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Aplikacja wspomagająca projektowanie lotniczych przekładni stoŜkowych
z uŜyciem CAD
Aplikacja wspomagająca projektowanie przekładni stoŜkowych, będąca w
fazie opracowywania w Politechnice Rzeszowskiej, jest narzędziem,
pozwalającym na samodzielne generowanie wirtualnych modeli członów
przekładni, a następnie na korygowanie ustawień obrabiarki w oparciu o
obserwowany ślad współpracy zazębienia. Moduły aplikacji są
przygotowywane w środowisku Autodesk Inventor (nacinanie uzębień i
sprawdzanie współpracy bez obciąŜenia) oraz Abaqus (współpraca pod
obciąŜeniem). Zaletą takiego rozwiązania (praca w popularnych systemach
inŜynierskich, a nie jako oddzielny program) jest łatwość instalacji i
dostępność dla szerokiego grona odbiorców – uŜytkowników CAD. Aplikacja
jest tworzona w celu projektowania konstrukcji i technologii przekładni
lotniczych, jednak jej otwarta formuła nie wyklucza rozszerzenia asortymentu.
W załoŜeniu ma być pomocna zarówno podmiotom gospodarczym jak i słuŜyć
do szkolenia studentów wyŜszych szkół technicznych.

MODUŁ DO SPRAWDZANIA KONTAKTU POD OBCIĄśENIEM

MODUŁ DO NACINANIA KOŁA I ZĘBNIKA PRZEKŁADNI STOśKOWEJ

Wczytany model obliczeniowy przekładni stoŜkowej (po prawej) oraz wyniki w postaci
sumarycznego śladu współpracy [2]

Widok okna dialogowego Create Field Output From Frames oraz przykładowe wyniki
maksymalnych napręŜeń uzyskane przy pomocy tej funkcji [2]

Przykład form graficznych
koła zębatego [2]
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Szkice narzędzia i otoczki w przekroju osiowym wraz z tabelą parametrów oraz wyznaczone
wartości funkcji sterujących obróbką i wizualizacja układu wykonawczego uzębienia [3]

MODUŁ DO BADANIA WSPÓŁPRACY PARY KONSTRUKCYJNEJ

Przykładowy wykres napręŜeń utworzony bezpośrednio w programie Abaqus wraz z
danymi do eksportu w formie tabelarycznej [2]
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