 
Preto je potrebné určiť vzájomnú vzdialenosť medzi jednotlivými zubami, ktorá sa údáva ako 
rozteč p - vzdialenosť dvoch rovnakých bodov na susedných zuboch meraná na ľubovoľnej 
kružnici. Aby boli výpočty jednotné, parametre sú počítané vzhľadom na valivú (roztečnú) 
kružnicu. Jej obvod teda musí byť násobkom počtu zubov a rozteče. Rozteč sa spravidla volí 
ako určitý π násobok, ako je vidno v nasledujúcich rovniciach [2]. 

휋 푑 = 푧 푝 (9)  

푝 = 푚 휋 (10)  

푑 = 푧 푚 (11)  

kde d je priemer valivej (roztečnej) kružnice, 
z je počet zubov, 
p je rozteč, 
m je modul ozubenia. 

polárna osa evolventa 

evoluta 

počiatok evolventy 

počiatok  
súradného systému 
 

휗  

푟  

Obrázok 6 Tvorba evolventy 
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Modul ozubenia je volený vzhľadom na normy a slúži ako základný parameter pre jeho návrh. 
Ďalšími parametrami potrebnými pre tvorbu ozubenia sú hrúbka zuba a šírka zubovej 
medzery, ktoré sa väčšinou volia ako polovica rozteče u nekorigovaných kolies.  

푝 = 푠 + 푒 (12)  

푠 = 푒 = 0,5 푝 (13)  

kde s je hrúbka zuba,  
e je šírka medzery. 

Rozmery kružníc a ďalších potrebných rozmerov nevyhnutných na zostrojenie základného 
profilu zuba (viď obrázok 5) sa vypočítajú podľa vzorcov [2]. 

푑 = 푑 cos 훼 (14)  

푑 = 푑 + 2 ℎ  (15)  

푑 = 푑 − 2 ℎ  (16)  

ℎ =  ℎ∗  푚 = 푚 (17)  

ℎ = ℎ∗ 푚 (18)  

ℎ∗ = ℎ∗ + 푐∗ (19)  

푟 = 푟∗ 푚 = 0,38푚 (20)  

푐 = 푐∗ 푚 (21)  

kde d je priemer roztečnej kružnice, 
db je priemer základnej kružnice, 
da je priemer hlavovej kružnice, 
df je priemer pätnej kružnice, 
α je uhol profilu, 
ha je výška hlavy zuba, 
ha

* je súčiniteľ výšky hlavy zuba a volí sa rovný 1, 
hf je výška päty zuba, 
hf

* je súčiniteľ výšky päty zuba, 
rf je polomer prechodovej krivky základného profilu, 
rf

* je súčiniteľ polomeru zaoblenia a volí sa rovný 0,38, 
c je radiálna vôľa, 
c* je súčiniteľ radiálnej vôle. 

Uhol záberu je bežne α = 20° a len výnimočne sa volí odlišne. 

Pri tvorbe ozubenia treba brať do úvahy aj javy ako je špicatosť a podrezanie zubov, ktoré 
majú vplyv na výsledné vlastnosti. Týmto javom sa dá predchádzať tvorbou korigovaného 
súkolesia (bude spomenuté neskôr). Či pri navrhnutom ozubení nedochádza k podrezaniu 
alebo špicatosti je možné overiť aj pomocou diagramu. 
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Obrázok 7 Diagram špicatosti a podrezania zubu [2] 

Do styku so spoluzaberajúcim kolesom môže prísť iba časť zuba tvorená evolventou. 
V hraničnom bode tak na evolventu nadväzuje prechodová krivka, ktorá prechádza do päty 
zuba, kde je tečná na pätnú kružnicu. 

 

PRECHODOVÁ KRIVKA 
Prechodová krivka sa nepodieľa na zábere ozubenia. Krivka vzniká relatívnym pohybom 
výrobného nástroja odvaľujúceho sa po kolese a výsledný tvar je tzv. trochoida. Teda je 
vytvorená ako obálka zaoblenia na nástroji. Primárna trochoida je vytvorená relatívnym 
pohybom stredu zaoblenia (bod T, resp T0 na obrázku 8). Jej ekvidistanta, sekundárna 
trochoida vzdialená o polomer zaoblenia, určuje prechodovú krivku zuba. Sekundárnu 
trochoidu možno vyjadiť pomocou rovníc [10]. 

푥 = −푟 sin(푢) + 푟 푢 + 푥 cos(푢) + 푦 sin(푢) + [푟 cos(훾 − 푢)] (22)  

푦 = 푟 (1 − cos(푢)) − 푟 푢 + 푥 sin(푢) + 푦 cos(푢) + [푟 sin(훾 − 푢)] (23)  

훾 = arctan
푦

푟 푢 + 푥  (24)  

kde xF a yF sú súradnice trochoidy, 
rp je polomer roztečnej kružnice, 
u je parameter valenia, 
xT0 a yT0 sú súradnice bodu T0, teda stredu zakrivenia na hlave nástroja, 
rt je polomer zaoblenia na hlave nástroja, 
γ je parameter pre výpočet sekundárnej trochoidy (viď obrázok nižšie). 
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Obrázok 8 Tvorba trochoidy [5], počiatok súradného systému trochoidy v bode P [10] 

 
KORIGOVANÉ SÚKOLESIE 
Ako už bolo spomenuté, podrezaniu a špicatosti zubov sa dá predchádzať výrobou 
korigovaného súkolesia. Ide o technologický postup, pri ktorom sa zväčša posunie nástroj 
voči obrábanému kolesu. Radiálne posunutie je kladné pri vysunutí nástroja od stredu kolesa, 
naopak posunutie je záporné pre zasunutie ku stredu kolesa. 

 

Obrázok 9 Posunutie u korigovaného súkolesia [6] 

Posunutie sa vyjadruje ako súčin modulu a jednotkového posunutia (pre modul m = 1) [2]. 

푢 = 푥 푚 (25)  

kde ux je posunutie výrobného nástroja, 
x je jednotkové posunutie. 

Posunutie výrobného nástroja má vplyv na geometriu ozubeného kolesa. Upravené výpočty sú 
v tabuľke nižšie.  
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1.2.2 SÚKOLESIA S PRIAMYM A ŠIKMÝM OZUBENÍM 
Oproti rovinnému modelu je pre vytvorenie geometrie 3D súkolesia s priamym ozubením 
potrebný len jeden dodatočný parameter a to šírka kolesa. Pojmy ako bod, priamka či 
kružnica (napr. roztečná kružnica) naberajú ďalšiu dimenziu, teda sa hovorí o krivke, rovine 
a valci (napr. roztečný valec). 

Tvorba šikmých zubov je mierne zložitejšia úloha. Šikmé zuby tvoria časť šróbovice a tak je 
charakteristickým parametrom jej sklon na roztečnom valci označovaný ako β. Je to doplnok 
k uhlu stúpania šróbovice. Pre koleso so šikmým ozubením sú zavedené tri charakteristické 
rezy: 

 čelný - parametre majú index t 
 normálový - index n 
 osový - index x 

 

Obrázok 10 Profily šikmého ozubenia [7] 

Geometricky správne evolventy sa nachádzajú len v čelnom reze. Aby bolo možné vytvoriť 
model podľa postupov pre rovinné ozubenie je nutné pracovať s parametrami prepočítanými 
do čelnej roviny, tie však nie sú normalizované. Výpočty parametrov platných v čelnej rovine 
sú uvedené v tabuľke dole. 
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Ku kolesu so šikmými zubami je možné vytvoriť tzv. virtuálne (náhradné) koleso. Ide 
o teoretické koleso, ktoré má priame zuby a jeho evolventy sú rovnaké ako u šikmých zubov 
v normálovom reze. Virtuálne koleso sa používa len na účely niektorých výpčtov a je 
charakterizované počtom zubov zv. Tento počet zubov sa pre použitie vo výpočtoch 
nezaokrúhľuje.  

Tabuľka 1 Výpočty parametrov pre koleso so šikmím ozubením [2] 

Parametre kolesa z, x, m, α, β, ha
*, rf

*, c*  

Modul 푚 =
푚

cos 훽 (26)  

Rozteč 푝 = 푚  휋 (27)  

Šírka zuba 푠 = 0,5 푝 +  2 푥 푚  tan 훼 (28)  

Uhol profilu tan 훼 =  
tan 훼
cos 훽 (29)  

Priemer roztečnej kružnice 푑 =  푚  푧 (30)  

Priemer základnej kružnice 푑 = 푑 cos 훼  (31)  

Priemer hlavovej kružnice 푑 = 푑 + 2 ℎ +  2 푥 푚 (32)  

Priemer pätnej kružnice 푑 = 푑 − 2 ℎ +  2 푥 푚 (33)  

Rozteč šróbovice 푆 =  
휋 푑

tan 훽 (34)  

Počet zubov virtuálneho kolesa 푧 =  
푧

(cos 훽)  (35)  

 

1.2.3 TUHOSŤ OZUBENIA 
Tuhosť ozubenia má vplyv na vibrácie a hluk súkolesia. Podľa tuhosti sa taktiež môžu 
prispôsobiť prípadné modifikácie na ozubení. 

