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Wstęp

Wstęp

Strona programu

http://www.gearbox.com.pl/index_pliki/Page1146.htm
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Wstęp
Program komputerowy PRZEKŁADNIA, służy do projektowania przekładni zębatych o prostej linii

zęba (program PRZEKŁADNIA_ZS przeznaczony jest do projektowania przekładni zębatych o śrubowej

linii zęba). Mogą to być przekładnie klasyczne, o różnym stopniu złożoności, jak również przekładnie typu

‘power shift’. Program ten pozwala na wielokryterialną optymalizację przekładni ze względu na różne,

wybierane skojarzenia kryteriów. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni są realizowane według normy

ISO 6336.

Wykorzystanie optymalizacji wielokryterialnej umożliwia, z punktu widzenia użytkownika, różne

podejścia do projektowania skrzyń przekładniowych (dowolne zestawy kryteriów cząstkowych i ich wag).

Zastosowanie wydajnych procedur optymalizacyjnych zapewnia sprawne poszukiwanie jak najlepszych

rozwiązań. Program, poprzez odpowiednią konstrukcję funkcji kryterialnych, zapewnia również optymalny

rozkład obciążeń poszczególnych par zębatych. 

Ze względu na olbrzymią ilość parametrów, współczynników niezbędnych do przeprowadzenia

obliczeń, przyjęto zasadę, że docelowo prawie wszystkie dane będą miały, wstępnie przyjęte wartości

(proponowane przez program). Oczywiście, można będzie prawie każdą z nich zmienić w odpowiednim

okienku dialogowym. Wobec powyższego, nawet użytkownik z niewielką wiedzą w zakresie projektowania

przekładni zębatych, będzie w stanie przeprowadzić obliczenia i uzyskać zadowalające wyniki. Poprzez

okienka dialogowe są podawane lub modyfikowane przez użytkownika na przykład: struktura przekładni,

parametry elementów, informacje o obciążeniach oraz parametry optymalizacji.

Na rysunku pokazano przykład przekładni typu ’power shift’.



Przekładnia

5 / 65

Zadaniem użytkownika jest wprowadzenie struktury przekładni, co realizuje się w bardzo prosty

sposób. Wystarczy, korzystając z okienka dialogowego, pod pełną kontrolą programu (brak błędów),

zapisać poszczególne struktury biegów a początkowe dane dla kół są generowane poprzez szablony.

Możliwa jest również prezentacja, w odpowiednim okienku, rysunku schematu przekładni podczas

wprowadzania struktury biegów. 

W przypadku projektowania nowych przekładni, istnieje moduł programu służący do wyznaczania

wstępnych parametrów kół zębatych. W szczególności moduł ten dobiera zestaw ilości zębów kół do

założonych przełożeń na wszystkich biegach. W ten sposób znacznie upraszcza początkową fazę

projektowania przekładni. Dobór zestawów ilości zębów kół, dla złożonej przekładni, stanowi duży

problem, gdyż ilość możliwych kombinacji jest olbrzymia. Dzięki temu modułowi, aby rozpocząć obliczenia

przekładni użytkownik musi tylko zdefiniować jej strukturę i wskazać przełożenia jakie chce uzyskać na

poszczególnych biegach.

W zależności od wprowadzanych zmian niektórych parametrów koła, generowany jest na bieżąco

odpowiedni model koła (przyjęto trzy typy (modele) kół zębatych). W odpowiednim okienku dialogowym

można zmienić typ koła, w bardzo prosty sposób. Zmiana ta powoduje automatyczne dostosowanie

wartości parametrów koła. Program kontroluje prawidłowość doboru zestawu parametrów - możliwość

realizacji fizycznej każdego koła zębatego - na etapie przygotowania danych i tutaj sugeruje automatyczną

modyfikację danych. Użytkownik może pozwolić na odpowiednią zmianę danych, wykonać ją samodzielnie

lub zignorować ostrzeżenie. Podczas optymalizacji również sprawdzana jest możliwość realizacji kół, w

każdym kroku obliczeń. Jeśli wygenerowane, przez procedury optymalizacyjne, dane nie zapewniają

spełnienia wymaganych założeń, wówczas taki krok optymalizacji nie jest podejmowany. W efekcie

obliczenia są wykonywane w krótszym czasie.

Zmiany parametrów są również kontrolowane przez program, na przykład program nie pozwoli na

wprowadzenie wartości parametru spoza przedziału dopuszczalnego. Przedziały zmienności parametrów

mogą być również modyfikowane, najlepiej przez doświadczonych użytkowników. Użytkownik z niewielką

wiedzą w zakresie projektowania przekładni zębatych, może pozostawić ustalone wstępnie w programie

ograniczenia dolne i górne parametrów i dla nich szybko uruchomić i przeprowadzić obliczenia.

Moduł może być wyrażony w [mm] lub w [1/cal] (DP - Diametral-Pitch). Może być również

wybierany na trzy sposoby: dowolny z zakresu, dowolny z typoszeregu modułów znormalizowanych lub

wybrany z typoszeregu. Zmiana wartości modułu dla danego koła powoduje automatyczną zmianę

modułów dla kół współpracujących. Podczas edycji danych dla wybranego koła zębatego, można również

zaznaczyć opcję 'moduł identyczny dla wszystkich kół' i wówczas wszystkie koła przekładni będą miały

moduł wyrażony w tych samych jednostkach i będą wybierane według określonego sposobu wyboru.

Obliczenia wytrzymałościowe przekładni wykonywane są według normy ISO 6336. Parametry

sigmaFlim - nieograniczona wytrzymałość zmęczeniowa stopy zęba i sigmaHlim - nieograniczona

wytrzymałość boku zęba, biorące udział w obliczeniach wytrzymałościowych, zostały wyznaczone

doświadczalnie. Badania doświadczalne przeprowadzono na kołach zębatych wykonanych z pięciu

gatunków stali do nawęglania, w których stosowano dwie metody obróbki wykańczającej uzębienie

(szlifowanie i wiórkowanie). Do programu można wprowadzić parametry materiałowe dla dowolnego

materiału i wykonać dla niego obliczenia. Zmiana typu materiału powoduje natychmiastową modyfikację
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wszystkich parametrów materiałowych danego koła. Zaznaczenie, w okienku dialogowym, odpowiedniej

opcji pozwala również na automatyczne ustalenie identycznych parametrów materiałowych dla wszystkich

kół przekładni.

