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Abstract: В настоящия доклад се разглежда разработване на двустепенни, тристепенни и четиристепенни зъбни вариатори с 
асиметричен профил на зъбите които са оборудвани с еднакво високи зъби на пълна и не пълна дължина, разположени по 
протежение плоски или пространствени криви, които представляват функция на съотношението на променливата скорост. 
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1. Въведение 
В съвременните машини и оборудване често се налага да се 

осъществява движение на изпълнителните органи по 
предварително зададен закон за променливо предавателно 
отношение. 

За решението на тези задачи се използват зъбни предавки с 
некръгли колела. За техни недостатъци се считат променливото 
предавателно отношение и динамичното натоварване на 
предавката, а също и трудността при изработката на 
некръглото зъбно колело. 

Цел на настоящия доклад е да се предостави възможност за 
реализацията на вариатори чрез сферично и елиптично зъбно 
колело с асиметричен профил на зъбите. 

2. Изложение 
Вариаторите са зъбни механизми, които могат да бъдат 

реализирани с една или повече степени чрез зъбни колела с 
криволинейни зъби. 

Двустепенен вариатор на скоростта (фиг.1) се състои от 
водещо тороидално 1, промеждутъчно сферично 3 и 
елипсовидно 2 и задвижвано тороидално 4 колело. Колела 2 и 3 
са захванати подвижно с възможност за въртене на 
неподвижната ос 5. Колела 1 и 4 са снабдени с равни по 
височина прави зъби 6 които са с асиметричен профил. На 
колела 2 и 3 са изработени прави зъби с асиметричен профил, 
като 7 и 8 са с непълна дължина, които представляват 
зададената функция на променливото предавателно 
отношение[1,2,3,4,5,6]. 

Предавателното отношение има вида: 

(1) 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 2

= 𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑅𝑅3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑3

. 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

(2) 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 2

= 𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑅𝑅3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑3

. 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Диапазонът на регулиране е равен на: 

(3) 𝐷𝐷 = 𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, 

Тристепенният вариатор на скоростта (фиг.2) се състои от 
задвижващо тороидално колело 1, промеждутъчно сферично 
или елипсовидно колело 2, промеждутъчни тороидални колела 
3 и 4, които са съединени посредством валове 5 и 6 с кръгли 
конични колела 7,8,9  и 10, вал 11 и задвижваното сферично 
или елипсовидно колело 12. Колело 2 е свободно лагерувано на 
неподвижната ос 14. Колела 1,3 и 4 са снабдени с равни по 
височина прави зъби с асиметричен профил и пълна дължина, а 
колела 2 и 12 са снабдени с равни по височина прави зъби с 
асиметричен профил. Колела 16 и 17 имат зъби с непълна 
дължина, които са разположени на криви 18 и 19, които 
представляват зададената функция на променливо 
предавателно отношение. 

Предавателно отношение 

(4)𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅2

. 𝑅𝑅12𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑12
𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 =

=  𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑2. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑12  

(5) 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅2
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 2

. 𝑅𝑅12
𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 1
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 2

 

Диапазон на регулиране: 

(6) 𝐷𝐷 = 𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜑𝜑2. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑12 , 

Четиристепенният вариатор на скорост (фиг.3) се състои от 
задвижващо 1, междинни 2 и 3, както и задвижвано 4 
тороидално колело. Междинните сферични или елипсовидни 
колела 5 и 6, които са с възможност за въртене и са закрепени 
неподвижно на ос 7. Колела 1,2 и 6 са снабдени с равни по 
височина прави зъби 8 с непълна дължина, които са 
разположени на пространствените криви 9,10 и 11 които 
представят зададената функция на променливото предавателно 
отношение. Колела 3,4 и 5 са снабдени с равни по височина 
прави зъби с асиметричен профил 12, които са с пълна 
дължина. Колела 2 и 3 са свързани чрез валове 13,14 и 15, и  
сферични конични колела 16,17,18 и 19. 

Предавателно отношение има вида: 

(7) 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅5𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑5
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅5

. 𝑅𝑅6𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑6
𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅6

=

= 𝑟𝑟2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑5. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑6 

(8) 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅5
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅5𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑5

. 𝑅𝑅6
𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅6.𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑6

=

= 𝑟𝑟2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 1
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 5.𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑6

 

Диапазонът на регулиране, е: 

(9) 𝐷𝐷 = 𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑟𝑟1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟3𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .𝑟𝑟4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜑𝜑5. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜑𝜑5  

Ако е необходимо задвижваните колела и валове на зъбните 
предавки с променливо предавателно отношение да извършват 
въртеливо движение с постоянна ъглова скорост, то равните по 
височина зъби с асиметричен профил и непълна дължина се 
разполагат на крива, която се състои от части с изменящи се и 
постоянни радиуси. 

Ако е необходимо задвижваните колела и валове на 
предавките да осъществят различни закони на предавателно 
отношение, то зъбите с непълната дължина се разполагат на 
различни криви, които представляват различни функции на 
зададеният закон за променливо предавателно отношение. 
Кривата съставена от части, съответстващи на различни 
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функции на променливото предавателно отношение се 
разполагат на началната повърхност на задвижващото или 
задвижваното колело. 

Двустепенният вариатор на скоростта (фиг.1) се задвижва 
от колело 1 с постоянна ъглова скорост. Посредством 
страничните повърхности на зъбите с асиметричен профил на 
колела 6 и 7 които имат пълна крива на зацепване и колела 1 и 
2, които имат непълна крива на зацепване извършват въртеливо 
движение с променлива ъглова скорост която се предава на 
неподвижно съединеното колело 3 посредством страничните 
повърхности на зъбите с асиметричен профил. В последствие 
движението се предава на колела 8 и 6 които са с непълна 
крива на зацепване и колела 3 и 4 които са с пълна крива на 
зацепване, като колело 4 извършва просто движение на 
сумарно променливата ъглова скорост. 