Výpočet samotnej tuhosti je komplexná úloha, ktorej teoretické riešenie je zložité a tak sa na 
jej určenie používa buď technický experiment alebo výpočet metódou konečných prvkov. 
Tuhosť záberu je možné vyjadriť pomerom zaťaženia zubov ku ich deformácii [11].  

퐾 =
푀
푇퐸  (36)  
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kde K je torzná tuhosť záberu ozubených kolies, 
M je moment zaťaženia, 
TE je transmission error, teda chyba ozubenia vzniknutá deformáciou pri zábere. 

Tento jednoduchý vzťah je možné využiť pre vyhodnotenie výsledkov získaných simuláciou 
u ideálneho súkolesia. Podľa normy ČSN ISO 6336-1 sa však na výpočet strednej mernej 
tuhosti zubov používajú nasledujúce vzorce [8]. 

푐 = 푐  (0,75 휀 +  0,25);  ε  ≥ 1,2;  β ≤ 45° (37)  

kde cγ je stredná merná tuhosť záberu zubov, 
c' je merná tuhosť párov zubov, 
εα je súčiniteľ záberu profilu. 

Hodnota c' sa získa z empirických vzťahov [8]. 

푐 =  푐′  푐  푐  푐  cos 훽 ;  푐 = 0,8 (38)  

kde c'th teoretická merná tuhosť páru zubov v normálnom reze, 
cM je korekčný súčiniteľ, 
cR je súčiniteľ tvaru telesa, 
cB je súčiniteľ neštandardného tvaru profilu. 

Teoretická merná tuhosť c'th vychádza z experimentálne získaných hodnôt, na základe ktorých 
je odvodený príslušný vzťah [8]. 

1
푐′ =  푐 +  

푐
푧 +  

푐
푧 +  푐  푥 +  푐  

푥
푧 + 푐  푥 +  푐  

푥
푧 +  푐  푥 +  푐  푥  (39)  

kde c1 až c9 sú konštanty podľa tabuľky 2, 
x1, x2 sú jednotkové posunutia spolu zaberajúcich kolies, 
zv1, zv2 sú počty zubov virtuálnych kolies. 

Tabuľka 2 Konštanty pre výpočet teoretickej mernej tuhosti páru zubov [8] 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 

0,04723 0,15551 0,25791 -0,00635 -0,11654 -0,00193 -0,24188 0,00529 0,00182 

Súčiniteľ cR zahrňuje vplyv tvaru samotného kolesa a je závislý na niekoľkých parametroch 
zobrazených na obrázku nižšie. 
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Obrázok 11 Podstatné rozmery pre výpočet súčiniteľu cR [8] 

Kde b je šírka ozubenia, SR je hrúbka venca a bs je hrúbka stojiny. 

Pre prípad kedy je b = bs platí cr = 1, inak je cr funkciou všetkých troch hodnôt a modulu 
v normálovej rovine [8]. 

푐 = 푓
푏
푏 ,

푆
푚  (40)  

�

푆
푚 = 2; 푐 = 0,8 ÷ 0,9

푆
푚 = 5; 푐 = 0,9 ÷ 0,97⎭

⎬

⎫
 푝푙푎푡í 푝푟푒 

푏
푏 = 0,2 ÷ 0,7 (41)  

Súčiniteľ cB podľa normy ČSN ISO 6336-1 závisí na hodnotách hf
* a αn nasledovne [8]. 

푐 =  1 + 0,5 1,25 − ℎ∗  [1 − 0,02 (20 −  훼 )] (42)  

 
SÚČINITEĽ ZÁBERU PROFILU 
Súčiniteľ εα vyjadruje pomer dráhy záberu ku rozteči, meranej na základnej kružnici v čelnej 
rovine, tak ako to znázorňuje obrázok 12 [8]. 
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Obrázok 12 Geometria pre výpočet súčiniteľa záberu profilu [8] 

Body I1, 2 sú tzv. body vratu - v ideálnom prípade to sú miesta počiatku evolventy na 
základnej kružnici, 
A1, 2 sú počiatky záberu na hlavách kolies 1 a 2, 
B1, 2 sú body osamelého záberu kolies, 
O1, 2 sú osi otáčania. 

Príslušný výpočet je teda nasledovný [8]. 

휀 =  
푔
푝 =  

푑 −  푑 +  푑 −  푑 −  2 푎  sin 훼
2 휋 푚  cos 훼  (43)  

훼 =  arccos
푑 +  푑

2 푎  (44)  

kde aw je prevádzková osová vzdialenosť, 
αtw je valivý uhol záberu v čelnej rovine. 

Hodnota aw, prípadne αtw, môže byť buď daná výkresovou dokumentáciou alebo sa zvolí pri 
návrhu. Uvedený je variant pre zadanú osovú vzdialenosť. Prípadný výpočet zahŕňa odčítanie 
tabuľkových hodnôt ako popisuje [8] alebo [2]. 

V tejto kapitole boli uvedené znalosti potrebné pre vypracovanie praktickej časti diplomovej 
práce, ktorej popis nasleduje ďalej. Ďalšie kapitoly pozostávajú prevažne z dvoch častí 
popisujúcich variant pre 2D aj 3D model s dôrazom na rozdielne postupy.  
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2 TVORBA MODELOV 
Pre vytvorenie samotného MKP modelu bolo nutné najprv vytvoriť potrebnú geometriu 
súkolesia. K tomuto účelu bol použitý program od spoločnosti PTC, Creo parametric 2.0. 
Charakteristické rozmery súkolesia boli zvolené na základe výkresov dodaných vedúcim 
diplomovej práce. 

Tabuľka 3 Charakteristické rozmery ozubeného súkolesia pre rovinné aj priestorové modely 

Názov parametra Pastorok Koleso 

m - modul ozubenia  4 mm 4 mm 

z - počet zubov 27 31 

α - uhol záberu 20° 20° 

x - jednotkové posunutie 0,219 0,172075 

s - šírka ozubenia 25,5 mm 28,5 mm 

Ra - skosenie zuba na hlave1 0,36 mm (0,9 násobok m) 0,36 mm (0,9 násobok m) 

 

2.1 TVORBA 2D MODELU 
Rovinný model vychádza z výkresu súkolesia so šikmým ozubením. Keďže v rovine sa 
šikmosť zubov nijak neprejavuje, jediným rozdielom oproti modelu 3D je, že pre výpočet 
charakteristických kružníc a ďalších rozmerov kolies boli použité rovnice na stranách 15 až 
18. Prakticky boli teda vytvorené priestorové modely s priamym ozubením a následne 
prienikom s normálovou rovinou vytvorený rovinný variant súkolesia. 

 
2.1.1 POSTUP MODELOVANIA 
Pri tvorbe modelu bol použitý intuitívny spôsob, kedy bol postupne pridávaný materiál 
a upresňovaný tvar zubov, na rozdiel od viac technologického postupu, kedy by sa materiál 
postupne odoberal a modelovala by sa zubová medzera. 

Na začiatok boli vytvorené referenčné roviny a osi a načrtnuté charakteristické kružnice. 
Z pätnej kružnice bol vysunutý materiál, symetricky od stredu kolesa, so zadanou šírkou. 
Ďalším krokom bolo vytvorenie prvého zuba, čo pozostávalo hlavne z tvorby boku zuba 
(evolventy) a prechodovej krivky (trochoidy). Vytvorený zub bol následne skopírovaný po 
celom obvode kolesa pomocou kruhového vzoru. Tu bola nastavená os rotácie zhodná s osou 
kolesa a zadaný počet zubov z. Na záver už bola iba vytvorená diera pre hriadeľ podľa 
dodaného výkresu. Tým je dokončený priestorový model jedného kolesa s priamymi zubami. 

                                                
1 Dané výkresovou dokumentáciou 
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Aby ho bolo možné zo zostavy exportovať ako rovinný model formátu step, bol pridaný ešte 
prienik telesa so stredovou rovinou. 

