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Модул за проектиране на вал / Shaft Designer 
 

Модулът Solid Edge Shaft Designer ви позволява да проектирате и създадете модел на вал. Той също 
така ви позволява да  направите 3D  якостен анализ на вала. Информацията за дизайн на вала е 
представена в два раздела: 

• Използвайте Design Parameters, за да зададете формата и размерите на вала. Този раздел  
се използва също за определяне параметрите за якостния анализ на вала. Материалът за 
вала може да бъде зададен с помощта на бутона Material. 

• Използвайте Calculated Results, за да видите резултатите от изчисленията и поведението на 
вала. 

За да проектирате вала, въведете броя на секциите и подробностите за всяко сечение, чрез  
параметрите, намиращи се в раздела Design Parameters. Те формират базовите параметри, 
необходими за проектиране на вала. Превключете на Calculated Results и щракнете върху бутона 
Calculate, за да прегледате резултатите за текущата конфигурация. 

Когато приключите с прегледа на параметрите и резултатите, щракнете върху бутона Create, за да  
се генерира 3D модел на модел вал в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Можете да запишете текущите входни данни и резултатите, като щракнете върху бутона Reports. 
 
Използване на Shaft модул 
 
Тази част от документа, показва подробности относно използването на Shaft модул. 

Проектирането на вала започва с уточняване на следните детайли: 

• Брой на секциите се определя с бутоните: Add -->  разполага нова секция след избраната; 
Add <--  разполага нова секция преди избраната; Delete  изтрива избраната секция. С  
използването на тези три бутона можете да определите секциите на вала. 

• Геометрия за сеченията: Всяко сечение може да има една от следните форми: 

o Simple 

o Ring Groove 

o Keyway 

o Locknut Groove 

o Cone 

Можете да да изберете вида на сечението от опцията Section Type на раздела Shaft Parameters. 

Осигурява се информация за размерите на всяка секция чрез останалите опции в този раздел. 

Посочените по-горе данни ще дадат цялостната форма и размери на вала. Следващата задача е да  
се редактира местоположението на опорите и да се уточни броя и характеристиките на силите. 

По подразбиране вала се поддържа от две опори. Мястото на опорите може да се контролира с 
опциите в раздела Supports. 

По подразбиране на вала се прилага една сила в средата на вала. Използвайте бутона Add от 
раздела Loads, за да добавите повече на брой сили. Мястото и характеристиките на всяка сила 
могат да бъдат контролирани чрез опции, предвидени в  раздела Loads. 
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Това допълва определянето на входните параметри за проектиране на вала. Превключете на 
раздела Calculated Results и кликнете върху Calculate, за изчисляване на резултатите. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D  модела на вала. 

И бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, калкулирани резултати 
/калкулирана геометрия.  

Design Parameters 
 

Разделът Design Parameters ви дава опциите, които да използвате, за да въведете  необходимите 
данни за проектирането на вала. 

 

Graphic area 1 

Тази зона съдържа графично представяне на разположението на вала. Зоната предоставя 
текуща информация за броя на секциите, брой на силите и броят на опорите.  

Graphic area 2 

Тази зона съдържа графично представяне на вида на текущо избраното сечение и 
параметрите, които определят размера и формата на сечението. 

Shaft parameters 

Използвайте тази зона, за да добавите и изтриете секции от вала. Определете параметрите 
за всяка секция, като диаметър, дължина, използвайки предвидените в тази зона 
възможности. 

Supports 

Използвайте тази зона, за да редактирате мястото на  опорите на вала. 

Loads 
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Използвайте тази зона, за да определите броя на силите, отделните компоненти на всяка 
сила и тяхното местоположение върху вала. 

Material  

Използвайте бутона Material, за да изберете материала за вала. 

 
Calculated Results  
 

Разделът Calculated Results предлага преглед на опциите, които сте използвали и графичен изходящ 
контрол. 

 

Graphic area 

Тази зона съдържа графично представяне на избрания изходен компонент. Използвайте 
дигитайзер (розова линия), за да определите стойността на графиката във всяка позиция. 

Graphic options 

Използвайте тази зона, за да изберете кои графика да бъдат показани в графичното 
пространство. Стойностите в полетата X Co-ordinate и Value, дават позицията на дигитайзера 
в графичното пространство. 

 

Избор на  материал  
 

Използвайте бутона Material на раздела Design Parameters, за да изберете материал за вала. 

 Щракването на този бутон отваря прозореца Material Selection за избиране на материал. 

SEER е дал някои стандартни материали за изчислителна цел. 

Standard material 
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Просто изберете изберете материала от падащия списък. Стойностите за Modulus of Elasticity, 
Modulus of Rigidity, Specific Mass, които са запаметени в базата данни  ще се покажат автоматично.   
Когато се използват SEER Standard material не можете да променяте тези стойности. 

 

Потребителски материали  

В случай, че искате да въведете собствени стойности, трябва да изберете от списъка с материали 
опция User. 

Сега можете да въведете ваши стойности в  полетата за Modulus of Elasticity, Modulus of Rigidity, 
Specific Mass. 

 

Забележка: 

Всички стойности, показвани на SEER Standard материали са само за ориентиране и могат 
да бъдат използвани за общи изчисления. Така че за по-точни резултати се препоръчва да се 
позовавате на данни от производителя. 