W programie wykorzystano efektywne procedury optymalizacji oraz wprowadzono, w przypadku

uzyskania lokalnych minimów, automatyczne wznawianie obliczeń przez program, z odpowiednią

modyfikacją punktu startowego (trzy metody: dwie zdeterminowane oraz jedna losowa). Takie podejście

pozwala na ciągłe, pełzające przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań. Procedury optymalizacji mogą być

automatycznie przełączane przez program lub ręcznie przez użytkownika.

Wyniki obliczeń można obserwować w specjalnym okienku dialogowym. Można również w

dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć dodatkowe okienko, prezentujące zmienność kryteriów optymalizacji

w funkcji ilości kroków optymalnych. Na wykresie znajdują się przebiegi wszystkich wybranych kryteriów

cząstkowych oraz kryterium globalnego. Skala osi X jest zmieniana dynamiczne w zależności od aktualnej

ilości rozwiązań optymalnych. Dane i wyniki obliczeń są zapisywane do plików tekstowych. Każdy taki plik

z wynikami obliczeń może natychmiast być wykorzystany jako punkt startowy do kolejnych obliczeń.

Program może pracować w dowolnym 32-bitowym lub 64-bitowym systemie Windows oraz może

być specjalnie skompilowany, zoptymalizowany pod określone procesory. Posiada zaawansowany,

wielojęzykowy instalator, pomoc w różnych formatach (HTML, CHM i PDF), multimedialne demo oraz

aktualizację automatyczną lub uruchamianą na żądanie.

Prezentowany  program PRZEKŁADNIA jest w określonym stanie rozwoju i wiele jego nowych

cech będzie stopniowo wdrażanych, niemniej już teraz można przeprowadzać, w wygodny sposób,

obliczenia złożonych przekładni. Przewiduje się duże korzyści z eksploatacji programu PRZEKŁADNIA,

znacznie krótszy cykl projektowy, zoptymalizowane elementy jak i całość przekładni. 

W pomocy tej zawarte są informacje w jaki sposób używać programu. Każdy etap formułowania

projektu jest opisany w osobnym podrozdziale. Dodatkowe informacje podano na stronie programu, gdzie

można również pobrać różne wersje oprogramowania.

http://www.gearbox.com.pl/pl/index_pl.html
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Stan projektu
W okienku dialogowym ‘Stan projektu’ umieszczono wszystkie etapy konieczne do wykonania

obliczeń optymalizacyjnych przekładni. Jeśli dany etap, opisany na przycisku, został wykonany, wówczas

pole Stan dla tego etapu zostaje zaznaczone i można przejść do realizacji kolejnego etapu.

Uwaga: wszelkie zmiany wprowadzone w poszczególnych etapach nie wpływają na zawartość pliku z

danymi wejściowymi a są wprowadzane do pliku z wynikami i będą zapisane na dysku tylko w przypadku

wykonania przynajmniej jednego kroku obliczeń. Każdy plik z wynikami obliczeń może być wykorzystany

jako punkt startowy do kolejnych obliczeń.
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Po zaznaczeniu przez program wszystkich pól Stan, możliwe jest przeprowadzenie obliczeń przekładni.

Można oczywiście wracać do poprzednich stanów i korygować dane w nich zawarte.

Przycisk Oblicz rozpoczyna proces obliczeń, który może być dowolnie długo kontynuowany.

Wybranie przycisku Pomoc uruchamia aktualnie otwartą pomoc programu, a naciśnięcie przycisku O progr.

wyświetla informacje o wersji i autorach programu. 

Naciśnięcie przycisku Co nowego? powoduje wyświetlenie informacji o głównych zmianach

wprowadzonych do programu, w odniesieniu do poprzedniej wersji.
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Program uruchamia automatyczną aktualizację raz na miesiąc. Istnieje również możliwość uruchomienia

aktualizacji na życzenie, w dowolnej chwili podczas pracy programu. Po zaznaczeniu pola wyboru

'Sprawdź uaktualnienie' i wybraniu przycisku Kontynuuj, rozpoczyna się proces aktualizacji programu. Na

ekranie pojawia się kolejne okienko, które pozwala na uaktualnienie programu:

Jeśli wyświetlone zostanie poniższe okienko, to należy czekać ponieważ program jest pobierany z serwera.

Okienko to znika tuż przed rozpoczęciem instalacji.  Program po zasygnalizowaniu zakończenia instalacji,

uruchamia się ponownie automatycznie i zgłasza się gotowy do pracy już w nowej wersji, czyli użytkownik
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nie musi zamykać starej wersji i uruchamiać nowej.

Jeżeli zainstalowana w komputerze wersja jest identyczna z umieszczoną na serwerze, wówczas program

kończy proces aktualizacji komunikatem pokazanym poniżej

i przechodzi do trybu normalnej pracy. Mogą pojawić się również inne komunikaty, na które należy

odpowiednio zareagować.

Z poziomu okienka 'O programie' można również uruchomić stronę programu.

W okienku dialogowym ‘Stan projektu’ znajduje się również przycisk Narzędzia. Ponieważ opcja ta jest

dość złożona, to została opisana w osobnym punkcie 'Narzędzia'. W każdej chwili wykorzystanie przycisku

Zakończ, w okienku ‘Stan projektu’, powoduje przerwanie procesu przygotowania danych do obliczeń lub

etapu obliczeń oraz zamknięcie programu.