 

MODELOVANIE ZUBU 
Pre vykreslenie evolventy boli použité rovnice z predošlej kapitoly. Počiatok súradného 
systému bol zadaný do stredu globálneho súradného systému, teda do stredu kolesa, a typ bol 
nastavený na cylindrický súradný systém. Premenný parameter nastavený na rozsah 0 až 1 
a následne prepočítaný na požadované stupne v dostatočnom rozsahu. 

Obrázok 13 Strom modela ozubeného kolesa 
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Tvorba trochoidy je obdobná s miernou obmenou, keďže rovnice vyžadujú referenčné body 
xT0 a yT0. Pre tento účel slúži náčrt časti nástroja zobrazený na obrázku 15 (fialovou farbou). 
Počiatok súradného systému trochoidy leží v priesečníku evolventy a valivej kružnice, kde je 
nástroj tečný na bok zuba (evolventu). Os súradnicového systému prechádza stredom kolesa. 
Vzhľadom k počiatku bola zmeraná vzdialenosť referenčného bodu T0 a vzdialenosti použité 
v rovniciach. Výsledná sekundárna trochoida je tečná vzhľadom na pätnú kružnicu. 

Po vykreslení sekundárnej trochoidy bola na roztečnú kružnicu vynesená krivka opisujúca 
šírku zuba s počiatkom na evolvente. Rovina stredu zuba bola vedená stredom tejto krivky 
a osou kolesa. Evolventa a trochoida boli odzrkadlené vzhľadom na stredovú rovinu zuba. 
Celkový profil zuba bol vytvorený z priesečníkov kriviek evolventy, trochoidy a hlavovej 
kružnice. Tento profil bol symetricky vysunutý po steny už vytvoreného telesa (pätnej 
kružnice). Na záver boli zuby na hlave skosené. 

počiatok 
súradného 
systému 

xT0 
yT0 

evolventa 

náčrt čati 
nástroja rovina 

stredu zuba 

hlavová 
kružnica sekundárna 

trochoida 

sekundárna 
trochoida 

evolventa evolventa 

počiatok 
súradného 
systému 

evolventa 

Obrázok 14 Nastavenia pre vykreslenie krivky evolventy 

Obrázok 15 Tvorba krivky trochoidy (vľavo) a celkový profil zubu (vpravo) 

krivka určujúca 
šírku zuba na 
roztečnej kružnici 
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ZOSTAVA 
Celý model je plne parametrický s využitím funkcií Parameters a Relations a potrebné kóty 
sú pomenované. Preto vytvorenie zostavy bolo jednoduché. Osová vzdialenosť sa počíta 
automaticky podľa parametrov kolies vložených do zostavy (polovica súčtu priemerov 
valivých kružníc). V tejto vzdialenosti bola vytvorená os pre druhé vložené koleso, prvé je 
zaväzbené na osi globálneho súradnicového systému zostavy. Obe kolesá sú zarovnané podľa 
ich stredovej roviny. Správne natočenie kolies bolo dosiahnuté nastavením ich počiatočnej 
pozície. Obe kolesá majú nastavenú počiatočnú pozíciu pomocou bodu počiatku 
súradnicového systému trochoidy, teda valivého bodu. Tieto body ležia zhodne na spojnici 
stredov kolies. 

Spočítané parametre nutné pre vytvorenie modelu súkolesia sú uvedené v tabuľke 4. Na 
geometrii rovinného súkolesia už ďalej neboli robené žiadne dodatočné úpravy. 

  

Detail 

Obrázok 16 Model 2D zostavy a detail nastavenia počiatočnej pozície 
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Tabuľka 4 Vypočítané charakteristické rozmery rovinného súkolesia 

Názov parametra Pastorok [mm] Koleso [mm] 

df - priemer pätnej kružnice 99,752 115,376 

db - priemer základnej kružnice 101,487 116,522 

d - priemer roztečnej kružnice 108,0 124,0 

dw - priemer valivej kružnice 109,752 125,377 

da - priemer hlavovej kružnice 117,752 133,377 

s - šírka zuba 6,921 6,784 

rf - polomer zaoblenia na hlave nástroja 1,52 1,52 

aw - osová vzdialenosť 124,95 124,95 

 

2.2 TVORBA 3D MODELU SO ŠIKMÝM OZUBENÍM 
Modelovanie ozubenia so šikmými zubami má z časti zhodný postup, aký bol popísaný 
v predošlej podkapitole, a to až na vytvorenie telesa zuba z jeho profilu. Ďalšia zmena je 
v použitií rovníc z tabuľky 1. Dôvodom je, že správna geometria evolventy sa nachádza 
v čelnej rovine kolesa a tak je nutné prepočítať normalizované parametre (priemery kružníc, 
šírku zuba, atď.) z normálovej roviny do roviny čelnej. 

 

2.2.1 MODELOVANIE ŠIKMÉHO ZUBA 
Pri šikmom ozubení, profil zuba opisuje šróbovicu a tak jeho modelovanie pozostáva z dvoch 
krokov.  

1. Najprv bola vytvorená stredová rovina zuba využitím funkcie Helical Sweep, ktorá 
slúži na správne vedenie profilu po šírke kolesa. Pre tento účel je nutné dodatočne 
dopočítať teoretickú rozteč šróbovice, ktorú zub opisuje. Pre pastorok a koleso je tiež 
nutné určiť či sa jedná o pravotočivú alebo ľavotočivú šróbovicu. V tomto prípade je 
zmysel šróbovice zubov pastorku vpravo, teda pre koleso je to naopak vľavo. 

2. Následne bol profil vytiahnutý po trajektórii, tak aby bol neustále rovnobežný s čelnou 
rovinou, pomocou funkcie Sweep. 

퐿 =
휋푑

tan 훽 (45)  

kde L je rozteč šróbovice, ktorú opisuje šikmé ozubenie. 
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Telesá pastorku a kolesa boli dokončené podľa dodaných výkresov. Boli vytvorené diery pre 
hriadeľ, skosenia a ďalšie prvky. Následne bola vytvorená zostava, obdobne ako pre rovinný 
modelu, s tým rozdielom, že do súboru step boli exportované celé telesá vo forme 
objemových modelov. 

Najdôležitejšie parametre súkolesia so šikmými zubami, ktoré boli dopočítané, sú uvedené 
v tabuľke 5. Pre účely MKP modelu boli neskôr spravené zjednodušujúce úpravy, popísané 
v ďalšej kapitole.  

stredová 
rovina 
šikmého 
zuba 

Obrázok 17 Rovina určujúca trajektóriu šikmého zuba a celková zostava 
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Tabuľka 5 Podstatné parametre priestorového modelu so šikmími zubami - parametre sú uvedené 
pre čelnú rovinu 

Názov parametra Pastorok [mm] Koleso [mm] 

df - priemer pätnej kružnice 106,683 123,335 

db - priemer základnej kružnice 107,173 123,050 

d - priemer roztečnej kružnice 114,931 131,958 

dw - priemer valivej kružnice 116,683 133,335 

da - priemer hlavovej kružnice 124,683 141,335 

s - šírka zuba 7,365 7,22 

rf - polomer zaoblenia na hlave nástroja 1,52 1,52 

aw
2 - osová vzdialenosť 125,01 125,01 

S - rozteč šróbovice  992,023 1138,99 

β - sklon zuba 20° 20° 

zmysel šróbovice zubov pravý ľavý 

                                                
2 osová vzdialenosť bola vhodne zvolená, nie počítaná. 
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3 NASTAVENIA VÝPOČTOVEJ ČASTI 
Na simulácie bol použitý program ANSYS Workbench 17.1. Pred samotným nastavením 
preprocesoru však boli spravené úpravy 3D modelu v Design Modelery. Hlavným dôvodom 
je zmenšenie konečno-prvkovej siete a taktiež zjednodušenie geometrie pre lepšiu kontrolu 
siete. V tomto module boli tiež pomenované vybrané časti 2D a 3D modelov pre 
jednoduchšiu prácu neskôr, tak aby nebolo nutné neustále vyberať všetky hrany a vybrané 
plochy jednotlivo. 

 

3.1 ÚPRAVA GEOMETRIE 3D MODELU 
Aby bolo možné použiť pre rovinný aj priestorový model zhodné postupy vytvárania 
konečno-prvkovej siete, bola z 3D modelu vyčlenená časť geometrie. Na pastorku, resp. 
kolese, bola oddelená časť ozubenia, ktorá sa dostáva do záberu s ozubením kolesa, resp. 
pastorka. V nasledujúcich odstavcoch je popísaný postup rozdelenia modelu pastorka, ktorý je 
však zhodný pre pastorok aj koleso. 

Najprv bol nakreslený náčrt pre oddelenie ozubeného venca od telesa pastorka a potom 
vytvorené roviny pre orezanie častí, v ktorých sa nenachádza ozubený veniec a miest kde je 
skosený. Následne bol pomocou funkcií Extrude a Slide rozrezaný materiál. 