Модул за проектиране на гърбична предавка / Cam Designer 
 

 

Модулът Solid Edge Cam Designer позволява проектирането на гърбична предавка и създаване на 3D 
модел. Той също така позволява анализиране работата на гърбичната предавка под формата на 
графики. Информацията за дизайн на камера е представена на два раздела: 

• Използвайте Design Parameters, за да определите параметрите, които влияят на формата и 
изчисленията на гърбичната предавка. Материалът за гърбичната предавка може да се 
зададе с помощта на бутона Material. 

• Използвайте Calculated Results, за да прегледате профила на гърбичната предавка, както и 
други свързани резултати, които представят поведението на гърбичната предавка. 
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За да проектирате гърбичната предавка, въведете всички входни параметри от раздела Design 
Parameters. Те формират базовите параметри за проектиране на гърбичната предавка. Превключете 
на Calculated Results за въвеждане на параметрите, свързани с всеки сегмент на гърбицата. 
Щракнете върху бутона Calculate, за да се изчисли и покаже резултата за всеки сегмент. 

Когато приключите с прегледа на параметрите и резултатите, щракнете върху бутона Create, за да  
се генерира 3D модел на  гърбична предавка в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Можете да запаметите текущите входни данни и резултати, като щракнете бутона Reports. 

 
Използване на Cam модул 
Тази част от документа ще  представи подвобности за Cam модула. 

Проектирането на гърбичната предавка започва с определяне на диаметъра Pitch Circle Diameter и 
ширината Width на гърбицата. Pitch Circle Diameter е минималното разстояние от центъра на 
гърбицата до центъра на следящия елемент. Ширината (Width) на гърбицата определя дебелината 
на гърбицата. Тази информация се използва също в конструирането на 3D модела. 

Уточняване на параметрите за следящия елемент (Follower). Тези параметри са Roller Radius и Roller 
Width. Roller Radius е радиусът на  следящия елемент, а Roller Width  е дебелината на следящия 
елемент.  

Уточняване на стойностите за ексцентрицитет (Eccentricity),  време за цикъла (Cycle Time) и  скорост 
за цикъла (Cycle Speed). 

Горепосочените данни ще дадат цялостната форма и размери на гърбичната предавка. 

Използвайте Cam Loads, за да уточните действащите  върху гърбичната предавка сили (Loads). 

Превключете на раздела Calculated Results, за да определите характеристиките за всеки сегмент от 
профила на гърбичната предавка. Използвайте зоната Segment Settings, за да уточните детайлите 
на всеки сегмент. Използвайте бутона Calculate за изчисляване на резултатите от всеки сегмент и да 
се преместите към следващия сегмент. 

Зоната Maximum Values  показва изчислените резултати за всеки сегмент. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D  на гърбичната предавка. 

Използвайте бутона Reports, за да  запаметите всички избрани опции, входни параметри, изчислени 
резултати / изчислена геометрия. 

 
Cam Design Parameters 
 

Разделът Design Parameters предлага възможност за въвеждане на всички  параметри, които са 
необходими за проектирането на гърбичната предавка. Разделът съдържа 4 зони. 
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Graphic area 

Тази зона показва графично терминологията, използвана в гърбичната предавка. 

Cam parameters 

Използвайте тази зона, за да дефинирате базовите параметри на гърбичната предавка. 

Cam Loads 

Използвайте тази зона, за да дефинирате входящата информация за якостни пресмятания  
на гърбичната предавка. 

Material 

Използвайте бутона Material, за да изберете материали за гърбицата и следящия елемент. 

 
Calculated Results  
Разделът Calculated Results предлага опции за преглед и контрол на резултатите за графичния 
изход. Също така предлага някои опции за уточняване на параметрите за всеки един сегмент от 
профила на гърбицата. Този раздел съдържа 5 зони. 
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Graphic area 1 

Показва изместването (displacement), скоростта (velocity), ускорението (acceleration) и 
рефлекса (jerk) на компонентите по протежение на профила на всеки сегмент. 

Graphic area 2 

Показва профила на гърбицата, според предвидените входни данни. 

Graphic Options 

Използвайте тези опции за контрол на визуализацията за всяка графика. 

Segment settings  

Осигурява вход за всеки сегмент на гърбицата. 

Maximum Values 

Показва максимални положителни и отрицателни стойности за различните атрибути на  
гърбичната предавка, които се изчисляват от програмата. 

 
Избиране на материал  
 

Бутонът Material  за избиране на материалите се намира на раздела Design Parameters. 

Щракнете този бутон, за да отворите прозореца Material Selection. 

Трябва да изберете материал за гърбицата (Cam) и за следящия елемент (Follower). 
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SEER е дал някои стандартни материали за изчислителна цел. 

Използване на стандартен материал 

Просто изберете материала от падащия списък с материалиl. Стойностите за модула на еластичност 
(Modulus of Elasticity), коефициента на Поасон (Poisson’s Ratio), специфичното тегло (Specific Mass), 
които са запаметени в базата данни ще се покажат автоматично.  Запомнете, че не можете да 
променяте  тези стойностите за материалите от SEER Standard. Само стойността  за Allowed Specific 
Pressure  е потребителски дефинирана стойност. 