Jeżeli nie zostały zaznaczone wszystkie pola Stan i zostanie użyty przycisk Oblicz, wówczas pojawi się

następujący komunikat:
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Użycie przycisku English powoduje przełączenie programu na wersję angielską, jak pokazano poniżej:
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Tylko na tym etapie realizacji projektu możliwe jest przełączenie programu na inną wersję językową. Jeżeli

program jest uruchamiany w systemie operacyjnym o wersji językowej innej niż polska, wówczas

automatycznie wybierany jest język angielski.
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Narzędzia

Moduł 'Narzędzia' ma udostępniać użytkownikowi dodatkowe, przydatne funkcje, które

bezpośrednio nie są wykorzystane w procesie realizacji etapów projektu. Aktualnie dostępna jest tylko opcja

'Obliczenia', pokazana poniżej. Okienko składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy możliwości wyliczania

grubości zęba 'gkn' na średnicy podziałowej (po łuku), na podstawie zadawanych lub wybieranych wartości:

współczynnika korekcji 'x', modułu 'm' oraz kąta zarysu 'alfa0'. Drugi fragment zapewnia operacje

odwrotną czyli znana jest grubość zęba 'gkn' na średnicy podziałowej a poszukuje się współczynnika

korekcji 'x' dla zadanych wartości modułu 'm' oraz kąta zarysu 'alfa0'.

Obliczenia wykonywane są w trybie interaktywnym - każda zmiana któregokolwiek parametru powoduje

natychmiastową zmianę szukanej wielkości.
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Na rysunku poniżej pokazano działanie opcji dla przypadku obliczania współczynnika korekcji.   
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Jeśli w wyniku obliczeń, dla zadanych wartości parametrów, zostanie przekroczony przyjęty zakres

zmienności współczynnika korekcji, wówczas pojawia się komunikat z ostrzeżeniem.
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Przekładnia
Kolejne okienko dialogowe pozwala na wybór folderu obliczeniowego, pliku danych oraz nazwy

pliku wynikowego. Folder można wpisać, wkleić lub wybrać w okienku edycyjnym Folder albo też za

pomocą przycisku Folder. Nazwa pliku wynikowego jest generowana automatycznie ale może też być

wpisana lub wklejona. Przyjęto zasadę, że pliki z danymi jak i pliki wynikowe mają zawsze rozszerzenie

‘*.prz’ na przykład ‘przekl_klas.prz’. Po wykonaniu obliczeń plik wynikowy może być potraktowany jako

plik z danymi (plik startowy do kolejnych obliczeń).

W okienku edycyjnym Plik z danymi pojawiają się pliki znalezione w wybranym folderze. Pliki z

przedrostkiem 'pl_' dotyczą przykładowych plików z danymi i opisami w języku polskim, natomiast pliki

rozpoczynające się od 'en_' dotyczą przykładów w angielskiej wersji. Można w tym okienku wybrać plik

danych lub wstawić nazwę nowego pliku. Nazwa pliku wynikowego jest wstępnie generowana w okienku

edycyjnym Plik z wynikami, na podstawie nazwy pliku z danymi. Dla przykładowych przekładni istnieją ich

schematy, które można wyświetlić w kolejnym etapie Struktura przekładni. Fakt istnienia schematu dla

wybranej przekładni sygnalizuje zaznaczone pole wyboru 'Schemat przekładni'. Po wprowadzeniu nowej

nazwy pliku z danymi (w tym przypadku nazwa może być podana bez rozszerzenia '*.prz'), pole wyboru

'Schemat przekładni' jest również zaznaczone ale okienko dialogowe jest modyfikowane, jak pokazano

poniżej: 
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Korzystając z przycisku Plik można wskazać położenie na dysku schematu przekładni, o ile istnieje i

wówczas nazwa pliku ze schematem zostanie wpisana do pola edycyjnego 'Nazwa pliku'. Program aktualnie

akceptuje popularny format pliku 'bmp' oraz dodatkowo 'png'.

Jeżeli wprowadzi się nową nazwę pliku z danymi (nowa przekładnia), wówczas należy w kolejnym okienku

dialogowym Struktura przekładni wprowadzić zapis struktury nowej przekładni a w okienku Parametry kół,

dla każdego koła zostaną wczytane parametry z szablonu, które można zmodyfikować. Jeśli się tego nie

zrobi wówczas optymalizacja rozpocznie się dla wstępnie identycznych kół.

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym zmienione

dane dotyczące przekładni (folder, plik z danymi i plik z wynikami) nie zostaną zaakceptowane. Przycisk

Zatwierdź akceptuje wybrane dane i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.

Rysunek poniżej przedstawia klasyczne okienko dialogowe wyboru folderu (uruchamiane za

pomocą przycisku Folder). Kolejny wybrany folder jest dołączany do pola edycyjnego Folder, pokazanego

w poprzednim okienku. Jeżeli w wybranym folderze istnieją jakieś pliki, to są one wyświetlane w polu

edycyjnym Plik z danymi.
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Wybór folderu można zatwierdzić przyciskiem OK lub anulować przyciskiem Anuluj.

Podobnie dla przypadku wyboru pliku ze schematem przekładni (przycisk Plik) pojawia się klasyczne
okienko wyboru pliku, jak pokazano poniżej:
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Struktura przekładni
Na rysunku przedstawiono okienko dialogowe, w którym w górnej części, pojawia się ilość biegów,

ilość kół i struktura przekładni odczytana z pliku danych lub wprowadzona przez użytkownika. Struktura ta

może być modyfikowana. Można zdefiniować również nową strukturę, wprowadzając zapisy połączeń kół

dla poszczególnych biegów, korzystając z dolnej części okienka dialogowego Definiuj lub modyfikuj

strukturę. Jeżeli w okienku dialogowym Wybór folderu, pliku... została wprowadzona nowa nazwa pliku

danych, wówczas zawsze będzie konieczność zdefiniowania nowej struktury. W tym przypadku parametry

kół zębatych są generowane na podstawie szablonu i są dla każdego koła identyczne. W kolejnym okienku

dialogowym Parametry kół można te wartości modyfikować.

Górny fragment okienka dialogowego zawiera dane odnośnie struktury przekładni. Wybór dowolnej

linii (biegu) w polu edycyjnym Struktura (poprzez kliknięcie na tę linię), powoduje wpisanie odpowiedniego

numeru biegu w polu Bieg oraz sekwencji kół zębatych w polu Wpisz lub wklej dane dla wybranego biegu

w dolnej, edycyjnej części okienka dialogowego. Podobnie wybierając bieg w polu Bieg, otrzymuje się wpis

struktury dla tego biegu w polu Wpisz lub wklej dane dla wybranego biegu. Można tutaj dokonać

modyfikacji zapisu wybranego biegu i wprowadzić go do struktury przekładni, za pomocą przycisku Zamień

lub usunąć wybrany bieg przyciskiem Usuń.