Obrázok 18 Často používané skupiny hrán a plôch zoskupené funkciou named selection 
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Po oddelení vybraných zubov v zábere boli odstránené detaily so zanedbateľným vplyvom na 
celkovú tuhosť súkolesia. Jedná sa hlavne o skosenia, zaoblenia, odobrania materiálu 
a otvory. K tomuto účelu slúžia funkcie Fill a Delete Face. Aby model neobsahoval zbytočne 
veľa drobných častí,  boli spojené do väčších celkov funkciou Boolean. 

 

Obrázok 20 Delenie pastorka na jednotlivé časti a vyselektovaný diel ozubenia (vpravo) 

Face Delete Face Delete 

Face Delete 

Fill  

 

Boolean 

Obrázok 19 Postup zjednodušenia 3D modelu súkolesia 
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3.2 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Po pripravení geometrie bol vybraný materiál súkolesia. V prostredí projektu bola už od 
začiatku prednastavená oceľ. Vybrané materiálové charakteristiky sú zobrazené v tabuľke 6. 

Tabuľka 6 Materiálové charakteristiky 

Hustota [kg∙m-3] 7850 

Poissonov pomer  0,3 

Youngov modul [GPa] 200 

Medz pevnosti v ťahu 
a tlaku [MPa] 250 

 

 

 

3.3 KONEČNO-PRVKOVÁ SIEŤ 
Po rozdelení 3D modelu na menšie a jednoduchšie časti mohla tvorba konečno-prvkovej siete 
prebiehať podobne pre rovinný aj priestorový model. Najdôležitejšími časťami súkolesia sú 
styčné plochy a päty zubov. Pre vysieťovanie významných oblastí boli aplikované funkcie 
Inflation a Sizing na čelnej ploche súkolesí.  

 
3.3.1 KONEČNO-PRVKOVÁ SIEŤ 2D MODELU 
Pri výbere vhodných parametrov boli postupne upravované globálne nastavenia spolu 
s parametrami použitých lokálnych funkcií Inflation a Sizing. Pre rovinný model je možné 
použitie aj jemnejšej siete pre stále relatívne rýchly beh výpočtov, čo bolo brané do úvahy 
v globálnych nastaveniach konečno-prvkovej siete. 

V globálnych nastaveniach boli zvolené pomalé prechody medzi prvkami siete a hodnoty 
volené prevažne  na „stredné“. Pri kontrole tvaru postačovala štandardná kontrola. Relevance 
centre mierne upravuje jemnosť konečno-prvkovej sieťe a je zvýšená čo značí dôraz na 
presnosť výsledkov. Naopak zníženie uprednostňuje rýchlosť simulácie. Významný vplyv má 
tiež nastavenie Size Function, ktoré bolo upravené tak, aby sa netvorili zbytočne jemné prvky 
v oblastiach kde to nie je potrebné (napr. drážka pre pero v pastorku). Taktiež s ohľadom na 
plynulé prechody z ozubenia smerom k stredom kolies bolo zvolené nastavenie funkcie na 
Curvature. Konkrétne nastavenia aj s niekoľkými štatistikami sú zobrazené v tabuľke 7. 

Obrázok 21 Projektové prostredie a výber 
materiálu  
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Ďalej bola vytvorená jemnejšia konečno-prvková sieť na ozubení, ktoré sa dostáva počas 
simulácie do záberu. Na všetky hrany vybraných zubov bola aplikovaná funkcia Sizing, 
určujúca veľkosť elementov na povrchu zubov v zábere. Funkcia Inflation bola dva krát 
aplikovaná na čelnú plochu kolies. Najprv boli vybrané päty zubov ako je ukázané na 
obrázku 18. V druhom prípade boli vybrané všetky ostatné hrany ozubenia. Funkcii bola 
priradená voľba First Layer Thickness (ďalej IFLT), teda určujúca je hrúbka prvej vrstvy. 
Pre päty zuba bolo zvolených 8 vrstiev a pre boky zubov 5 vrstiev. Oba varianty majú zhodne 
nastavený rast, teda voľbu Growth Rate (ďalej IGR). Hodnoty IFLT aj IGR sú navrhnuté 
podľa výsledkov citlivostnej analýzy.  

 

CITLIVOSTNÁ ANALÝZA   
Práve pre presnejšie nastavenie lokálnej siete bola vypracovaná citlivostná analýza, teda aby 
sa zistil konkrétny vplyv konečno-prvkovej siete na požadované výsledky. Podľa analýzy boli 
upravené nastavenia siete pred záverečnými výpočtami. 

V citlivostnej analýze je porovnaných niekoľko nastavení jemnosti konečno-prvkovej siete 
a ich vplyv na celkový priebeh získaných výsledkov aj strednú hodnotu priebehov. Analýza 
obsahuje celkom štyri rôzne skupiny nastavení pre dva rôzne zaťažovacie momenty. 

 

Obrázok 22 Globálne nastavenia výpočtovej sieťe a výsledné štatistiky kvality 
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Tabuľka 7 Citlivostná analýza 

 DP Moment 
[N∙m] 

IFLT 
[mm] 

IGR 
 

Edge sizing 
[mm] 

Rozdiel strednej hodnoty 
mernej tuhosti [%] 

min vhodné 
1 50 0,5 1,3 0,5 X 
2 200 0,5 1,3 0,5 X 

 
3 50 0,33 1,2 0,33 1,29 

 
4 200 0,33 1,2 0,33 0,68 

použité 
5 50 0,2 1,2 0,2 0,03 
6 200 0,2 1,2 0,2 0,02 

 
7 50 0,1 1,1 0,1 0,22 

 
8 200 0,1 1,1 0,1 0,02 

Tabuľka 7 zobrazuje citlivostnú analýzu celkom pre osem rôznych simulácií (tzv. design 
pointov). Na konci tabuľky je uvedený percentuálny rozdiel strednej hodnoty získaných 
výsledkov vždy v porovnaní s predošlým variantom (hrubšou konečno-prvkovou sieťou) 
zaťaženou zhodným momentom (teda DP 3 vzhľadom na DP 1, DP 5 voči DP 3 atď.). 

Na obrázku 23 a 24 je zobrazený celkový priebeh mernej tuhosti súkolesia počas jednej 
periódy. Ani nastavenia pre najhrubšiu zvolenú sieť nemajú vplyv na strednú hodnotu tuhosti. 
Z priebehu je zrejmé, že s jemnejšou sieťou sa priebeh mierne vyhladí. Pre rovinný model je 
možné použiť aj jemnejšie nastavenia pri uchovaní relatívne krátkych časov simulácií.  

 

Obrázok 23 Vplyv jemnosti konečno-prvkovej sieťe na priebeh mernej tuhosti ozubeného súkolesia. 
Variant pre nízke zaťaženie. 
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Obrázok 24 Vplyv jemnosti konečno-prvkovej sieťe na priebeh mernej tuhosti ozubeného súkolesia. 
Variant pre vysoké zaťaženie. 

Z grafov je zrejmé, že pri nižšom zaťažení má jemnosť siete väčší vplyv na celkový priebeh. 
Pri lepšom preskúmaní detailu vidno, že až pre posledný variant je priebeh úplne hladký. 
Avšak z veľkej časti je zhodný už s tretím variantom, ktorý bol použitý pri ďalších 
simuláciách (v tabuľke 7 vyznačené zelenou). 

 

Obrázok 25 Detail z citlivostnej analýzy v oblasti kde sú najväčšie rozdiely v priebehu tuhosti 
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Konečno-prvková sieť 2D modelu je tvorená prvkami PLANE183 a obsahuje 37 628 uzlov 
a 12 024  prvkov. Z citlivostnej analýzy vykonanej pre rovinný model sa vychádzalo aj pri 
navrhovaní konečno-prvkovej sieťe pre model priestorový. Pri 3D modeloch sa už musela 
zvážiť aj vysoká náročnosť simulácií, nielen po časovej stránke, ale aj kvôli požiadavkám na 
pamäť výpočtových strojov. 

  

3.3.2 KONEČNO-PRVKOVÁ SIEŤ 3D MODELU 
Keďže v priestorovom modely pribúda tretí rozmer, pre tvorbu siete po šírke zubov bola 
aplikovaná funkcia Sweep. Jej použitie už nie je tak priamočiare ako u predošlých funkcií, 
z toho dôvodu bola geometria kolies rozdelená ako to popisuje podkapitola 3.1. 