  
 
Потребителски материал 

В случай, че искате да въведете  ваши стойности, то трябва да изберете опция User от списъка с 
материали. 

Сега можете да въведете собствени стойности в полетата за въвеждане на коефициента на 
еластичност и коефициента на Поасон. 

Само стойността за Allowed Specific Pressure винаги се въвежда от потребителя. 

 
Модул за проектиране на зъбни колела / Spur Gear Designer 

 
 

Модулът Spur Gear Module ви позволява да проектирате цилиндрични зъбни колела и да 
анализирате ефективността им. Модулът ви позволява да изчислите размерите на зъбни колела с 
прави зъби  с външно и  и вътрешно зацепване, както и да извършите якостни изчисления. 
Информацията за  проектирането на цилиндрични зъбни колела е представена в три раздела.  
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Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете параметрите, които са необходими за 
зъбните колела. Разделът съдържа опции, които можете  да имате намерение да използвате, за да 
зададете базовите параметри, като вид на зъбните колела и метод на изчисляване, да използвате 
при проектирането и якостното изчисление на зъбните колела.   

С използване на бутона Материал можете да зададете материал за зъбните колела. 

Използвайте раздела Calculated Results, за да прегледате резултатите, даващи информация за  
поведението водещото (gear) и водимотото (pinion) зъбно колело. Можете също да прегледате 
резултатите за   якостните изчисления и капацитета  за натоварване на зъбните колела. 

Използвайте раздела Calculated Geometry, за да прегледате разултантната геометрия на зъбните 
колела. Тези параметри се използват при конструирането на зъбната предавка в Solid Edge. 

За проектирането на  предавка, въведете входните параметри за  зъбните колела, чрез опциите на 
раздела Design Parameters. Превключете на Calculated Results и щракнете върху бутона Calculate, за 
да преразгледате резултатите. 

Когато завършите с въвеждането на параметрите и прегледате разултатите, щракнете бутона 
Create, за да генерирате 3D на зъбните колела и зъбната предавка в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Може да запишете текущите входящи данни и резултатите, като щракнете върху бутона Reports. 

 
Използване на Spur Gear модул 
Тази част от документа ще ви покаже подробно как се използва модула Spur Gear. 

Дизайнът на цилиндрично зъбно колело започва с определяне на вида на зъбната предавка и метод 
на якостно изчисление. Използвайте бутона за опции за достъп до прозореца за въвеждане Input 
Conditions и конкретизирайте тези подробности. Използвайте зона Load Calculation в същия 
прозорец, за да изберете метода на изчисление въз основа на наличните проектни параметри. 

Налични са два метода за якостно изчисляване. Методът Simple Bending Stress за якостно 
изчисление валидира дизайна само за напрежение на огъване (Bending stress), докато метода 
Bending and Contact stress валидира дизайна за напрежение на огъване и  напрежение на точкова 
корозия, при разглеждането на няколко фактора, дадени от стандартите. 

Използвайте зоната Strength Calculation Type, за да уточните вида на изчисление за проектиране на 
цилиндрично зъбно колело. Видът Given Material Strength приема материал, избран от потребителя и 
изчислява  зъбната предавка, докато вида Find Material Strength приема минималния фактор за 
сигурност и калкулира какъв материал да се използва. 

В раздел Options, слагането на отметка в полето пред Place with Assembly relations, автоматично 
добавя  необходимите основни монтажни връзки в асемблирания модел на зъбната предавка. 

Когато приключите с определянето на входните данни, кликнете върху бутона Calculate за 
изчисляване на резултатите. Разделът Calculated Results показва резултатите от изчислението.  
Стойността Pass в полето Strength Validation  индикира, че текущия дизайн е валиден. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D  модел на зъбната предавка. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри,  
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters  
 

Разделът Design Parameters осигурява опциите, които да използвате, за да въведете  необходимите 
данни за проектиране на цилиндрична зъбна предавка. 
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Gear 
Parameters 

Използвайте тази област за въвеждане на параметри за проектиране и якостни 
изчисления на цилиндрична зъбна предавка. 

Calculation 
Parameters 

Използвайте тази област, за да определите конкретните параметри на  зъбната 
предавка. 

Options 
button 

Използвайте бутона Оptions за достъп до прозореца  входни условия Input 
Conditions и изберете  на зъбната предавка, както и метода за  проверка на 
якостните изчисления. Опциите, предложени в раздела Design Parameters се 
базират на селекция, направена в прозореца Input Conditions. 

Material 
button 

Използвайте бутона Material, за да изберете материали за зъбната предавка. 

Calculated Results  
Разделът Calculated Results осигурява опциите, които да използване, за да видите резултатите от 
изчисленията. 
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General 
Results 

Показва входните условия за изчисляване и няколко общи резултати за  зъбната 
предавка. 

Strength 
Validation 

Показва цялостната работа на предавката по отношение на Pass / Fail. Можете 
също да прегледате допустимите натоварвания на предавката, показани в тази 
област. 

Forces Показва резултатите, свързани с товароносимост на предавката. 

Calculated Geometry  
 

 

Разделът Calculated Geometry осигурява опциите, които се използват, за да видите резултатите от 
допълнителни изчисления. Тези резултати определят параметрите за изграждане на геометрията на  
зъбната предавка. Следователно се използват за изграждане на 3D модела на  предавка. 
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Избор на материал 
Бутонът Material от раздела Design Parameters е за избиране на материал за зъбните колела. 