Zaznaczając pole wyboru Pokaż schemat przekładni uruchamiamy wyświetlanie schematu

analizowanej przekładni, o ile taki istnieje (przykładowe przekładnie lub pliki schematów wskazane w
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poprzednim etapie). 

Korzystając z wyświetlanego schematu można ułatwić sobie redakcję poszczególnych łańcuchów struktury

przekładni lub sprawdzić poprawność zapisu istniejących struktur. 

W przypadku edycji nowej struktury pole Struktura jest początkowo puste. Sekwencję kół można

wpisać lub wkleić w polu Wpisz  lub wklej dane dla wybranego biegu. Sposób zapisu sekwencji kół dla

danego biegu opiera się na zapisie znaku ‘+’ pomiędzy oznaczeniami kół, dla przypadku kół

współpracujących oraz znaku podkreślenia ‘_’, dla kół powiązanych ze sobą wspólnym wałkiem.

Oznaczenie każdego koła zawsze rozpoczyna się znakiem 'z', na przykład z1, z5, z12 itd. Dodatkowo, po

symbolu każdego koła należy wpisać w nawiasie numer wałka, na którym się koło znajduje. W trakcie

wpisywania sekwencji kół, dla danego biegu, w polu Bieg pojawia się numer edytowanego biegu. Kończąc

zapis struktury dla danego biegu nie należy naciskać na klawisz ‘Enter’ klawiatury a powinno się wybrać

przycisk Dodaj, co spowoduje wstawienie biegu do struktury przekładni (pole Struktura).

Zapis łańcuchów nowej struktury jest na bieżąco kontrolowany przez program. W przypadku

błędnych wpisów mogą być wypisywane różne komunikaty ostrzegawcze, na przykład:
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lub
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Przycisk Anuluj w okienku dialogowym Struktura przekładni powoduje powrót do okienka

dialogowego Stan projektu, przy czym dane dotyczące struktury przekładni nie zostaną zaakceptowane.

Przycisk Zatwierdź akceptuje dane odnośnie struktury i powoduje przejście programu do okienka

dialogowego Stan projektu.

W programie zamieszczono przykładowe pliki z danymi dla przekładni typu 'power shift', pokazanej

poniżej:
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zapis struktury przekładni:

z1(1)+z5(3)_z6(3)+z9(4)_z10(4)+z12(5)

z1(1)+z5(3)+z7(4)_z10(4)+z12(5)

z1(1)+z5(3)+z7(4)_z8(4)+z11(5)

z2(1)+z4(2)_z3(2)+z5(3)_z6(3)+z9(4)

_z10(4)+z12(5)

z2(1)+z4(2)_z3(2)+z5(3)+z7(4)_z10(4)

+z12(5)

z2(1)+z4(2)_z3(2)+z5(3)+z7(4)_z8(4)

+z11(5)

oraz dla przekładni klasycznej:
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zapis struktury przekładni:

z1(1)+z4(2)_z6(2)+z3(1)

z1(1)+z4(2)_z5(2)+z2(1)

z1(1)+z4(2)_z7(2)+z8(3)

gdzie (3) - wał koła biegu wstecznego z8; wał ten oraz koło z8 nie są pokazane na tym rysunku
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Wyznaczenie parametrów kół
Ten fragment programu służy do wyznaczania wstępnych parametrów kół zębatych, dla nowych

przekładni. W szczególności dobiera zestaw ilości zębów kół do założonych przełożeń na wszystkich

biegach. W ten sposób znacznie upraszcza początkową fazę projektowania przekładni. Dobór zestawów

ilości zębów kół, dla złożonej przekładni, stanowi nie lada wyzwanie, gdyż ilość możliwych kombinacji jest

olbrzymia. Dzięki temu modułowi, aby rozpocząć obliczenia przekładni użytkownik musi tylko zdefiniować

jej strukturę i wskazać przełożenia jakie chce uzyskać na poszczególnych biegach.

Jeśli w module 'Przekładnia' zostanie wpisana nowa nazwa przekładni wówczas, po zdefiniowaniu

struktury, program przechodzi do etapu 'Wyznaczenie parametrów kół'. Jeżeli program działa na istniejącej

przekładni, to etap ten nie jest aktywny (nie można z niego skorzystać ale jest zaznaczony jako

zrealizowany).

W przypadku obliczeń nowej przekładni istnieje również możliwość pominięcia etapu 'Wyznaczenie

parametrów kół'. Wystarczy, że w okienku dialogowym pokazanym poniżej zostanie zaznaczone pole

'Pomiń wyznaczanie parametrów...' i wówczas dane kół pobierane są z szablonu (są identyczne dla każdego

koła). Dane te można zmodyfikować w kolejnym etapie programu 'Modyfikacja parametrów kół' lub

pozwolić na zmiany parametrów w procesie optymalizacji. W przypadku zaznaczenia tego pola, przycisk

Wyznacz parametry kół nie jest aktywny i użytkownik może tylko skorzystać z przycisku Anuluj lub

Zatwierdź.
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Jeśli pole 'Pomiń wyznaczanie parametrów...' nie jest zaznaczone, to wprowadzając żądane

przełożenia dla każdego biegu, dokładność ich wyznaczania, zakres zmienności ilości zębów kół oraz

maksymalną ilość oczekiwanych zestawów kół, zapewniających żądane przełożenia, można uruchomić

poszukiwania zestawów kół, korzystając z przycisku Wyznacz parametry kół.
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Uruchomienie tego przycisku rozpoczyna poszukiwanie zestawów kół zębatych spełniających

wymagane przełożenia dla wszystkich biegów. Operacja ta może być długotrwała w przypadku dużej

dokładności i dużej ilości kół zębatych. Na ekranie pojawia się komunikat jak pokazano poniżej. Należy

czekać do zakończenia obliczeń.
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Zniknięcie komunikatu sygnalizuje zakończenie obliczeń. Uaktywnia się przycisk Wyniki,

udostępniający znalezione rozwiązania. Jeśli program nie znalazł żadnego rozwiązania, to wyświetlany jest

odpowiedni komunikat z propozycją ponownego uruchomienia obliczeń. W polu 'Uzyskane przełożenie'

widoczne jest najlepsze rozwiązanie, dla aktualnie wybranego biegu. 
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Naciśnięcie przycisku Wyniki powoduje wyświetlenie okienka z uzyskanymi zestawami kół,

wartościami przełożeń dla poszczególnych biegów oraz wartościami kryterium oceny każdego zestawu.