 

Prvým krokom bolo oddelenie časti zubov so skosením aby bolo možné použitie funkcie 
Inflation. Neskôr sa pri výpočtoch ukázalo, že tieto skosenia nemajú významný vplyv na 
tuhosť záberu a tak boli odstránené úplne.  

Ďalej nasledovalo oddelenie ozubeného venca od tela kolesa. Metóda Sweep sa totiž nebola 
schopná vyrovnať s prechodom medzi vencom a telom na pastorku aj kolese zároveň. Tiež 
nasledovalo rozdelenie ozubenia na časť v zábere a mimo záberu, aby sa znížil počet 
elementov tam kde to nie je nevyhnutné, a aby mimo zubov v zábere nevznikali prvky 
s veľkým nepomerom strán.  

Obrázok 26 Časť ozubenia určená pre jemnú výpočtovú sieť. Zelenou je označená čelná (zdrojová) 
plocha metódy Sweep. Na kolese je zobrazená metóda Sizing. 
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Posledným krokom bolo vyrovnanie sa so šikmým ozubením. Keďže sa nejedná o jednoduché 
vysunutie po rovnej priamke, bolo nutné ručne zadať zdrojovú a cieľovú plochu metódy 
Sweep, ktorými sú čelné plochy pastorka a kolesa. 

Po vykonaní úprav pre metódu Sweep a jej nastavení boli na čelnú (zdrojovú) plochu 
aplikované funkcie Inflation a Sizing rovnako ako u rovinného modelu. Zmena bola iba 
v zadávaných hodnotách jednotlivých parametrov. Z dôvodu minimalizovania výpočtových 
nárokov na čas a pamäť boli použité približné hodnoty z citlivostnej analýzy 2D modelu.  

Konkrétnejšie, podľa tabuľky 7, sa vychádzalo z minimálnych vhodných nastavení s miernou 
úpravou konečno-prvkovej sieťe. Pre päty zubov bolo použitých 6 vrstiev metódou Inflation, 
pre boky zubov 4 vrstvy a zhodné hodnoty IFLT a IGR . Metódy Sizing a Sweep využívajú 
zhodne veľkosť prvkov 0,5 mm. 

Dodatočne bola použitá ešte metóda Tetrahedrons s nastavením Patch Conforming na stredy 
kolies, aby bol zaistený prechod medzi malými prvkami tvorenými metódou Sweep 
a  globálne spravovanou sieťou v strede kolies. 

Obrázok 28 Použité metódy pre lokálne nastavenia výpočtovej sieťe 3D modelu. Detail pre metódy 
Sweep a Inflation (vpravo) 

Obrázok 27 Detail prechodu medzi ozubením a telesom kolesa 
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Pri 3D modeli bolo vykonaných niekoľko zmien aj v globálnych nastaveniach sieťovania 
a časť ozubenia mimo záberu bola vypnutá kvôli zníženiu počtu prvkov. V globálnych 
nastaveniach bol zrýchlený prechod medzi prvkami a parameter Relevance vrátený na 
pôvodnú hodnotu 0. Aby v prechodoch medzi globálnou a lokálnou sieťou nedochádzalo 
k vytváraniu výrazne deformovaných prvkov, bol zmenený parameter kontroly tvarov na 
agresívnejšiu metódu.  

Práve hrubšie globálne nastavenie, rýchlejšie prechody a samotný prechod z prvkov 
tvorených metódou Sweep má za následok mierne zhoršenie celkovej kvality konečno-
prvkovej siete. Zmenené nastavenia a štatistiky siete 3D modelu sú zobrazené na obrázku 29. 

Na záver bolo ešte vykonané porovnanie výsledkov oproti modelu s mierne hrubšou sieťou 
a výsledky boli takmer identické a teda nastavenia konečno-prvkovej siete, tak ako boli 
uvedené v tejto podkapitole, nemajú vplyv na celkový priebeh výsledkov. 

Pre opakovateľnosť tvorby siete bolo zaznamenané poradie v akom sú jednotlivé časti 
vysieťované. Najprv je generovaná sieť na ozubení a následne na stredovej časti modelu. 
Celkom model obsahuje 861 886 uzlov a prvkov 214 027 typu SOLID186, SOLID 187 
a MPC184. 

Obrázok 29 Globálne nastavenia výpočtovej siete 3D modelu a celkové štatistiky. 
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3.4 KONTAKTY 
S vytvorenou konečno-prvkovou sieťou bolo možné nastaviť jednotlivé kontakty zubov. 
Pôvodný automaticky generovaný kontakt nebol na správnych častiach ozubenia a tak bolo 
nutné vytvoriť vlastné kontakty. Spočiatku používaný jeden kontakt pre všetky zuby sa ukázal 
ako nevhodný pri odhaľovaní chýb modelu. Z tohto dôvodu spolu zaberajúce boky zubov 
tvoria samostatné kontaktné dvojice. Avšak pri výsledkoch sa rozdelenie na jednotlivé 
kontakty nijak neprejavuje. 

Pre oba smery otáčania boli vytvorené štyri kontaktné páry a vygenerované počiatočné 
informácie o kontaktoch, aby sa zistil vhodný smer otáčania a momentového zaťaženia, keďže 
už pri modelovaní bolo súkolesie ustavené tak aby boli boky zubov v dotyku. Tá strana 
kontaktov, pri ktorej sa na začiatku prejavuje mierna penetrácia bola ponechaná pre ďalší 
postup. 

Samotné vlastnosti kontaktov sú zhodné pre rovinný aj priestorový model a odlišnosť je len 
vo výbere hrán resp. plôch bokov ozubenia. Ďalšie odstavce ukazujú nastavenia na rovinnom 
modeli. 

Obrázok 30 Celkový pohľad na výpočtovú sieť 3D modelu s detailom (vpravo) 
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! 

! 

Na obrázku 31 je znázornená počiatočná penetrácia pri kontakte zo skupiny B- a teda druhá 
skupina (A+) bola vypnutá. Z obrázku tiež vidno, že spodné koleso má kontakty zvýraznené 
modrou farbou, čo v programe Workbench značí, že sa jedná o cieľové teleso, anglicky 
Target body. Hrany na pastorku sú vybrané ako kontaktné teleso, Contact body. Pre tento 
prípad, kedy sú obe kolesá takmer rovnaké a konečno-prvková sieť je zhodná, na výbere 
nezáleží. Ďalšie významné nastavenia sú zvýraznené na obrázku 32. 

Pri kontaktoch bol zvolený koeficient trenia 0,1 - jedná sa o kontakt dvoch oceľových kolies. 
Pre porovnanie bolo testované aj súkolesie bez trenia a vplyv na výslednú hodnotu strednej 
mernej tuhosti bol minimálny.  

Nastavenie Trim Contact je pri vlastnoručne vytvorených kontaktoch automaticky vypnutý. 
Dôležité je, aby Trim Contact nebol zapnutý, pretože ešte na začiatku simulácie odstráni 
prvky kontaktov, ktoré sú od seba príliš ďaleko, čo sú všetky zuby mimo záberu. 

Obrázok 31 Výber kontaktov a počiatočné informácie o kontaktoch. 

Obrázok 32 Nastavenie správania kontaktov 
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Dôležitá je správna voľba Interface Treatment na Add Offset, ktorá má zásadný vplyv na 
správnu funkcionalitu. Testované bolo aj správanie pre voľbu Adjust to touch, ale tam 
dochádza k nesprávnemu výberu elementov, ktoré majú byť v zábere. Napr. na obrázku 33 
vidno neúplnú čiaru záberu po šírke zubu. 

Na výsledky má tiež vplyv nastavenie Normal Stiffness. Pre tento typ úlohy je doporučená 
hodnota pre Normal Stiffness factor rovná 1. Pre overenie bola vykonaná obdobná analýza 
ako pre výber parametrov konečno-prvkovej siete. Keďže sa kontaktná tuhosť nastavuje len 
prostredníctvom faktoru a nie priamo, jej skutočnú hodnotu je možné zistiť aj počas simulácie 
pod záložkou Solution po pridaní konkrétneho kontaktu. 

Obrázok 33 Chyba kontaktu pri nevhodnom nastavení voľby Interface Treatment 

Obrázok 34 Analýza citlivosti na zmenu faktora kontaktnej tuhosti 
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Ďalšie vlastnosti kontaktu už dokáže Workbench vhodne zvoliť automaticky. Napr. metódu 
Augmented Lagrange, hodnoty povolenej penetrácie aj Pinball Region. Tieto nastavenia boli 
zadané len z dôvodu plnej kontroly nad správaním kontaktov. Pre Pinball Region by 
zmenšením polomeru malo dôjsť k zrýchleniu behu simulácie čo však nebolo výrazne 
pozorované. 

