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Abstract: В настоящия доклад се разглежда на базата на три основни принципа на съществуване на зъбен вариатор с 
планетни колела. Установени са основните източници на кинематична грешка в непрекъснато променливата планетна плавно 
регулируема предавка. Дадени са мерки за осигуряване на нормалното функциониране на предавката. 
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1. Въведение 
Въпреки растящата конкуренция между регулируеми 

електрически и високомоментни електродвигатели, най-голям 
обем от световното производство е в изработването на зъбни 
предавки. Това в не малка степен спомага за усъвършенстване 
на конструкциите им и експлоатационните им  характеристики 
във водещите технически развити страни. Класическата зъбна 
предавка може да има уникални свойства, заключаващи се в 
плавно регулиране на предавателното отношение и възможност 
за реализация на съставни много секторни зъбни колела [1], 
схемата на която е изобразена на фиг. 1. В конструкциите на 
тази предавка се реализират три принципа, на база които може 
да се създаде едноконтурна (недиференциална) и следователно 
имаща минимум елементи на преобразуване плавно 
регулируемата зъбна предавка. 

Цел на настоящата статия е да се проектира планетна 
плавно регулируема предавка, която има следните особености: 

- Разделя потока на мощността; 
- Осъществява независимо функциониране на силовите 

потоци; 
- Осъществява твърда кинематична връзка между 

преместванията на всички елементи [2]. 

2. Изложение 
Планетна плавно регулируема предавка е представена на 

фиг.1 

а) 

 
б) 

 
Фиг. 1 Планетна плавно регулируема предавка – разрез В-В 

при максимален радиус на сателита; б – разрез по В-В при 
минимален радиус сателита 

Основната конструкция се явява високо преобразуваща 
ексцентрична планетна предавка [3], в която централното зъбно 
колело е изпълнено със съставни сектори, а величината на 
ексцентрицитета на сателита може да се изменя. Съставните 
секторни зъбни колела с външни зъби променят началния 
диаметър, който се изменя в широк диапазон. В дадения случай 
се създава възможност за изменение началния диаметър на 
колелата с вътрешни зъби така, както е показано на фиг. 1а, б. 
Това се постига чрез реализация на централното колело, като 
съставно от сектори 2 и 3, образуващи два силови потока, всеки 
от които се състои от три сектора. 