 
Фиг.1 Двустепенен вариатор 

 
Фиг. 2 Тристепенен вариатор 

Тристепенният вариатор на скоростта (фиг.2) се задвижва 
от колело 1 и предава въртеливото движение с постоянна 
ъглова скорост посредством зацепване с колела 15 и 17, които 
имат непълна крива на зацепване. В последствие се зацепват 

колела 1, 2 и 3 като колело 3 извършва въртеливо движение с 
променлива ъглова скорост и посредством валове 5, 6 и 11 и 
колела 7, 8, 9 и 10 се осъществява зацепване с непълна крива на 
колела 15 и 17 които предават въртеливото движение на колела 
4 и 12, като колело 12 извършва просто движение със сумарна 
променлива ъглова скорост. 

Четиристенният вариатор (фиг. 3) се задвижва чрез колело 
1 предаващо въртеливо движение с постоянна ъглова скорост. 
Посредством зацепване с колела 12 и 8 които имат пълни криви 
на зацепване се предава въртеливо движение на  колела 1, 5 и 2, 
като колело 2 извършва въртеливо движение с променлива 
ъглова скорост. То посредством валове 13, 14 и 15 и колела 16, 
17, 18 и 19 осъществява предаване на движението  на колела 12 
и 8, както и на колела 3 и 6, както и на колела 6 и 4, които 
предават въртеливо движение на задвижваното колело 4, което  
извършва просто движение със сумарна променлива ъглова 
скорост. 

 

Фиг. 3 Четиристепенен вариатор 

Ъглите на зацепване  при асиметричен профил (αw и α*w) се 
определят от следната трансцедентна система: 

(10)

( ) ( )

*

*

*
12

*
12*

cos
cos

cos
cos

..2

ww

ww

invinv
zz

tgtgxxinvinv

α
α

α
α

αα

αααα

=

++

+
±

+±
=+

.  

където α и α* – профилните ъгли на инструмента; 

   x1 и x2 – коефициентите на изместване на инструмента 
за колелата от предавката, като за колелото с вътрешни зъби се 
приема коефициентът на изместване на еквивалентното колело 
с външни зъби. 

Зъбодълбачното колело представлява инструмент за 
нарязване на колелата, в основата на което е теоретичното 
производящо колело. Производящия контур на зъбодълбачното 
колело може с достатъчна за практиката точност да се счита за 
еволвентен при разглеждане на ортогоналната проекция на 
режещите му ръбове на равнина, перпендикулярна към оста на 
колелото. Следователно геометричния синтез на предавка с 
асиметричен профил на зъбите, която е произведена със 
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зъбодълбачно колело, се извършва при разглеждане на 
зацепване единствено между зъбни колела. Следователно 
геометричните параметри на инструменталното зацепване се 
определят от теоремата за реверсиране посоката на движение 
[7]: 

− за I-ва възможност на образуване: 
 

(11)

( )( )

*
w

*
b

w

b

*
01

*
01*

ww

0

0,1

0

0,1

00

cos

d

cos

d

invinv

zz
tgtg.xx.2

invinv

α
=

α

α+α+

+
±

α+α±
=α+α

 

където αwo  и α*w0 са ъглите на инструментално зацепване 
между колело 1 и зъбодълбачното колело; 

х1 и х0 са коефициентите на изместване на колело 1 и 
зъбодълбачното колело; 

z1 и z0 – броят зъби на колело 1 и зъбодълбачното колело; 

db1 и db0 – диаметрите на основните окръжности на колело 1 
и зъбодълбачното колело. 

 В зависимост (12) знакът (+) се отнася на външно 
инструментално зацепване, а знакът (-) за вътрешно 
инструментално зацепване. По аналогичен начин се определят 
и ъглите на инструментално зацепване за колело от предавката. 

− за II-ра възможност на образуване: 
 

(12)  

( )

( )( )

0
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0
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01*
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При II-ра възможност на образуване на профила се 
наблюдава вариране на профилния ъгъл на инструмента α* в 
рамките на приетата пропорционалност между основните 
окръжности db1,2 и d*

b1,2. Неговата стойност се определя 
единствено от трансцедентната система (12) и е невъзможно тя 
да остане променлива при определяне геометричните 
параметри на зацепването. Следователно за определяне ъглите 
на зацепване αw и α*w, за колелата от предавката с асиметричен 
профил се използва следната трансцедентна система, 
независимо от възможността на образуване: 

(13)
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При проектиране на зъбна предавка със зъбодълбачно 
колело е необходим профилния ъгъл в долната гранична точка 

νl0, който за симетрични стандартизирани зъбодълбачни колела  
се дава от производителя. 

Поради липса на такива с асиметричен профил в 
настоящата работа тези гранични профилни ъгли се определят 
от параметрите на червячната фреза, с която се изработва 
зъбодълбачното колело, по следната зависимост: 

(14)
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където h*
lo е коефициентът на височината на 

праволинейния участък на изходния контур за нарязване на 
зъбодълбачно колело. 

3. Заключение 
Разработена е конструкция на зъбни предавки, 

позволяваща да се намалят динамичните характеристики и 
натоварване на зъбите. 

Значително се опростява процеса на изготвяне на зъбни 
предавки с асиметричен профил на зъбите чрез използване на 
стандартно серийно оборудване и метод на копирането. 

Зъбните предавки с асиметричен профил на зъбите 
позволяват конструиране на нови механизми за вариране на 
предавателното отношение чрез разполагане на зъбите по 
взаимно спрегнати криви. 
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