Na kontaktoch rovinného modelu boli použité prvky typu CONTA172 a TARGE169. 
Pri priestorovom modeli prvky typu CONTA174 a TARGE170. 

 

3.5 VÄZBY   
Keď boli nastavené kontakty, na základe informácií z nich generovaných bolo možné určiť 
smer otáčania súkolesia a tak bolo pristúpené k tvorbe väzieb a zaťažení. Workbench 
umožňuje použitie jednoduchých väzieb typu Joint, v ktorých sa priamo zadáva aj zaťaženie 
a tiež sa z nich dajú vyčítaťvýsledky. 

Stredy kolies boli pevne zaväzbené Jointom typu Revolute s možnosťou otáčania iba okolo 
osi Z. Pre koleso je zadávaný uhol natočenia počas simulácie a pre pastorok moment 
pôsobiaci proti kolesu. Dôležité je overiť výber referenčného súradného systému, ktorý je 
zväčša nutné zadať ručne podľa toho ako je vytvorený model súkolesia v CAD programe. 
Väzba je zjednodušene zvolená ako tuhá.  

Pri 2D modeloch nie je možné použitie väzieb typu Joint a tak boli aplikované podpory typu 
Remote Displacement. Nastavenia sú obdobné ako pri 3D modeloch, ale navyše treba 
zamedziť posuvom. Taktiež momentové zaťaženie pre pastorok je nutné zadať samostatne. 

Obrázok 35 Nastavenie väzieb 3D modelov 
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3.6 ANALÝZA 
Ako už vidno z obrázku 35 veľkosť a priebeh momentu aj rotácie je zadávaný cez tabuľku. 
Dôvodom je rozdelenie analýzy do dvoch krokov. V prvom kroku je pastorok postupne 
zaťažovaný momentom, zatiaľ čo koleso je nehybné. V ďalšom kroku sa koleso pomaly otáča 
o zadaný uhol. Pri simulácii 2D modelu to je o uhol dvoch zubov. Pri 3D modeli len o jeden 
zub a nutné minimum navyše, kvôli ustáleniu hodnôt na začiatku druhého kroku. 

Obrázok 36 Výber hrán pre väzby a zaťažovací moment 2D modelu. Pri 3D obdobne s výberom plôch 

Obrázok 37 Nastavenie a priebeh momentu na pastorku a natočenia na kolese počas analýzy 
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 Jednotlivé kroky boli definované formou Substebs, teda počtom podkrokov. Konkrétne počty 
boli postupne vhodne odhadnuté po dokončení množstva testovacích simulácii a mierne sa 
odlišujú pre rovinný a priestorový model. 2D model vyžadoval viac iterácií v prvom kroku 
pre konvergenciu a tak bola počiatočná hodnota zvýšená. Priestorový model v simulácii 
konvergoval aj pri zadaní troch počiatočných podkrokov. 

V druhom kroku u rovinného modelu bolo možné jemnejšie nastavenie, konkrétne 
10 podkrokov na každý stupeň otočenia kolesa. V tomto prípade pre pootočenie o dva zuby 
kolesa, teda 23,2°, to je 232 podkrokov. Pre priestorový model bolo z dôvodu časovej 
náročnosti zvolených približne 5 podkrokov na jeden stupeň. 

Nastavenie Auto Time Stepping môže byť aktívne pre zlepšenie konvergencie, čo však nie je 
nutné. Pre elimináciu zotrvačných efektov je vypnutá voľba Time Integration. Naopak 
zapnuté musí byť Large Deflection. Po dokončení všetkých nastavení je možné pristúpiť 
k spusteniu simulácie a následnému vyčítaniu získaných dát. 

 

Obrázok 38 Nastavenie analýzy: prvý krok pre 2D model, druhý krok pre 3D model 
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4 SPRACOVANIE VÝSLEDKOV 
Vzhľadom na väzby rovinného modelu, z ktorých nie je možné priamo odčítať hodnoty, boli 
v modeli vybrané dva referenčné body. Každý z nich sa nachádza na jednom z kolies, na 
opačnej strane ako dochádza k záberu, aby neboli deformačne zaťažené. Body na vzdialenej 
strane teda reprezentujú natočenie, tak ako by bolo odčítané na tuhej väzbe. Pre overenie boli 
hodnoty odčítané nielen z pastorka, ale aj z kolesa. Rozdiel medzi uhlom natočenia kolesa 
zadanom v analýze a uhlom získaným zo simulácie je až na štvrtom desatinnom mieste a tak 
je zanedbateľný. Pre odčítanie uhlov boli použité funkcie súradnicového systému. 

Pre 3D model je získanie požadovaných údajov o niečo jednoduchšie. Priamo do väzieb boli 
umiestnené sondy, z ktorých je možné okrem aktuálneho natočenia vyčítať aj reakčné 
momenty vo väzbách. 

Na overenie správnosti záberu počas simulácie môžu slúžiť vybrané nástroje kontaktov. Je 
možné zobraziť čiary záberov, kontaktné napätie aj hodnoty penetrácie. Ich funkčnosť je 
rovnaká pre rovinné aj priestorové modely. V prípade rozdelenia kontaktov na jednotlivé 
páry, je na kontrolu, pre správne zobrazenie výsledkov, nutné vybrať všetky požadované 
kontakty. 

Na samotné vyhodnotenie boli dáta exportované do programu Microsoft Office Excel 2007. 
V tomto programe boli vykonané analytické výpočty, porovnanie strednej hodnoty mernej 
tuhosti a vykreslené všetky grafy. 

 

Sondy pre väzby 
3D modelu 

Obrázok 39 Spôsob odčítania uhlového natočenia kolies s vyznačením oblasti výberu referenčných 
bodov pre 2D model 
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4.1 ANALYTICKÉ VÝPOČTY 
Pre overenie správnosti získaných výsledkov sa používa porovnanie strednej hodnoty mernej 
tuhosti vypočítanej zo získaných dát voči analyticky zíkanej hodnote. Analytický výpočet 
vychádza z rovníc 37 až 42. Príslušná norma [13] tiež uvádza podmienky platnosti a interval, 
v ktorom by sa mala skutočná stredná hodnota nachádzať (-8%; +5%).  

Keďže je pre 3D model pomer šírky ozubenia a hrúbky stojiny nad uvedenou medzou 0,7 
(približne 0,9), do výpočtov vstupuje parameter cB rovný 1 a s rovnakou hodnotou aj pre 
rovinný model. 

Tabuľka 8 Hodnoty vstupujúce do analytického výpočtu strednej hodnoty mernej tuhosti a získaný 
interval pre rovinný aj priestorový model 

Názov parametru 2D model 3D model 

zv1 31 32,5392 

zv2 27 37,3598 

αtw [rad] 0,3840 0,3949 

cB 1 1 

cR 1 1 

cM 0,8 0,8 

c'th 17,2358 17,9859 

εα 1,5471 1,4482 

c' 13,7887 13,5210 

cγ 19,4464 18,0657 

cγ (-8%; +5%) (17,8907; 20,4187) (16,6205; 18,9690) 

 

4.2 VYHODNOTENIE DÁT 
Pre rovinný aj prietorový model prebiehalo vyhodnocovanie získaných dát rovnakým 
spôsobom. Zo simulácii boli exportované dva súbory dát popisujúce natočenie kolesa 
a pastorka pre každý časový okamih. Spracovanie následne prebiehalo v niekoľkých krokoch: 

1. Prevedenie hodnôt na absolútne hodnoty z dôvodu rôznych orientácií súradných 
systémov kolies. 
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2. Výpočet teoreticky presného pootočenia pastorku voči kolesu (pri ideálne tuhých 
kolesách). Z aktuálnej polohy kolesa prepočítaním pomocou prevodového pomeru 
súkolesia i=1,148. 

3. Určenie rozdielu medzi skutočnou polohou pastorka a teoretickou hodnotou. Najprv 
v stupňoch a následne aj v μm pre výpočet mernej tuhosti. 

4. Prepočet zaťažovacieho momentu na merné zaťaženie, teda sily pôsobiacej na 1 mm 
šírky zuba v mieste styku súkolesia (vo vzdialenosti polomeru valivej kružnice). Pre 
tento účel bol počítaný 2D model so zadanou jednotkovou hĺbkou 1 mm. 

5. Výpočet výslednej tuhosti súkolesia podľa rovnice 36 v jednotkách [(N∙m)/rad], resp. 
výpočet mernej tuhosti v  [(N/mm)/μm)]. 

6. Vyčíslenie strednej hodnoty z jednej periódy získaných dát. Pre rôzne zaťažovacie 
momenty sa výber začiatku periódy môže líšiť podľa ustálenia priebehu na začiatku 
druhého kroku simulácie. Ustálenie trvá o jednu až štyry iterácie dlhšie pri zväčšovaní 
zaťažovacieho momentu. 