Щракнете този бутон, за да се отвори прозореца Material Selection. 

Трябва да изберете материал за водещото и водимото колело (Pinion и Gear). 

SEER предлага някои стандартни материали за целите на изчисленията. 

Използване на стандартен материал 

Просто изберете  материал от  съответния списък с материали. Стойностите за  напрежения Contact 
Stress и  напрежения на огъване Bending Stress  ще се покажат автоматично, за запаметения в 
базата данни материал. Заомнете, че когато използвате SEER Standard  материал, не можете да 
променяте тези стойности. 
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Потребителски материал  

В случай, че искате да въведете собствени стойности, то трябва да изберете User от списъка с 
материали. 

Сега можете да въведете собствени стойности в полетата на Contact Stress и Bending Stress. 

 

Забележка: 

Материалите, посочени в Engineering Reference са само за ориентиране и могат да бъдат 
използвани за общо изчислителна цел. 

Стойностите за напреженията са занижени за сигурност. Всички стойности на напреженията са 
еквивалентни или близки до чуждите стандарти. Това се дължи на липсата на достатъчно 
експериментални данни. 

Що се отнася до стоманата с топлинна обработка,  показаните стойности на якостните изчисления са 
типични стойности, получени след топлинна обработка, поради което очевидно изглежда En8D – 
нормализирана е с по-голяма сила, отколкото En24 (Без топлинна обработка). 
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Стойностите на допустимото напрежение на огъване може да се различават в зависимост от  
натовареното състояние. 

Така че, за по-точни резултати,  се препоръчва да се позовава на данните на производителя. 

 
Модул за проектиране на конусна зъбна предавка / Bevel Gear Designer 

 
 
Използване на модула  
 

Тази част от документа представя подробно как се използва модула Bevel Gear. 

Проектирането на конусната зъбна предавка започва с определяне на вида ѝ и метода за якостното 
изчисление. Използвайте бутона за опции Оptions за достъп до прозореца Input Conditions за 
въвеждане и конкретизиране на тези подробности. Използвайте зоната Load Calculation в същия 
прозорец, за да изберете изчислителния метод въз основа на наличните проектни параметри. 

Налични са два метода за изчисление. Методът Simple Bending Stress  за якостно изчисление 
валидира дизайна само за напрежение на огъване (Bending stress), докато метода Bending and 
Contact stress валидира дизайна за напрежения на огъване и контактни напрежения, с 
разглеждането на няколко фактора, дадени от стандартите. 

Използвайте зоната Strength Calculation Type, за да уточните вида на изчисленията, необходими за 
проектирането на конусна зъбна предавка.  Когато изберете Given Material Strength, приема 
материал, избран от потребителя и изчислява конусната зъбна предавка, а когато е избран вида Find 
Material Strength, приема минимален фактор на безопасност и изчислява материала, който трябва  
да се използва. 

На базата на избраната по-горе селекция се променят опциите за входните параметри, налични в 
зоната Gear Parameters. 

След като завършите уточняването на входните параметри, щракнете бутона Calculate, за да 
изчислите резултатите. Разделът Calculated Results показва изчислените резултати. Стойността 
Pass за полето Strength Validation индикира, че текущият дизайн е валидиран. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модела на конусната зъбна предавка. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters  
 

Разделът Design Parameters предлага опциите, които трябва да използвате, за да проектирате 
конусна зъбна предавка. Този раздел съдържа 4 зони. 
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Gear Parameters area 

Използвайте тази зона, за да въведете входните параметри за проектирането и  якостните 
изчисления на конусната предавка. 

Calculation Parameters 

Използвайте тази зона, за да уточните специфичните параметри за конусната предавка. 

Options button 

Използвайте бутона Оptions за достъп до прозореца Input Conditions за входни данни и 
изберете вида на конусната предавка и определите метода за якостно изчисление.  Опциите, 
предлагани в раздела Design Parameters  се базират на селекцията, която сте направили в 
прозореца Input Conditions. 

Material 

Използвайте бутона Material, за да изберете материал за конусната предавка. 

Calculated Results  
Разделът Calculated Results предлага  преглед на опциите, които сте използвали и преглед на 
получените резултати от изчисленията. Този раздел съдържа 3 зони: 
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General Results 

Показва входните условия за изчисляване и няколко общи резултати за конусната предавка. 

Strength Validation 

Показва цялостната работа на предавката, като валидира дизайна (Pass / Fail). Можете също 
да прегледате в тази област допустимите натоварвания на предавката. 

Forces 

Показва  резултатите, свързани с товароносимостта на конусната предавка. 

 
Calculated Geometry  
 

Разделът Calculated Geometry предоставя опции за преглед на  резултати от допълнителни 
изчисления. Тези резултати са пареметрите, които определят геометрията на водещото и водимото 
конусно зъбно колело (gear и pinion).  Следователно, тесе използват за изграждане на 3D модела на 
конусната зъбна предавка. 
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Избор на материал 
Бутонът Material се намира на раздела Design Parameters и дава възможност да изберете материал 
за предавката. 

Щракнете този бутон, за да се отвори прозореца Material Selection. 