Сектори с различни силови потоци са захванати един към 
друг челно и дефазирани един спрямо друг на ъгъл φ. В 
зацепване с централното колело се намира двустепенен сателит 
4. Той съдържа идентични зъбни венци и сектори като един от 
тях може е закрепен еластично и се движи относително спрямо 
другия в окръжно направление на величина не по-голяма от 
половин стъпка на зъбите, което позволява да се избегне 
заклинване. Всеки от венците взаимодейства със сектора на 
своя силов поток, при което се получава челно припокриване 
на зъбите на зъбните венци на сателита 4 и секторите с 
различни силови потоци на централното зъбно колело. 
Синхронните радиални премествания на сектора се осигуряват 
с едновременно завъртане на гърбица, което взаимодейства с 
междузъбието, образувано в телата на сектори 2 и 3, и 
установено в опорни колела 9, монтирани в корпуса на 
предавката. Чрез завъртането на всички гърбици се предава 
движение на управляващ вал  чрез зъбните предавки, 
включващи зъбните колела, както с външни така и вътрешни 
зъби, монтирани на опорни колела 9. Радиалните премествания 
на сектори 2 и 3 трябва да съответстват на равните им радиални 
премествания на сателит 4, довеждащи към изменение на 
неговия ексцентрицитет спрямо оста на предавката. Те се 
осигуряват чрез гърбица, която ги затваря геометрично и има 
диапазон, взаимодействащ с плъзгач, приемайки формата на 
отвор и осигуряващ равенство на преместването на секторите и 
сателитите. Плъзгачът е закрепен на бутало, преместващо се по 
направляващи, изпълнени на челния водещ вал. На буталото е 
неподвижно закрепен вал, на който с възможност за завъртане 
е установен сателит 4. Упоменатите особености се състоят в 
това, че управляващото движение на гърбицата е необходимо 
движение с управляващия вал в процеса на съвместно въртене 
на гърбицата и водещия вал. С тази цел гърбицата е снабдена 
със зъбен венец, а на вала неподвижно е закрепено зъбно 
колело с такива зъби. Освен това на вал с възможност за 
въртене е установено водило, на което са установени 
сателитите. Сателитите се намират в зацепване със зъбното 
колело и са неподвижно закрепени на корпуса, като предават 
движение на зъбното колело.  В такъв вид, колелото с външни 
зъби и сателита образуват управляваща планетна предавка,  
осигуряваща съвместното въртене на гърбицата и вала. 
Предавателното отношение на плавно регулируемата планетна 
предавка е равно на отношенията на броя зъби на сателита 4 
към разликата на условния брой зъби на секторното зъбно 
колело и сателита 4 и при минимален радиус на зъбните 
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сектори 2 и 3 относно оста на предавките. При необходимост 
да се измени предавателното число на скоростната кутия се 
задава въртеливо движение на вала, който едновременно 
предава движение на гърбицата и коляното, благодарение на 
което радиусите на сектори 2 и 3 спрямо оста на симетрия на 
централното зъбно колело се изменят в такъв вид, че зъбите на 
венците на сателита 4 не излизат от зацепване със зъбите на 
централното зъбно колело. Сателит 4 и изходящия вал  имат 
допълнително назъбване, при което допълнителните 
назъбвания се намират в зацепване със зъбно колело. В такъв 
вид, въртенето на сателит 4 ще се предава на изходящия вал 
при произволно значение на ексцентрицитета на сателит 4, а 
водилото прави ротационно движение с честотата на въртене 
на задвижващия вал. Така зъбните колела образуват изходната 
планетна предавка, която може да варира и ще определя 
нужната кинематична характеристика на плавно регулируемата 
предавка в цялост. При равен брой зъби на зъбните колела 
предавателното отношение на изходната планетна предавка е 
равно на 1. 

От кинематичните възможности  на описаната планетна 
предавка при зададени брой зъби на сателита Zsat ще се 
определят шест главни параметри. В такъв вид, основните 
параметри на планетната плавно регулируема предавка могат 
да бъдат определени от резултатите на решението на задача за 
синтез и анализ на нейното съставно централно зъбно колело. 
Задачата за синтеза на такова колело определя неговите 
максимален брой зъби Zmax при зададени минимални брой зъби 
Zmin, модула на зацепване m и брой зъбни сектори is в два 
силови потока. Задачата за анализ на съставно зъбно колело се 
явява определяне при зададени модули на зацепване m, 
максимален брой зъби Zmax, брой зъбни сектор is, значението на 
коефициента εs на челно припокриване на секторите на 
съставното централно зъбно колело е минимално възможно на 
неговите брой зъби Zmin. Алгоритмите на решение на тези са 
показани в [4]. 

Предимството на описаната планетна плавно регулируема 
предавка се явява конструктивно просто, неподвижността на 
регулируемото съставно зъбно колело, благоприятна форма на 
централното зъбно колело, способстваща изключване на 
заклинване на сателита без корекция на параметрите на 
изходния контур при малки разлики в броя на зъбите. 
Конструктивните проблеми на подобни предавки се явяват 
необходимостта от балансиране на сателита и 
синхронизирането на радиалните премествания на сателита и 
зъбните сектори на централното зъбно колело, а също и 
ротационното движение със сателита и задаващо въртеливо 
движение на неговия задвижван вал при произволно значение 
на предавателното отношение. 

Кинематиката [5] на тази предавка далеч не е идеална, 
затова без компенсатори не може да съответства на своето 
функционално предназначение.  