Z tabuľky 9 vidno, že pre všetky zaťažovacie momenty sú stredné hodnoty získané z 2D 
modelu v očakávanom intervale. Po kontrole hodnôt strednej mernej tuhosti boli vykreslené 
príslušné grafy mernej a reálnej tuhosti súkolesia pre vybrané zaťažovacie momenty. 

Tabuľka 9 Stredné hodnoty mernej tuhosti súkolesia pre rôzne zaťažovacie momenty 2D modelu 

Zaťažovací moment 
[N∙m] 50 80 110 150 200 300 

Merná tuhosť 
[N∙mm-1∙μm-1] 18,84 18,36 18,31 18,45 18,68 19,10 

Tabuľka 10 Stredné hodnoty mernej tuhosti súkolesia pre rôzne zaťažovacie momenty 3D modelu 

Zaťažovací moment 
[N∙m] 200 300 800 1000 

Merná tuhosť 
[N∙mm-1∙μm-1] 8,25 9,24 10,59 10,92 

Ako ukazuje Tabuľka 10, pre 3D model sa nepodarilo dosiahnuť požadované hodnoty mernej 
tuhosti. Dôvody a možné príčiny sú diskutované v ďalšom texte. 

Graf mernej tuhosti záberu 3D modelu (viď obrázok 41) zobrazuje pri niekoľkých priebehoch 
iba časť periódy z dvoch dôvodov. Prvým je numerická chyba, ku ktorej dochádza pri výpočte 
vždy v rovnaký okamih (približne 8,5° pootočenia kolesa), čo je zobrazené pri dvoch 
priebehoch: pre 200 N∙m a 300 N∙m. Druhým je výpočtová náročnosť modelu a časové 
obmedzenie pridelených zdrojov vo výpočtovom centre, kde bolo možné využívať 
prostriedky vždy len na 24 hodín. Počas alokovaného času niektoré simulácie neprebehli až 
do konca a bolo ich nutné prerušiť skôr. Taktiež na pridelenie zdrojov s dostatočným 
výpočtovým výkonom bolo zvyčajne nutné čakať viac ako jeden deň. 
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1 perióda je 11,6 ° 

3. zub 
v zábere 

jeden pár zubov 
v zábere 

Obrázok 40 Priebehy mernej tuhosti záberu súkolesia získanej z rovinného modelu 

1 perióda je 11,6 ° 

Obrázok 41 Priebehy mernej tuhosti záberu súkolesia získanej z priestorového modelu 
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Numerická chyba nastáva pri všetkých testovaných variantách v rovankom okamihu 
a v malom rozsahu sa vyskytuje už u rovinného modelu. Bolo testovaných niekoľko variantov 
pre odhalenie príčiny tejto chyby: zjemnenie konečno-prvkovej siete, zväčšenie počtu krokov 
simulácie, zmena počiatočnej polohy modelu ešte pred začiatkom simulácie (v programe 
Design Modeler), analýza všetkých parametrov kontaktu. Všetky testované prístupy bez 
vplyvu na chybu. Táto chyba tiež nie je závislá na zaťažení, smere ani rýchlosti otáčania 
kolesa a pravdepodobne sa nejedná ani o rozkmitanie sústavy, keďže nedošlo k ustáleniu ani 
pri ponechaní súkolesia v kľude počas niekoľkých časových intervalov. Výsledky obsahovali 
rovnakú chybu aj pri zmene typu analýzy z tranzientnej na statickú. Taktiež zmena prístupu 
kedy bol zaťažovací moment nahradený za deformačné zaťažovanie s konšt. výchylkou 
skončila bez vplyvu na numerickú chybu. Pre 3D model bola tiež testovaná výmena väzieb 
tak, aby bola zhodná s 2D modelom a ani v tomto prípade nedošlo ku zmierneniu javu. 
Pre rovinný model je prejav chyby minimálny a z výsledkov je možné získať užitočné 
informácie. 

 

4.2.1 VYHODNOTENIE PRIEBEHOV TUHOSTI MODELOV 
Zo získaných priebehov mernej tuhosti sú zjavné oblasti jednopárového záberu. Naopak od 
zaťažovacieho momentu 200 N∙m (na obrázku 40) dochádza k značnej deformácii ozubenia 
a do styku sa na okamih dostávajú tri zuby súčasne. Pre moment 300 N∙m je v zábere tretí zub 
v rozmedzí 12,2° až 12,9° (viď obrázok 40). Naopak pri príliš malých zaťažovacích 
momentoch prestáva byť piebeh stabilný natoľko, že sa mení aj jeho stredná hodnota. 

 

1 perióda je 11,6° 

Obrázok 42 Reálna tuhosť 2D súkolesia pre šírku kolies 25,5 mm - pre porovnanie s 3D modelom 
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Pre približné porovnanie reálnej tuhosti rovinného súkolesia s 3D modelom boli priebehy 
simulované aj pre variantu so šírkou kolies 25,5 mm (obrázok 42). Hoci ani v takomto 
prípade nie je možné výsledné hodnoty presne porovnávať keďže sa jedná o model iba 
s podobnými parametrami a šikmým ozubením. Napriek tomu sa hodnoty tuhosti pre 
porovnateľné momenty rádovo približujú. 

Každé ozubené súkolesie sa dimenzuje pre určité zaťaženie. Z pohľadu ideálneho priebehu 
tuhosti, kedy je rozpätie hodnôt čo najmenšie, by bolo vhodné zvoliť zaťažovací moment na 
1 mm šírky kolesa, 50 N∙m až 150 N∙m. Pre variant rozšírený na 25,5 mm tomu zodpovedá 
zaťažovací moment apoň 1275 N∙m. 

Ďalší jav, ktorý je možno pozorovať pri modeli so šíkmými zubami je zmena strednej tuhosti. 
Práve takáto zmena sa v malej miere objavuje aj pri 2D modeli. Toto je demonštrované na 
obrázku 44, kde je zobrazený výsledok simulácie rovinného modelu s priradenou šírkou 
pastorka 25,5 mm (ako pri priestorovom modeli). Príčinou takéhoto správania je nelineárna 
závislosť deformácie na zaťažení vplyvom zväčšovania plochy kontaktu s rastom zaťaženia 
[14]. V ľavej časti sú zobrazené priebehy mernej tuhosti kde je zjavný nárast hodnôt pri 
dvojpárovom zábere (minimálna deformácia). V pravej časti sú dve skupiny bodov oddelené 
farebne a preložené príslušnou priamkou. Zelené body pre nižšie zaťaženia nemajú ustálený 
pomer deformácie a zaťažovacieho momentu. Naopak skupina označená oranžovými bodmi 
pre väčšie zaťaženia už vykazuje lineárnu závislosť deformácie na zaťažení. 

1 perióda je 11,6 ° 

Obrázok 43 Reálna tuhosť 3D súkolesia 
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Obrázok 44 Vplyv  zaťaženia na mernú tuhosť (vľavo) a deformáciu (vpravo) pre rovinný model s 
rozšírenou hrúbkou pastorku na 25,5 mm 

Obrázok 45 Vplyv zaťažovacieho momentu na deformáciu modelu so šikmými zubami 
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Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu záberu ozubených kolies. Súčasťou 
sú varianty pre rovinný aj priestorový model. Rovinný model má niekoľko obmedzení pre 
jeho aplikáciu, ako napr. nemožnosť simulovať: uloženie na nesúosých hriadeľoch, 
modifikácie po šírke zuba a kolies so šikmými zubami. Z tohto dôvodu bol tvorený aj 3D 
model so šikmým ozubením. 

Oba modely boli vytvorené v CAD programe a sú plne parametrické. Pre ich pretvorenie 
postačuje zmena základných parametrov v programe Creo Parametric. Pri tvorbe geometrie 
súkolesia bola použitá na prvý pohľad intuitívna metóda postupného pridávania meteriálu  
a modelovania zuba. Tento spôsob sa však ukázal ako mierne problematický pri tvorení 
prechodovej krivky zuba. Trochoida musí tečne naväzovať na pätnú kružnicu s čím mal 
použitý CAD program ťažkosti. Z tohto dôvodu by bol pravdepodobne vhodnejší prístup 
postupného odoberania materiálu. Pre tvorbu kolies so šikmými zubami bola modelovaná 
geometria v čelnej rovine a z tohto dôvodu bolo nutné použité rozmery (priemery 
charakteristických kružníc, širku zubovej medzery, atď) prepočítať podľa uhlu skolu β. 