Трябва да изберете материал за конусните зъбни колела (Pinion и Gear). 

SEER предлага някои стандартни материали за целите на изчисленията. 

Стандартен материал 

Просто изберете материал от падащия списък с материали. Стойностите за контактно напрежение и 
напрежение на огъване (Contact Stress и Bending Stress), за избрания от базата данни материал, се 
показват автоматично. Запомнете, че когато използвате SEER стандартни материали, не можете да 
променяте тези стойности. 
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Потребителски материал 

В случай, че искате да въведете потребителски стойности, тогава трябва да изберете User от 
падащия списък с материали.  

Сега ви се позволява да въведете ваши стойности в полетата на Contact Stress и Bending Stress. 

 

Забележка: 

Материалите, посочени в Engineering Reference са само за ориентиране и могат да бъдат 
използвани с общо изчислителна цел. 

Стойностите на здравина са занижени за безопасност. Всички стойности на якост са 
еквивалентни или близки до равностойни чужди стандарти. Това се дължи на липсата на 
достатъчно експериментални данни.  

Що се отнася до стоманата, показана с топлинна обработка, стойностите на якост са типични 
стойности, получени след топлинна обработка, поради което очевидно изглежда, че En8D – 
нормализирана, е с по-голяма сила, отколкото En24 (Без топлинна обработка). 
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Допустимите стойности на напреженията на огъване се различават в зависимост от               
натоварването. 

Така че за по-точни резултати се препоръчва да се позовавате на данните  от 
производителя. 

 
Модул за проектиране на червячна зъбна предавка / Worm Gear  
Designer 

 
 

Модулът Worm Gear  ви дава възможност да проектирате червячна зъбна предавка и да 
анализирате нейната работа.  Също така можете да изчислите размерите и да направите якостни 
изчисления за червячната предавка. 

Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете параметри, с които да определите 
проектните изисквания за предавката. Тази зона също има опции, които може да имате намерение 
да използвате, за да изберете метода за проектиране и  якостни изчисления  предавката. 
Използвайте бутона Material, за да зададете материали за червячната предавка. 

Използвайте раздела Calculated Results, за преглед на резултатите, които предоставят информация 
за поведението на предавката. Можете също да прегледате резултатите от якостните изчисления и 
капацитета на товароносимост на предавката. 

Използвайте раздела Calculated Dimensions, за преглед на резултатите, които определят 
геометрията на червяка и червячното колело.  Тези параметри се използват при конструирането на 
червячната предавка в Solid Edge. 

За да проектирате предавката, въведете параметрите за червяка и червячното колело, чрез опциите 
на раздела Design Parameters. Превключете на раздел Calculated Results  и щракнете бутона 
Calculate, за да преглед на резултатите. 

Когато завършите прегледа на параметрите и резултатите, щракнете бутона Create, за да 
генерирате 3D модела на червячната зъбна предавка в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Използване на Worm Gear модул 
Тази част от документа показва подробно работата с Worm Gear модула. 

Проектирането на червячната зъбна предавка започва с определяне на основните входни 
параметри, като форма на зъба на червяка (tooth form), ъгъл на натиска (pressure angle) и   носещ 
участък (bearing span). Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions и 
уточнете метода на проектиране. Използвайте зоните Design Method, Output Geometrical Parameters, 
Drivers, на базата на наличните проектни параметри. 

Зоната Design Method  предлага две опции, базирани на диаметрален коефициент (worm diametral 
quotient)   и предавателно отношение  на трансмисията (transmission ratio) за ограничение на 
червячната предавка. 

Зоната Output Geometrical Parameters предлага две опции,  базирани на модула (module) и 
междуосовото разстояние (center distance) за определяне на процедурата  на дизайна. 

Зоната Driver предлага две опции  за избиране на водещия елемент на червячната зъбна предавка 
за изчисляването на предавката. 

Зоната Lubrication and Cooling предлага две опции, за задаване  вида на смазването и охлаждането. 

На базата на гореизбраните входни параметри са показаните опции в зоната Design Parameters. 
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Когато приключите с въвеждането на данните, щракнете бутона Calculate, за да изчислите 
резултата. Разделът Calculated Results показва изчислените резултати. Стойността Pass в полето за 
валидиране на дизайна Strength Validation  индикира, че текущия дизайн е валидиран. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D  модел на червячна зъбна предавка. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
 
Design Parameters  
Разделът Design Parameters предлага опции за въвеждане на необходимите подробности за 
проектиране на червячната зъбна предавка. 

 

Design 
Parameters 

Използвайте тази област, за да въведете входните параметри за проектирането
и якостните изчисления на червячната предавка. 

Gearing 
Parameters 

Използвайте тази област, за да определите специфични параметри за червяка и 
червячното зъбно колело. Профил на червяка (Worm profile), ъгъла на натиск 
(pressure angle) и диаметрални коефициенти (diametral quotients) са някои от 
най-важните параметри, които ви осигурява тази зона. 

Assembly 
Dimensions 

Тази област дава таблицата с размерите на  монтажните ограничения, която ви 
позволява да изберете най-важните параметри, като междуцентрово разстояние 
(CD) или модул (m), предавателно отношение (i) или червячен диаметрален 
коефициент (Q), начало на червяка (z1), брой зъби на червячната предавка (Z2). 
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Можете да изберете всеки един от редовете за комбинация от наличните 
проектни параметри. 