В съответствие с фиг.2  максималната ъглова грешка на 
положението на зъбния сектор, относително съответства на 
зъбите на условното  зъбно колело и се определя по формулата: 

(1) ∆= � 2𝜋𝜋
𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

− 2𝜋𝜋
𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

� . [𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐

]  

n - брой на секторите. 

Където Zpref- брой зъби на заготовката на изготвяне 
сектора на централното зъбно колело; Zcond - настояща 
стойност на броя зъби на условното цяло централно зъбно 
колело. 

Определяме грешката на ъгъла на завъртане на сателита за 
случая, когато: 

- Максимално значение на броя на зъбите на условното 
цяло централно зъбно колело Zcondmax= 60 (n.zsect.=60) 

- Минимално значение на броя зъби на условнотоцяло 
централно зъбно колело Zcondmin=36 (n.zsect.=36) 

- Текущо значение на броя зъби на условното цяло 
централно зъбно колело Zcond=40 

- Предвижването на всеки сектор става диаметрално по 
оста на междузъбието разполовяващо сектора 

- Брой  зъби на заготовка за изготвяне на сектори на 
централното зъбно колело Zpref=60 

- Брой зъби на сателита Zsat=30 
- Модул на зацепване m=3mm 
- Зъбни колела с прави зъби и нарязани без изместване 

на инструмента 

Грешката в ъгъла на въртене на сателита около 
собствената ос, се определя в относителното изходно 
положение, в която оста на симетрия на зъбите на сателита 
съвпада с оста на симетрия на върховия сектор фиг. 2 и 
зависимост (1). 

 
Фиг.2 Грешно ъглово положение на зъбния сектор на 

централното зъбно колело 

 
Фиг.3 Схема на определяне грешката на ъгъла на 

завъртане на сателита при изместване на зъбни сектори и 
различен силов поток 

Ще разгледаме схемата на зацепване на зъбите на 
двупоточния сателит и централното зъбно колело в областта на 
изместване на секторите на различни силови потоци при 
техните взаимодействия със сателита е равен на φ1. Проекцията 
на условните граници между законите на зацепване на върха и 
горните десни сектори в равнина, перпендикулярна на оста на 
задвижващия и задвижвания валове, разположени под ъгъл φ 
към хоризонталната ос на предавката. Ъгълът на въртене на 
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задвижваното по часовниковата стрелка колело е равен на φ1, 
т.е. проекциите на осите на валовете и сателита разположени на 
границата между зоните на зацепване. При това 
предавателното отношение на предавката при предаване на 
движение от водещия вал към сателитите при неподвижно 
централно колело е равно на: 

(2) 𝑖𝑖𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑐𝑐 −𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑐𝑐 = −𝜔𝜔𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑐𝑐
𝜔𝜔𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐

= − 𝑍𝑍𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −𝑍𝑍𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠

, 

А ъгъла на въртене на сателита около своята ос обратно на 
часовниковата стрелка се определя като разлика между броя 
зъби (𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑍𝑍𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 ). 

В зоната на изместване на секторите от техните твърди 
конструкции при значение на диаметър на условната начална 
окръжност на централното зъбно колело, по-малко от неговото 
значение за колелата – заготовки, създават обективно 
предпоставки за грешка в ъгъла на въртене на сателита. Ще 
определим теоретичната (номинална) величина на тези грешки 
за случая, когато зъбния венец на втория силов поток на 
сателита взаимодейства със зъбните сектори на втория силов 
поток на централното зъбно колело. 

В триъгълника АООsec ще намерим относително ъгъл δ. 

(3) 𝛿𝛿 = � 2𝜋𝜋
𝑍𝑍𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

. �
𝜋𝜋
𝑐𝑐𝑍𝑍𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

2𝜋𝜋
�� − 𝜋𝜋

2𝑍𝑍𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
− 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 Δ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 +

+ 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 �𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

� 

(4) 𝛿𝛿∗ = � 2𝜋𝜋
𝑍𝑍𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

. �
𝜋𝜋
𝑐𝑐𝑍𝑍𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

2𝜋𝜋
�� − 𝜋𝜋

2𝑍𝑍𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
− 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖∗Δ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴∗ +

+ 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 �𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∗

𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
� 

(5) 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚 𝑧𝑧
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖 

(6) 𝑝𝑝∗𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚 𝑧𝑧
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖∗ 

Където rbpref - радиус на основната окръжност за зъбното 
колело; 

rapref - радиус на окръжността на върха на зъбното колело; 

α и 𝑖𝑖∗ - ъгли на зацепване. 