Najlepsze rozwiązanie oznaczone jest kolorem zielonym a numer wiersza w którym się znajduje

wyświetlany jest na dole w polu edycyjnym 'Min w wierszu'.
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Kliknięcie w element dowolnego wiersza, innego niż ten w którym znajduje się najlepsze

rozwiązanie, powoduje zaznaczenie tego wiersza na niebiesko a na dole okienka w polu 'Wybrano zestaw'

wpisywany jest numer tego wiersza. Program przyjmuje, po zatwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź, że

użytkownik wybrał do dalszych obliczeń właśnie to rozwiązanie. Okienko dialogowe 'Wybór zestawu kół'

jest skalowalne czyli można zmieniać jego rozmiar. Można również skorzystać z pasków przewijania aby

zobaczyć wartości pozostałych, w danym momencie niewidocznych parametrów.

W okienku dialogowym 'Wyznaczenie parametrów kół' znajdują się również dwa dodatkowe pola:

'moduł m' oraz 'kąt zarysu alfa0'. Parametry te można wybrać lub wpisać w dowolnym momencie przed

zamknięciem okienka. Obydwa parametry, wraz z wygenerowanym zestawem ilości zębów kół, są

wykorzystane do modyfikacji danych z szablonu oraz pozwalają wstępnie dobrać między innymi: średnicę

głów 'da', średnicę stóp 'df', średnicę piasty wieńca 'di_z', średnicę zewnętrzną piasty koła 'di_w' i średnicę

wewnętrzną piasty koła 'd_o', dla poszczególnych kół. Dzięki temu nie ma konieczności modyfikacji

parametrów kół w kolejnym etapie, po to aby program bez problemów rozpoczął optymalizację (nie ma

komunikatów, że wzajemny relacje średnic są niewłaściwie).



Przekładnia

34 / 65

Modyfikacja parametrów kół
Na rysunku pokazano okienko dialogowe pozwalające na: wybór typu koła, typu materiału,

przegląd, modyfikację istniejącego zestawu parametrów kół przekładni lub edycję nowego zestawu

parametrów. Wyświetlana jest nazwa przekładni (Nazwa przekładni), ilość kół (Ilość kół), ostatnio

modyfikowane koło (Ostatnio modyfikowane koło) oraz numer koła którego parametry chcemy edytować

(Edytuj dane dla koła). 

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym wprowadzone zmiany

nie zostaną zaakceptowane. Użycie przycisku Edytuj uruchamia kolejne okienko dialogowe zawierające

parametry wybranego koła. Przycisk Zatwierdź akceptuje parametry kół i powoduje przejście programu do

okienka dialogowego Stan projektu.

Jeżeli wprowadzono nową nazwę pliku z danymi (nowa przekładnia), w okienku Wybór folderu,

pliku..., wówczas w okienku dialogowym 'Dane koła zi', dla każdego koła zostaną wczytane parametry z

szablonu, które należy zmodyfikować. Zostanie również przyjęty typ koła oraz parametry materiałowe. W

przypadku wykorzystania szablonu parametrów koła, typ koła oraz wartości parametrów dla wszystkich kół

są początkowo identyczne.

Kolejny rysunek zawiera pierwszą, z pięciu części, danych dla wybranego koła. 
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W zakładce 'Typ koła' wyświetlane są trzy typy kół, które charakteryzują się określonym zestawem

wartości średnic diz oraz diw. Program na podstawie danych wejściowych wykrywa aktualny typ koła i jest

on wyróżniony opisami w kolorze magenta. Typ koła można zmienić korzystając z pola wyboru wybierz

typ koła, jak pokazano przykładowo poniżej:
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Każda taka zmiana powoduje określone modyfikacje, wykonywane automatycznie przez program, w

zestawie parametrów koła. Użytkownik może, w kolejnych zakładkach, wprowadzone zmiany skorygować.

Przyjęto trzy typy (modele) kół zębatych, opisane poniżej.

· Typ ‘wieńcowo–żebrowy z piastą’, który posiada wyraźnie uformowaną część wieńca zębatego
połączoną z piastą za pomocą żebra:
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· Typ ‘krążkowy’, w którym nie można wyodrębnić części wieńcowej od żebra, ani od piasty:

· Typ ‘wieńcowo–piastowy’, w którym wyodrębnia się wieniec zębaty przechodzący bezpośrednio w
piastę:
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Oznaczenia parametrów geometrycznych na rys.1,2 i 3 są następujące:
d0   – średnica wewnętrzna piasty koła,
diw – średnica zewnętrzna piasty koła,
diz  – średnica piasty wieńca koła,
df   – średnica stóp koła,
da  – średnica głów koła,
b   – szerokość wieńca koła,
bp  – szerokość piasty koła,
bs  – grubość żebra piasty koła,
Sp – grubość piasty koła,
Sr  – grubość wieńca koła.

Wstawiając parametry kół w okienkach dialogowych, należy wziąć pod uwagę, że jeżeli:

1. średnica piasty wieńca di_z>0 i średnica zewnętrzna piasty koła di_w>0, wówczas przyjmujemy typ koła

1 (‘wieńcowo–żebrowy z piastą’)

2. średnica piasty wieńca di_z=0 i średnica zewnętrzna piasty koła di_w=0, wówczas przyjmujemy typ koła

2 (‘krążkowy’)

3. średnica piasty wieńca di_z=0 i średnica zewnętrzna piasty koła di_w>0, wówczas przyjmujemy typ koła

3 (‘wieńcowo–piastowy’)

Następna zakładka, pokazana poniżej, dotyczy parametrów materiałowych wybranego koła

zębatego. Parametry sigmaFlim - nieograniczona wytrzymałość zmęczeniowa stopy zęba i sigmaHlim -

nieograniczona wytrzymałość boku zęba, biorące udział w obliczeniach wytrzymałościowych, zostały

wyznaczone doświadczalnie, dla kilku materiałów. Badania doświadczalne przeprowadzono na kołach

zębatych wykonanych z pięciu gatunków stali do nawęglania, w których stosowano dwie metody obróbki

wykańczającej uzębienie (szlifowanie i wiórkowanie). 