Options 
button 

Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions и изберете 
вида на предавката и метод на изчисление за якостното валидиране. Входовете,
предвидени в раздела Design Parameters, се основават на селекциите, 
направени в прозореца за въвеждане Input Conditions. 

Material 
button 

Използвайте бутона Material, за да изберете материал за червячната зъбна 
предавка. 

 

Calculated Results  
Разделът Calculated Results предлага опции за преглед на резултатите от изчисленията. 

 

General Results Показва въведените услови за изчисляване и няколко общи резултати за 
червячното колело и червяка. 

 Показва резултатите, които са свързани с  капацитета на товароносимостта 
предавката. 
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Strength 
Validation 

Валидира общата работа на предавката (Pass/Fail). Можете също да 
прегледате в тази зона различни допустими и изчислени напрежения на 
предавката. 

Performance 
Results 

Използвайте зоната Performance Results за преглед на различните изчислени
фактори за безопасност. 

Calculated Dimensions 
Разделът Calculated Dimensions предлага опции за преглед на допълнителни резултати от 
изчисленията. Тези резултати определят параметрите, необходими за конструирането на  
геометрията за червячната предавка. Следователно те се използват за създаване на 3D  модела на 
червячната предавка. 

 
 
Потребителски монтажни размери 
Опцията User е дадена на раздела Design Parameters, за да изберете потребителски монтажни 
размери за червячната зъбна предавка. 

За да въведете потребителски монтажни размери, трябва да сложите отметка пред опцията User, 
намираща се в зоната Assembly Dimensions. 

Тази опция дава четири различни режима за изчисления, базирани на входящите условия. 

1. Изберете опция Find Module от зоната Output Geometrical Parameters и изберете опция Based 
on Worm Diametral Quotient от зоната Design Method. 
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С този набор от входящи условия можете да въведете разстоянието между центровете 
(Center Distance, CD), предавателното отношение (Transmission Ratio, i), броя на зъбите за 
червяка ( No. Of teeth on Worm (z1) и корекция (Unit Correction, x) в зоната Assembly 
Dimensions. В зоната Gearing Parameters можете да  да въведете диаметралния коефициент 
на червяка (Worm Diametral Quotient, q). 

 

2. Изберете опция Find Module от зоната Output Geometrical Parameters и изберете опция Based 
on Transmission Ratio от зоната Design Method. 
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С този набор от входни условия можете да въведете междуцентрово разстояние (Center 
Distance, CD), диаметрален коефициент (Worm Diametral Quotient, q),  брой на зъбите на 
червяка (No. Of teeth on Worm, z1)  и корекция (Unit Correction, x)  в зоната Assembly 
Dimensions. В зоната Gearing Parameters можете да въведете предавателно отношение 
(Transmission Ratio, i). 
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3. Изберете опция Find Center Distance от зоната Output Geometrical Parameters и изберете 
опция Based on Worm Diametral Quotient от зона Design Method. 

 

С този набор от входни условия можете да въветете модул (Module, m),  предавателно 
отношение (Transmission Ratio, i),  брой на зъбите (No. Of teeth on Worm, z1)  и корекция (Unit 
Correction, x) в зоната Assembly Dimensions. В зона Gearing Parameters можете да въведете 
диаметрален коефициент (Worm Diametral Quotient, q). 

 

4. Изберете опция Find Center Distance от зона Output Geometrical Parameters и изберете Based 
on Transmission Ratio от зона Design Method. 
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С този набор от входящи условия можете да въведете модул (Module, m),   диаметрален 
коефициент (Worm Diametral Quotient, q), брой на зъбите (No. Of teeth on Worm, z1)  и 
корекция (Unit Correction, x) в зона Assembly Dimensions. В зона Gearing Parameters можете 
да въведете предавателно отношение (Transmission Ratio, i). 
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Избор на материал 
 
Бутонът Material е даден на раздела Design Parameters, за да изберете материал за червяка и 
червячното зъбно колело. 

Щракнете този бутон, за да се отвори прозореца Material Selection. 

Трябва да изберете материал за червяка и червячното колело. 

Просто изберете материал от съответния падащ списък с материали. Автоматично се показват 
стойностите за напреженията, за избрания от базата данни материал. 

 
Модул за проектиране на зъбна рейка / Rack and Pinion Gears Designer  

 

Модулът Rack and Pinion Gear ви позволява да проектирате зъбна рейка. Той изчислява размери и 
извършва изчисления на якост за циркулярни & правоъгълни зъбни рейки с прави зъби.  

Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете параметрите, с които да определите  
проектните изисквания на предавката. Тази зона също съдържа опции (Options), които би могли да 
използвате, за да зададете базови параметри като вид на зъбната рейка, метода за  проектиране и 
якостно изчисление. С помощта на бутона Material можете да зададете материалите за зъбната 
рейка. 

Използвайте раздела Calculated Results, за да прегледате резултатите, които предоставят 
информация относно поведението на  от зъбната рейка (Rack и Pinion).  Можете също да прегледате 
резултатите от якостните изчисления и капацитета на товароносимост на предавката. 

Използвайте раздела Calculated Dimensions, за да прегледате резултатите, с които определят 
геометрията на предавката. Тези параметри се използват при конструирането на двойката елементи 
от предавката в Solid Edge. 

