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Етапите на анализ и оптимизация на конструкциите при проектирането на 

машиностроителни изделия са особено важни, тъй като на тези етапи проектантът 
определя съвкупността от качествата на проекта, както и набелязва система от мерки 
за усъвършенстване на началната идея. Нормално етапът на анализ включва якостни 
проверки, определяне на масовите характеристики на елементите от конструкцията, 
както и възможностите за проникване на обеми при сглобяване. В значително 
множество от случаите обаче, проектантът се нуждае от изясняване на начина, по 
който елементите са свързани помежду си в рамките на една сглобена единица. Това 
включва както определяне на статични положения (например крайните положения на 
елементите на механизма) така и неговата кинематика, включваща траекториите на 
движение на елементите в зависимост от положението на едно или повече управляеми 
звена. Такъв например е случая при сложни шарнирни или гърбични равнинни или 
пространствени механизми с една или повече степени на свобода. На една по-висока 
степен на анализ тук трябва да бъдат изследвани и силови взаимодействия 
включващи динамични компоненти от неустановените движения на звената.  

Използването на системите за автоматизирано проектиране предполага 
работа с геометрични модели, което е основополагащ принцип, толкова, 
колкото и например принципа на равновесието на силите при класическо 
решаване на инженерни  проблеми. В този аспект способността на системата да 
предостави инструменти удовлетворяващи изискванията за анализ и 
оптимизация на идеите на проектанта въплътени в геометричния модел е един 
от основните критерии за оценка качествата и възможностите на определена 
система, предлагана на пазара.   

Настоящата статия е посветена на изясняване възможностите на 
програмната система Inventor за симулиране движението на звена в модела на 
един сравнително несложен механизъм. Реалистичното симулиране на 
движението е постигнато чрез комбинация от прилагане на характерни 
тримерни геометрични ограничения (mating conditions)  и използване 
принципите на параметрично моделиране с оглед демонстрация гъвкавостта на 
системна при решаване широк кръг задачи.  

На Фигура 1 е показан центробежен ограничител на скоростта при 
асансьорни уредби. Основно механизмът се състои от центробежно колело (1), 
задвижвано от кабината, към което е присъединена шайба с профилна околна 
повърхнина (2). Ролката (4), монтирана върху кобилицата (3) се притиска към 
профилната повърхнина на центробежното колело посредством работеща на 
опън пружина, (5) закачена към съответните цилиндрични щифтове от стойката 
и кобилицата (позиции 6 и 7).  

Така описаният механизъм притежава една степен на свобода – ъгълът на 
завъртане на центробежното колело. Процесът на симулация на действието на 



този механизъм се свежда до възможността ролката да следва околната 
повърхнина на шайбата, при което кобилицата  извършва колебателно 
движение около шарнира на окачване, както и моделирането на променливата 
дължина на пружината с оглед следване изменението на разстоянието между 
двата щифта (6 и 7). 

Първото изискване се постига лесно чрез условието за сглобяване 
Transitional. Inventor предоставя това условие за създаване на връзка между 
(обикновено) цилиндрична повърхнина от детайл и последователност от лица 
от друг детайл. При това положение контактът между двата детайла се запазва 

при взаимното им приплъзване. За 
да поставите това условие 
стартирайте инструмента 
Constraints, отворете страницата 
Transitional и изберете 
последователно цилиндричната 
повърхнина на ролката и 
профилната повърхност на 
шайбата.  

За да можем да симулиране 
процеса на разтягане на 
пружината ще създадем адаптивна 
скица с параметър текущата 
дължина на пружината. Това може 
да бъде извършено в следната 
последователност: 

 
А. В среда на нов документ 

от вида “детайл” създаваме скица 

състояща се от три окръжности, 
дефиниращи ушите на пружината 
и напречното сечение както е 
показано на Фигура 2; 

Б. Оразмеряваме 
разстоянието между центровете 
на окръжностите със справочен 
(Driven) размер с оглед 
използването на параметъра за 
адаптивни функции; 

В. Съхраняваме детайла 
под определено наименование, 
след което го вмъкваме в 
документа на сглобената единица; 

 
Фигура 1 

 
Фигура 2 



Г. Активираме детайла за редактиране (изберете опцията Edit от 
контекстното меню) и задаваме скицата като адаптивна. Детайлът също така 

автоматично се маркира като адаптивен; 
Д. Връщаме управлението в сглобената единица. 

Задаваме условия за сглобяване от вида Mate между осите 
на окръжностите на скицата и осите на цилиндричните 

щифтове за закрепване на пружината (за да зададете оста на окръжност от 
скицата посочете самата окръжност). При това положение параметърът d1 
(разстоянието между центровете на окръжностите) променя стойността си в 
зависимост от текущото от разстоянието между осите на щифтовете. Тук вече 
може да се види, че при завъртане на колелото (1), ролката (4) следва профила, 
а параметърът d1 се изменя съответно; 

 
На този етап ние вече можем да построим пружина на базата на 

първоначалната скица: 
 
Е. Активираме детайла на пружината за редактиране и стартираме 

инструмента Coil. Като профил на пружината и ос посочваме малката 
окръжност и линията между двете големи окръжности; 

Ж. Отваряме страницата Coil Size 
и избираме построяване на пружина по 
брой навивки и дължина; 

З. В полето за височина на 
пружината (Height) задаваме 
параметъра d1 намален/увеличен с 
подходяща константа (Фигура 3).  

 
При това положение пружината е 

създадена. На един по-късен етап ние 
сме в състояние да моделираме и 
свържем по подходящ начин 
пружината с ушите. Следващата стъпка 

е да анимираме въртенето на колелото и работата на целия механизъм: 
 
И. Задаваме условие за сглобяване 

Angle между плоска повърхност от 
центробежното колело (позиция 8 от 
Фигура 1) и плоска повърхност от 
стойката – позиция (9) с определена 
начална стойност (например 0). Това 
условие е подходящо за анимиране чрез 
изменение на този ъгъл в желани  
граници. 

К. От контекстно меню, 
извеждано при щракане с  десния бутон 

 
Фигура 3 

 
Фигура 4 



на мишката върху условието Angle в браузера, избираме алтернативата Drive 
Constrain; 

Л. Задаваме начална и крайна стойност на ъгъла. Тук е особено важно да 
се постави маркер в прозорчето Drive Adaptivity, което указва на системата да 
пресмята и адаптивните детайли.    

 
Чрез описаната последователност от действия постигаме симулация на 

движението на механизма. Подобна симулация дава възможност да се 
изследват различни профили на шайбата, отговарящи например на различни 
скорости на движение. Симулацията позволява също така да бъде точно 
измерено изменението дължината на пружината с оглед нейното прецизно 
оразмеряване.  

Описаният конкретен пример показва (макар и частично) значителните 
възможности на програмната система Inventor да предостави широк набор от 
инструменти подпомагащи проектанта при решаване на различни по вид задачи 
свързани със симулация и анализ на механизми, което несъмнено я прави една 
от водещите системи за автоматизирано проектиране в световен мащаб.   

 