Przekładnia

39 / 65

Do programu można wprowadzić parametry materiałowe dla dowolnego materiału i wykonać dla niego

obliczenia. Zmiana typu materiału powoduje natychmiastową modyfikację wszystkich parametrów

materiałowych danego koła. 
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Zaznaczenie, w okienku dialogowym, odpowiedniej opcji pozwala również na automatyczne ustalenie

identycznych parametrów materiałowych dla wszystkich kół przekładni.

Kolejne zakładki dotyczą parametrów koła. Wartości minimalna min i maksymalna max, dla danego

parametru, są wartościami granicznymi. Wszystkie wartości parametrów, w tym graniczne, można

edytować. 
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Jeżeli wartość parametru nie zawiera się pomiędzy wartościami min i max, wówczas wyświetlany jest

komunikat wskazujący parametr z którym są problemy oraz naruszone ograniczenie. Komunikat ten będzie

się powtarzał dopóki wartość parametru nie będzie się zawierać pomiędzy min a max lub nie naciśnięty

zostanie przycisk Anuluj i wówczas wprowadzona zmiana wartości nie będzie zaakceptowana.

W zakładce 'Parametry cz.1' znajduje się również przycisk konfiguracja. Przycisk umieszczono

obok parametru moduł. Po naciśnięciu tego przycisku, na ekranie pojawia się nowe okienko:
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Moduł może być wyrażony w [mm] lub w [1/cal] (DP - Diametral-Pitch). Może być również wybierany na

trzy sposoby: dowolny z zakresu, dowolny z typoszeregu modułów znormalizowanych lub wybrany z

typoszeregu. Zmiana wartości modułu dla danego koła powoduje automatyczną zmianę modułów dla kół

współpracujących. Podczas edycji danych dla wybranego koła zębatego, można również zaznaczyć opcję

'moduł identyczny dla wszystkich kół' i wówczas wszystkie koła przekładni będą miały moduł wyrażony w

tych samych jednostkach i będą wybierane według określonego sposobu wyboru.
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Klikając na kolejne zakładki mamy możliwość podglądu wartości następnych parametrów lub ich zmiany.
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Ostatnie z okienek dialogowych 'Parametry koła’ zawiera pozostałe parametry.
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Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego 'Wybór numeru koła', przy czym zmienione

parametry kół nie zostają zaakceptowane. Użycie przycisku Zatwierdź zamyka okienko dialogowe 'Dane

koła zi' i uruchamia okienko z wyborem numeru koła.
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Odległości osi
Kolejny etap realizacji projektu to odległości osi. W okienku dialogowym 'Odległości osi',

pokazanym na poniższym rysunku, znajdują się następujące kolumny: nr pary, koła pary, aktualna

odległość osi kół (dla każdej pary) i zadana odległość osi kół (wybierana lub wpisywana przez

użytkownika). Okienko ma trzy zakładki, które mogą pomieścić do 30 par kół. 

Niektóre pary kół mogą być skojarzone z tymi samymi wałkami czyli powinny mieć identyczne odległości

osi. W takich przypadkach zmiana którejkolwiek z odległości w kolumnie zadana odległość osi kół,

powoduje równoczesną zmianę odległości dla par skojarzonych.

Opcja 'Odległości osi' może być wykorzystana na trzy sposoby: 

1. użytkownik nie wprowadza żadnych zmian, aktualne i zadane odległości osi są identyczne; program

podczas optymalizacji stara się zachować aktualne odległości osi,

2. użytkownik modyfikuje odległości osi w kolumnie zadana odległość osi kół, wybiera lub wpisuje własne

wartości; podczas optymalizacji program dąży do uzyskania zadanych odległości osi;

3. zaznaczenie pola odległości osi wyznaczane podczas optymalizacji pozwala na zmianę odległości osi

podczas obliczeń w korelacji z kryteriami optymalizacji.

Trzeci sposób jest nadrzędny w stosunku do pozostałych, jeżeli zostanie wybrany będzie decydował o

odległościach osi niezależnie czy wprowadzimy jakieś zmiany w kolumnie zadana odległość osi kół.

Takie podejście do zagadnienia pozwala na optymalizację istniejącej przekładni (sposób 1), pewną
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modyfikację odległości osi w istniejącej przekładni (sposób 2) lub na poszukiwanie lepszych lub zupełnie

nowych rozwiązań (sposób 3).
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Przełożenia
W programie można założyć pewną tolerancję dla przełożeń poszczególnych biegów. Pozwala to na

zmianę ilości zębów kół zębatych, podczas obliczeń optymalizacyjnych. Dla wybranego biegu (Nr biegu)

wyświetlane jest przełożenie oraz aktualne odchyłki dolna i górna przełożenia, plus wynikające z nich

graniczne wartości przełożeń. Zmiany wartości odchyłek powodują wyznaczenie nowych granicznych

wartości przełożeń.

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym dane odnośnie

zmienionych odchyłek przełożeń przekładni nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje

wprowadzone zmiany odchyłek dolnych i górnych przełożeń i powoduje przejście programu do okienka

dialogowego Stan projektu.
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Dane eksploatacyjne
W okienku ‘Dane eksploatacyjne’ można wybrać lub wpisać następujące grupy danych:

- Moment wejściowy oraz Obroty wejściowe

lub

- Moc oraz Obroty wejściowe

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym zmienione

dane eksploatacyjne dla przekładni nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje dane

eksploatacyjne i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.
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Współczynniki
W programie wyróżniono dwa zestawy współczynników, których wartości mogą być zmieniane, w

okienku dialogowym 'Współczynniki'. Okienko to zawiera współczynniki dotyczące wytrzymałości stopy

zęba oraz naprężeń kontaktowych. W pierwszym zestawie można zmieniać: współczynnik zastosowania

k_a, minimalny współczynnik bezpieczeństwa s_f_min, współczynnik korekcji naprężeń y_st oraz

współczynnik trwałości. Dla naprężeń kontaktowych dostępne są: graniczny współczynnik bezpieczeństwa

s_h_min, współczynnik trwałości z_nt oraz lepkość kinematyczna oleju w temperaturze 50 stopni ni_50.