За да проектирате предавката, въведете параметри за Rack и Pinion в раздела Design Parameters.   
Щракнете бутона Calculate, за да прегледате резултатитев раздела Calculated Results. 

Когато сте готови с прегледа на параметри и резултати, щракнете бутона Create, за да генерирате  
3D модела на зъбната рейка в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

 
Използване на Rack and Pinion модул 
Тази част от документа показва подробно как се използва модула Rack and Pinion. 
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Проектирането започва с определяне на вида на зъбната рейка и  метода на якостно изчисляване.   
Използвайте бутона Оptions за достъп до прозореца Input Conditions и уточнете тези подробности. 

Зоната Rack Span Calculation ви дава възможност да изберете дали искате да укажете броя на 
зъбите върху зъбната рейка или общото трасе на зъбната рейка. Бъдете внимателни, за разликата в 
броя на зъбите в зъбни предавки и брой на зъбите на Circular Rack, който всъщност не е нищо друго, 
освен един отрязан участък от зъбната рейка. 

Методът Bending and Contact stress се използва за валидиране на дизайна за напрежение на огъване 
и  контактно напрежение,   с разглеждането на няколко фактора, дадени от стандартите. 

В Options, поставянето на отметка Place with full Assembly Relations автоматично добавя 
необходимите основни монтажни връзки в среда Assembly. 

На базата на направения по-горе избор са входните параметри, налични в раздела Design 
Parameters. 

Когато завършите с уточняването на  входните параметри, щракнете бутона Calculate, за да 
изчислите резултатите. Разделът Calculated Results показва изчислените резултати. Стойността 
Pass в полето за  якостно валидиране Strength Validation индикира, че текущия дизайн е валидиран.  
Не забравяйте да проверите в раздела Calculated Dimensions за валидацията на дизайна. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модел на зъбната предавка. Първо се генерира  
елемент Pinion, а след това се генерира елемент Rack. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати &  калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters 
Детайлите, необходими за проектирането на зъбната рейка (Rack & Pinion Gear Pair) са написани в 
раздела Design Parameters. Този раздел се съдържа две области. 
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Gearing 
Parameters 

Използвайте тази зона, за да въведете входни параметри за проектиране и 
якостни изчисления. 

Calculations 
Parameters 

Използвайте тази зона, за да определите специфичните параметри за 
елементите на зъбната рейка (Rack и Pinion). 

Options button Използвайте бутона Оptions за достъп до прозореца Input Conditions за входни 
условия и изберете вида на зъбната рейка и метода за якостно изчисление. 
Входящите параметри в раздела Design Parameters са базирани на направения 
избор в прозореца Input Conditions. 

Material button Използвайте бутона Material, за да изберете материали за елементите на 
зъбната рейка. 

Calculated Results  
 Разделът Calculated Results  предоставя възможност за преглед на резултатите от изчислението. 

 

General Results Показва  изчислените параметри за предавката. 

Calculated Load 
Parameters 

Показва специфичните стойности за отделните елементи (Rack или Pinion). 

Strength Показва цялостната работа на предавката и я валидира  (Pass / Fail). 
Можете също да прегледате допустимите напрежения на  зъбната рейка, 
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Validation които са показани в тази зона. 

Forces Показва резултатите, свързани с капацитета на товароносимост на зъбната 
рейка. 

 

Calculated Dimensions  
Разделът Calculated Dimensions представя разултантните параметри, които определят геометрията 
на зъбната рейка. Следователно, тези параметри се използват за създаване 3D  на зъбната рейка. 

 
 
Избор на материал 
Бутонът Material е даден в раздела Design Parameters, за да изберете материал за зъбната рейка. 

Щракнете този бутон, за да се отвори прозореца Material Selection. 

Трябва да изберете материал за  двата елемента на зъбната рейка (Pinion и Rack Gear). 

SEER  дава някои стандартни материали за целите на изчисленията. 

Стандартен материал 

Просто изберете материал от падащия списък с материали. Стойностите за контактно напрежение 
(Contact Stress) и напрежение на огъване (Bending Stress), за избрания от базата данни материал, се 
показват автоматично. 
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Потребителски материал 

В случай, че искате да въведете собствени стойности, то трябва да изберете User от падащия 
списък с материали. 

Сега ви се позволява да въведете  собствени стойности в полетата на контактно напрежение 
(Contact Stress) и напрежение на огъване (Bending Stress). 

 

Забележка: 

Материалите, определени в модулите на Engineering Reference са само ориентировъчни и 
могат да се използвате за общи изчисления. 

Стойности за якост за занижени за сигурност. Всички стойности за якост се основават на 
еквивалентни или близки по стойност чужди стандарти. Това се дължи на липсата на 
достатъчно експериментални данни. 
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Що се отнася до стоманата, показана с топлинна обработка, стойностите на якост са типични 
стойности, получени след топлинна обработка, поради което очевидно изглежда, че  En8D – 
нормализирана, е с по-голяма сила, отколкото En24 (Без топлинна обработка). 

Стойностите на допустимото напрежение на огъване може да се различават в зависимост от 
натоварването. 

Така че, за по-точни резултати се препоръчва да се позовава на данните на производителя. 