Ďalší postup vytvárania MKP modelu v programe Workbench prebiehal iteratívne. Jednou zo 
zásad bolo aby mali rovinný aj priestorový model čo najviac spoločných parametrov 
a nastavení. Najprv bolo nutné vytvoriť vhodnú konečnoprvkovú sieť. Na 2D modeli bol 
v krátkom čase vyskúšaný variant spočívajúci v použití metódy Inflation, čomu bol následne 
prispôsobovaný 3D model. Nutným predpokladom aplikácie vybranej metódy bolo rozdeliť 
geometriu priestorového modelu na menšie časti tak aby zároveň umožňoval aplikáciu 
metódy Sweep. Ďalej bol model upravovaný s cieľom zjednodušiť a zmenšiť konečnoprvkovú 
sieť a boli odstránené prvky so zanedbateľným vplyvom na tuhosť súkolesia. Konečný model 
pozostáva len z dvoch častí: telo kolies a po päť zubov, ktoré sa dostávajú do záberu. 

Nasledovalo nastavenie kontaktov a parametrov analýzy. V tejto časti boli testované rôzne 
kombinácie nastavení a vypracované citlivostné analýzy. Prevažná časť testovania bola 
vykonaná na 2D modeli kvôli jeho malej výpočtovej náročnosti. 3D model aj po znížení počtu 
elementov takmer na polovicu, pri zachovaní relatívne jemnej konečnoprvkovej siete, stále 
vyžaduje značné množstvo výpočtových prostriedkov. Na bežnom osobnom počítači nie je 
možné spustiť simuláciu priestorového modelu a na tento účel bola využitá infaštruktúra 
výpočtového centra. Priemerná simulácia 3D modelu vyžadovala na svoj beh viac než 
150 GB pamäte. Len na výpočty priestorových modelov bolo využitých približne 2 200 dní 
procesorového času (procesormi spotrebovaný čas pre výpočty) a boli získané dáta o objeme 
viac než 2 TB. 

Po získaní hodnôt tuhosti, z analytických výpočtov pre porovnanie, boli upresnené nastavenia 
kontaktov a analýzy. Významný vplyv má kontaktná tuhosť a správne zvolený smer otáčania, 
resp. vhodne nastavená počiatočná poloha. Kontaktná tuhosť sa v programe volí len 
prostredníctvom faktoru a tak je vhodné na začiatku simulácie overiť skutočnú hodnotu. Ďalej 
bol experimentom zistený vhodný počet krokov a podkrokov analýzy. Tá je rozdelená na 
zaťažovací a hlavný výpočtový krok. Taktiež je dôležité overiť výber súradných systémov pri 
nastavení väzieb, ktoré program umiestňuje automaticky do ťažiska vybraného telesa, plochy 
alebo krivky. 

Získané dáta boli spracované v programe Microsoft Office Excel. Zo simulácií rovinného 
modelu je zjavný počet zubov v zábere v daný okamih a zaťaženie, pri ktorom dochádza 
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k deformácii súkolesia natoľko, že do záberu vstupuje tretí zub. Taktiež je možné odhadnúť 
od akého zaťaženia je deformácia a tuhosť lineárne závislá na zaťažení. V navrhnutých MKP 
modeloch však naďalej ostáva numerická chyba, ktorá sa prejavuje vždy v rovnaký okamih 
simulácie. Navrhnutými postupmi a ani po konzultáciách s odborníkmi v danej oblasti sa 
nepodarilo odhaliť príčinu tejto chyby. 

V 3D modeli sa okrem výrazného prejavu numerickej chyby objavujú aj ďalšie nepresnosti 
ako je stredná hodnota ležiaca mimo interval získaný analytickým výpočtom a celkový 
rozptyl strednej hodnoty medzi rôznymi zaťažovacími momentami. Analýza týchto chýb by 
vyžadovala ďalšie skúšky a citlivostné analýzy počítané priamo s priestorovým modelom, čo 
je časovo náročný proces. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
aw [mm] Prevádzková osová vzdialenosť 

b [mm] Šírka ozubenia 

bs [mm] Hrúbka stojiny 

c [mm] Radiálna vôľa 

c' [N∙mm-1.μm-1] Maximálna tuhosť na jednotkovú šírku jedného páru zubov 

c* [1] Súčiniteľ radiálnej vôle 

c1 - c9 [1] Konštanty pre výpočet teoretickej mernej tuhosti 

cB [1] Súčiniteľ neštandardného tvaru profilu 

cM [1] Korekčný súčiniteľ  

cR [1] Súčiniteľ tvaru telesa 

c'th [N∙mm-1.μm-1] Teoretická merná tuhosť 

cγ [N∙mm-1.μm-1] Stredná hodnota tuhosti záberu na jednotkovú šírku zubu 

d [mm] Primer roztečnej kružnice 

d1 [mm] Priemer hnacieho ozubeného kolesa 

d2 [mm] Priemer hnaného ozubeného kolesa 

da [mm] Priemer hlavovej kružnice 

db [mm] Priemer základnej kružnice 

df [mm] Priemer pätnej kružnice 

e [mm] Šírka subovej medzery 

ha [mm] Výška hlavy zuba 

ha
* [1] Súčiniteľ výšky hlavy zuba 

hf [mm] Výška päty zuba 

hf
* [1] Súčiniteľ výšky päty zuba 

i [1] Prevodový pomer 

i' [1] Skutočný prevodový pomer 

i1 n [1] Celkový prevodový pomer zloženého prevodu 

ixy [1] Prevodový pomer medzi jednotlivými kolesami s indexom x a y 

K [N∙m∙rad-1] Torzná tuhosť záberu súkolesia 

m [mm] Modul ozubeného kolesa 

M [N∙m] Zaťažovací moment 

mt [mm] Modul v čelnej rovine 

n1 [min-1] Otáčky hnacieho hriadeľa 
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n2 [min-1] Otáčky hnaného hriadeľa 

n'2 [min-1] Skutočné otáčky hnaného hriadeľa 

p [mm] Rozteč ozubeného kolesa 

pt [mm] Rozteč v čelnej rovine 

rf [mm] Polomer prechodovej krivky základného profilu 

rf
* [1] Súčiniteľ polomeru prechodovej krivky základného profilu 

rp [mm] Polomer roztečnej kružnice 

ry [mm] Polárna súradnica bodu evolventy z dvojice (ry; ϑy) 

s [mm] Hrúbka zuba 

S [mm] Rozteč šróbovice 

SR [mm] Hrúbka ozubeného venca 

st [mm] Šírka zuba v tečnej rovine 

TE [rad] Chyba ozubenia (Transmission Error) 

u [°] Parameter valenia 

ux [mm] Posunutie výrobného nástroja 

x [1] Jednotkové posunutie výrobného nástroja 

x1 [1] Jednotkové posunutie na hnacom kolese 

x2 [1] Jednotkové posunutie na hnanom kolese 

xF [mm] Súradnica trochoidy v pravouhlom súradnom systéme, z dvojice (xF; yF) 
xT0 [mm] Súradnica stredu zakrivenia na hlave nástroja, z dvojice (xT0; yT0) 

yF [mm] Súradnica trochoidy v pravouhlom súradnom systéme, z dvojice (xF; yF) 
yT0 [mm] Súradnica stredu zakrivenia na hlave nástroja, z dvojice (xT0; yT0) 

z [1] Počet zubov kolesa 

z1 [1] Počet zubov hnacieho kolesa 

z2 [1] Počet zubov hnaného kolesa 

zv [1] Počet zubov virtuálneho kolesa 

zv1 [1] Počet zubov virtuálneho kolesa hnacieho 

zv2 [1] Počet zubov virtuálneho kolesa hnaného 

α [mm] Uhol profilu, záberu 

αt [°] Uhol profilu v čelnej rovine 

αtw [°] Valivý uhol záberu v čelnej rovine 

αy [°] Uhol profilu zuba 

β [°] Sklon zubov na roztečnom valci 
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εα [1] Súčiniteľ záberu profilu 

ϑy [°] Polárna súradnica bodu evolventy z dvojice (ry; ϑy) 

ψ [1] Súčiniteľ preklzu 

ω1 [rad∙s-1] Uhlová rýchlosť hnacieho hriadeľa 

ω2 [rad∙s-1] Uhlová rýchlosť hnaného hriadeľa 

CAD Počítačovo podporovaný návrh (Computer aided design) 

ČSN Česká štátna norma 

IFLT Hrúbka prvej vrstvy metódy Inflation (Inflation first layer thickness) 

IGR Rýchlosť rastu vrstiev metódy inflation (Inflation growth rate) 

ISO Medzinárodná štandardizačná organizácia 

MKP Metóda konečných prvkov 
 