Wartości współczynników są umieszczane również w pliku wyjściowym (w wynikach obliczeń) i jeżeli ten

plik zostanie użyty jako plik startowy do nowych obliczeń, wartości współczynników będą zachowane.
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Kryteria cząstkowe
Na rysunku przedstawiono okienko dialogowe pozwalające na wybór kryteriów cząstkowych

optymalizacji oraz na wybranie lub wprowadzenie wartości dodatkowych parametrów (wagi oraz wartości

normujące), służących do wyznaczenia udziału tych kryteriów w kryterium globalnym. Można wybrać

zestaw kryteriów, wagi oraz wartości normujące poszczególne kryteria cząstkowe. Wybór danego kryterium

odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w kolumnie Zestaw.

Poprzez zaznaczenie opcji Cały zestaw, wybiera się pełny zestaw kryteriów. 
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Wagi kryteriów najlepiej dobierać tak, aby dla określonego zestawu kryteriów sumowały się do wartości '1'.

Dla identycznych współczynników wagowych, wybranego zestawu kryteriów, wartości normujące powinny

zapewniać podobny wpływ poszczególnych kryteriów cząstkowych na wartość kryterium globalnego.

Kryteria cząstkowe mogą być dowolnie ze sobą kojarzone. W przypadku braku określonego

kryterium cząstkowego w zestawie wybranych kryteriów, jego współczynnik wagowy jest zerowany

podczas obliczeń, niezależnie od aktualnej wartości w okienku 'Parametry kryteriów cząstkowych'. Zestaw

kryteriów cząstkowych może być zarówno zmodyfikowany jak i rozbudowany, w zależności od potrzeb

użytkowników.

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym zmienione

dane odnośnie kryteriów cząstkowych nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje zestaw

kryteriów wraz z ich parametrami i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.

Kryteria cząstkowe można podzielić na 4 grupy:

- kryteria geometryczne (K1 , K2 , K3),

- kryteria masowe (K4 , K5),
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- kryteria wytrzymałościowe (K6 , K7 , K8),

- kryterium eksploatacyjne (K9,K10,K11),

Wybrane kryteria cząstkowe zostały sformułowane jak pokazano poniżej:

- odwrotność minimalnego czołowego stopnia pokrycia ea dla ‘p’ par kół:

- maksymalny współczynnik kształtu zęba yF dla ‘k’ kół:

- odwrotność wartości bezwzględnej minimalnej grubości zęba u wierzchołka Sa, dla ‘k’ kół:

- całkowita masa kół:

- całkowity moment bezwładności kół:

- zapas wytrzymałości stopy zęba:

gdzie:   sFdop  - dopuszczalna zmęczeniowa wytrzymałość stopy zęba
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  sFmax - maksymalne naprężenie stopy zęba

- zapas wytrzymałości kontaktowej powierzchni zęba:

gdzie:   shpk - naprężenie dopuszczalne boku zęba

   shk  - obliczeniowe naprężenie boku zęba

- równomierność wytężeń materiałów kół:

gdzie:   s1 - odchylenie standardowe różnicy    0.85*sFdop-sFmax

  s2 - odchylenie standardowe różnicy    0.85*shpk-shk

- minimalna względna grubość filmu olejowego dla ‘p’ par kół:

W 5 charakterystycznych punktach pary zębatej wyznacza się minimalną względną (odniesioną do
parametru chropowatości Ra) grubość warstwy smarowej lj. Następnie oblicza się zastępczą grubość
warstwy smarowej lz, ważoną wagami uj: 

n - numer biegu, n=1,b

i  - numer pary zębatej, i=1,p

Kryterium K9 wyraża się wzorem:

a kryterium globalne zapisano zależnością:
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gdzie: 

 b -  ilość biegów,

 p  -  ilość par kół,

 k  -  ilość kół,

 no -  wskaźnik niespełnienia ograniczeń, ‘no’ przyjmuje wartości 0 lub 1,

 lo -  ilość ograniczeń funkcyjnych (równościowych i nierównościowych),

 m -  ilość kryteriów

 wj  -  współczynnik wagowy kryterium cząstkowego ‘j’,

 Knj -  wartość normująca kryterium cząstkowe ‘j’.
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Parametry optymalizacji
Rysunek przedstawia okienko dialogowe ‘Parametry optymalizacji’, w którym wybiera się:

procedurę optymalizacji (Procedura optymalizacji), automatyczne uruchamianie procedur optymalizacji

(Przełączaj procedury automatycznie), ilość kroków (Ilość kroków etapu optymalizacji), ilość wznowień

optymalizacji (Ilość wznowień optymalizacji) oraz sposób wznowień (Sposób wznowień): losowy lub

zdeterminowany (2 metody) a także maksymalną ilość kroków obliczeń (Maks. ilość kroków). Ze

wznawianiem obliczeń wiąże się kolejny parametr Delta_x_max, który określa maksymalną wartość

przyrostów współrzędnych wektora modyfikacji położenia. Istnieje również możliwość wyboru

pojedynczego kroku obliczeń (Tylko jeden krok). Podczas obliczeń poszczególne parametry można

wielokrotnie zmieniać.

W programie zastosowano trzy procedury optymalizacji z biblioteki IMSL (NNLPF, BCONF,

BCPOL), procedurę NLPQLP (Prof. K. Schittkowski) oraz procedurę SSW_MM (M. Martyna) napisaną w

oparciu o artykuł [1]. System pozwala na dowolną kolejność stosowania procedur optymalizacji. Każda z

nich może być wykorzystana wielokrotnie, jak również mogą pracować zamiennie. Włączenie opcji

Przełączaj procedury automatycznie powoduje wielokrotne, automatyczne przełączanie procedur, w trakcie

obliczeń. Parametry Ilość kroków etapu optymalizacji oraz Ilość wznowień optymalizacji decydują o
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złożoności obliczeń danego etapu optymalizacji. Pierwszy z nich określa maksymalną ilość kroków

optymalizacji realizowanych przez poszczególne procedury przy ich jednokrotnym uruchomieniu.