След това намираме отрязъка ОА 

(7) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴 = �𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐2 − 2𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐 𝐴𝐴.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐 . 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛿𝛿 

(8) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴∗ = �𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗ 𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐2∗ − 2𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗ 𝐴𝐴.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗ . 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛿𝛿∗ 

След това ъгъл АООsec и ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗  

(9) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐 = 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐 .𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝛿𝛿
𝐴𝐴𝐴𝐴

 

(10) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗ = 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗ .𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐 𝛿𝛿∗

𝐴𝐴𝐴𝐴
 

Тогава 

(11) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝜋𝜋
2
− ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐  

(12) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴∗ = 𝜋𝜋
2
− ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗  

(13) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 = ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝜑𝜑2 
(14) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐∗ = ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴∗ − 𝜑𝜑2 
Представя се възможността от триъгълника АООsat да се 

определи радиуса OsatA принадлежащ на точка А на контактите 
на зъбите 

(15) ∠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 𝐴𝐴 = � 𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 −
2𝐴𝐴𝐴𝐴.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 . cos(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 ) 

(16) ∠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 𝐴𝐴∗ = � 𝐴𝐴𝐴𝐴∗2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠∗ −
2𝐴𝐴𝐴𝐴∗.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠∗ . cos(𝐴𝐴∗𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠∗ )

 

Ако се определят ъглите АОsatE и 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠∗ 𝐸𝐸по формулите 

(17) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 𝐸𝐸 = � 2𝜋𝜋
𝑍𝑍𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠

.𝑍𝑍𝑔𝑔𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑔𝑔 � + 𝜋𝜋
2𝑍𝑍𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠

+ 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 −

− 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖(𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 𝐴𝐴

) 

(18) ∠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠∗ 𝐸𝐸 = � 2𝜋𝜋
𝑍𝑍𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠

.𝑍𝑍𝑔𝑔𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑔𝑔 � + 𝜋𝜋
2𝑍𝑍𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠

+ 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖∗ −

− 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖(𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
∗

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
∗ 𝐴𝐴

) 

Където Zgearing  – брой винаги зацепени зъбни двойки. 

Аналогично можем да определим ъгъла на въртене на 
сателита при взаимодействието на неговите зъби в зоната на 
изместване на секторите със зъбите на зъбния сектор на първия 
силов поток, като грешката на този ъгъл по отношение на 
номиналното значение е значително по-малко от 1𝑐𝑐 , но все още 
е много съществена. В качество на една от мерките за 
изравняване на отрицателните последствия на кинематичната 
грешка, свързана с особеностите на функциониране на 
предавките, може да бъде препоръчано фланкиране на зъбите. 

Друг метод за отстраняване на кинематичната грешка в 
точността на предаване на ъгъла на завъртане е чрез създаване 
на безхлабинни конструкции или предварително еластични 
конструкции чрез еластично разделяне на зъба в радиална и 
диаметрална посока. 

3. Заключение 
Разработени са  принципи за създаване на планетен плавно 

регулируем вариатор с асиметричен профил на зъбите 
осигуряващ работоспособна конструкция с достатъчно 
зацепени брой зъби при неговата работа и вариране на броя 
сектори и броя зъби на централното зъбно колело.  

Оценена е кинематичната точност на планетен вариатор с 
асиметричен профил на зъбите като е получена относителна 
ъглова грешка изразена в ъглова стъпка и едновременно 
зацепени двойки зъби. 

В бъдещи разработки ще бъде разгледан случаят с 
изместване на инструмента и компенсиране на мъртвия ход при 
асиметричен профил на зъбите. 
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