Opracowany algorytm kontynuacji poszukiwań rozwiązań globalnych wykorzystuje drugi z parametrów

czyli Ilość wznowień optymalizacji. Po znalezieniu lokalnego minimum, algorytm tworzy nowy punkt

startowy (na bazie punktu minimum) i wznawia obliczenia. Parametr Sposób wznowień pozwala na wybór

sposobu modyfikacji współczynników korygujących położenie punktu startowego. Do dyspozycji są dwie

metody zdeterminowane oraz jedna losowa. Włączenie opcji Przełączaj automatycznie powoduje

wielokrotne, automatyczne przełączanie sposobu wznowień, w trakcie obliczeń. Delta_x_max ustala

maksymalną wartość przyrostów współrzędnych wektora modyfikacji położenia. Parametr Maks. ilość

kroków określa sumaryczną, dopuszczalną ilość kroków ze wszystkich etapów obliczeń i najczęściej będzie

wykorzystany przy włączonej opcji Przełączaj procedury automatycznie, powodując zatrzymanie obliczeń

po wykonaniu zadanej ilości kroków obliczeń.

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym dane odnośnie

parametrów optymalizacji nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje zestaw parametrów

optymalizacji i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.

[1] Molina D., Lozano M., Sanchez A. M., Herrera F.: Memetic algorithms based on local search chains for

large scale continuous optimization problems: MA-SSW-Chains. Springer-Verlag 2010.



Przekładnia

58 / 65

Wyniki obliczeń
Ostatnie okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' służy do prezentacji bieżących wyników

obliczeń. W lewym górnym rogu widoczne są pola zawierające nazwy: pliku danych (dane) oraz pliku

wynikowego (wyniki). Na górze okienka umieszczono informację o aktualnie działającej procedurze

optymalizacji (metoda_opt), numerze kroku, w danej chwili najlepszego rozwiązania (krok_r_opt), ilości

zmiennych decyzyjnych (zm_dec) oraz ilości ograniczeń nieliniowych (ogr_niel) i liniowych (ogr_lin).

Poniżej pokazano wartości początkowe parametrów kryteriów (pocz_wart_par) oraz wartości parametrów

kryteriów (wart_par), kryteriów cząstkowych (kryt_cz), wag (waga) wartości normujących (wart_n) i

kryteriów unormowanych  (kryt_un), dla aktualnie najlepszego rozwiązania. 

Po wciśnięciu przycisku Uruchom rozpoczynają się obliczenia optymalizacyjne.
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Na dole okienka umieszczone są pola zawierające aktualną wykonaną ilość kroków obliczeń

(krok_obliczeń), prędkość przetwarzania wyrażoną ilością kroków na sekundę (krok/s), zadaną ilość

wznowień (ilość wznow.), bieżącą ilość wznowień (wznowienie) oraz wartości kryteriów globalnych:

aktualna (KG_aktualne), początkowa (KG_początkowa) i z całości obliczeń (KG).

W lewym, dolnym rogu okienka dialogowego 'Wyniki optymalizacji' znajduje się opcja Wykres,

która pozwala na uruchomienie dodatkowego okienka prezentującego zmienność kryteriów optymalizacji w

funkcji ilości kroków optymalnych. Na wykresie znajdują się przebiegi wszystkich kryteriów cząstkowych

wybranych w etapie Kryteria cząstkowe oraz kryterium globalne. Skala osi X jest zmieniana dynamiczne w

zależności od aktualnej ilości rozwiązań optymalnych.
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Okienko 'Wykres' może przyjmować dowolne rozmiary i położenie na ekranie oraz w każdej chwili może

być wyłączone. Włączenie tego okienka nieznacznie spowalnia szybkość obliczeń. Okienko może być

wielokrotnie włączane i wyłączane podczas obliczeń.
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Przycisk Zatrzymaj powoduje zatrzymanie obliczeń i uaktywnienie przycisków Wyniki i Uruchom a

sam zmienia opis na Projekt. Jeśli po naciśnięciu przycisku Zatrzymaj program wykonuje nadal obliczenia,

należy chwilę poczekać, aż program będzie próbował przejść do kolejnego wznowienia lub zmiany

procedury optymalizacji i wówczas się zatrzyma. W tym czasie przycisk Zatrzymaj zmienia opis na Czekaj.

Wybranie przycisku Projekt pozwala na przejście do okienka dialogowego Stan projektu oraz zamknięcie

okienka z wykresem, jeśli było wcześniej otwarte. Użycie przycisku Wyniki otwiera plik tekstowy z

aktualnymi wynikami obliczeń optymalizacyjnych.
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Przycisk Uruchom wznawia obliczenia o ile nie została przekroczona dopuszczalna, maksymalna

ilość kroków obliczeń. Wyniki poszczególnych obliczeń optymalizacyjnych (pliki) są dostępne w folderze,

wybranym wcześniej w okienku Wybór folderu, pliku....
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Uwagi

Uwagi

Kontakt
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Uwagi
1. Pomoc odpowiada wersji 1.3.3 programu PRZEKLADNIA (PRZEKLADNIA_ZS).

2. Można również skorzystać z pliku Demo.exe, który znajduje się na stronie programu

‘Przekładnia’, opisów ze stron programu oraz załączonych tam przykładów.

http://www.gearbox.com.pl/pl/demo_pl.html
http://www.gearbox.com.pl/pl/przyklady.html
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Kontakt

Kontakt:

Marek Martyna

tel.:       +48 15 8136284
email:    mm@gearbox.programy-mm.pl

Kontakt:

Jan Zwolak

tel.:       +48 12 6624762
email:    jazwol@op.pl

mailto:mm@gearbox.programy-mm.pl?subject=Przekładnia
mailto:jazwol@op.pl?subject=Przekładnia