Модул за проектиране на верижна предавка / Sprocket Designer 
 

Модулът Sprocket ви позволява да изберете  верижна предавка от стандартни зъбни колела  и  да 
анализирате работата. Тя ви позволява да се изчисли размери и извършване на изчисления за якост 
на различни видове вериги и техните колела. Информацията за проектиране на зъбни колела е 
представена в три раздела. 

Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете входните параметри,  отговарящи на т 
изискванията за проектните размери. Тази зона също съдържа опции за задаване на основни 
размери, като брой на верижни връзки (number of chain links),   брой зъби на  верижното колело 
(number of teeth on the sprockets), между центрово разстояние (center distance) и други параметри. 

Използвайте раздела Calculated Results за преглед на резултатите, които дават информация относно 
поведението на веригата и верижните колела. Можете също да прегледате резултатите от якостните 
изчисления и капацитета на товароносимост на верижната предавка. 

Използвайте раздела Calculated Dimensions, за да прегледате резултатите, определящи 
параметрите на веригата и верижните колела. Тези параметри се използват при конструирането на 
верижната предавка в Solid Edge. 

За да конфигурирате верижните колела, въведете параметрите чрез опциите от раздела Design 
Parameters. Превключете на раздел Calculated Results и щракнете бутона Calculate, за да прегледате 
резултатите. 

Когато сте готови с прегледа на параметрите и резултатите, щракнете бутона Create, за да 
генерирате 3D  модела на верижната ролкова предавка в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Можете да запаметите текущите входни условия и получените резултати като щракнете бутона 
Reports. 

 
Използване на Sprockets модул  
Тази част на документа ще ви предостави информация за подробното използване на модула 
Sprockets. 

Якостната проверка на веригата започва с определянето на основни входни параметри, като вид на 
веригата, брой вериги и брой верижни колела. Използвайте бутона Options за достъп до прозореца  
Input Conditions за входни условия. Изберете критерии за проектиране, метод за проектиране и 
метод за изчисляване на натоварването, на базата на наличните проектни параметри. 

Зоната Design Criteria предоставя две опции, базирани на междуцентровото разстояние и броя на 
веригите, за ограничаване на оформлението на верижните колела. 

Зоната Design Method предоставя две опции, базирани на брой зъби на верижното колело и 
предавателното отношение, за определяне на параметрите на верижната предавка. 

В Options, слагането на отметка пред опция Place with Assembly relations автоматично добавя 
необходимите монтажни връзки в среда Assembly. 

Въз основа на избора, направен по-горе са наличните параметри в зоните Design Parameters, 
Sprocket Dimensions и Assembly Dimensions. 
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Когато сте готови с определянето на входните параметри, щракнете бутона Calculate, за да 
изчислите резултатите. Разделът Calculated Results показва изчислените резултати. Стойността 
Рass в полето за валидация Strength Validation индикира, че текущата якостна проверка е 
валидирана. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модела  верижната предавка. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
 
 
Design Parameters  
Разделът Design Parameters осигурява опциите, които трябва да използвате, за да въведете 
необходимите за избор и настройка на веригата и параметрите за верижните колела.  

 

Design 
Parameters 

Използвайте тази област, за да въведете параметри за якостни изчисления на 
вериги. Вида на веригата, номерата на веригата, брой верижни колела и брой на 
верижни направления, са някои от най-важните параметри, които предоставя
тази област. 

Sprocket 
Dimensions 

Използвайте тази област, за да въведете параметри за верижните колела.  Брой 
зъби на верижното колело, предавателно отношение и междуцентрово 
разстояния, са едни от най-важните параметри, които предоставя тази зона. 

Assembly 
Dimensions 

Използвайте тази област, за да въведете монтажни параметри за верижната 
предавка. Тези параметри се използват за ограничаване на верижната предавка 
в пространството. Междуцентровото разстояние между верижните колела и 
предавателното отношение са някои от параметрите, които предоставя тази 
зона. 
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Options 
button 

Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions и изберете 
мето за изчисление на якостната проверка. Входните параметри, предоставени 
в раздела Design Parameters се базират на селекцията от прозореца Input 
Conditions. 

Calculated Results tab 
Разделът Calculated Results предоставя опции за преглед на резултатите от изчислението. 

 

Sprocket 
Parameters 

Показва на  параметрите на верижното колело, като pitch circle diameter
(стъпков диаметър), angle of contact (контактен ъгъл), sprocket teeth number 
(брой зъби). 

Assembly 
Dimensions 

Показва изходни параметруи, свързани с монтажа на верижната предавка, 
като предавателно отношение, междуцентрово разстояние между верижнита 
колела. 

Forces Показва резултатите, свързани с  капацитета на товароносимост на веригата. 

Strength 
Validation 

Показва цялостната работа на верижната предавка по отношение на 
условията Pass/Fail. Можете също да прегледате в тази зона допустимото 
налягане и коефициента на сигурност. 

Забележка: 

Използвайте бутона ?  достъп до прозореца Strength Validation Failure,  да видите причините 
за провал на дизайна, в случай че дизайна не се валидира. 
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Calculated Dimensions  
Разделът Calculated Dimensions  опции за преглед на допълнителни резултати за геометрични 
размери, които са базирани на стандарт. Следователно тези параметри се използват за изграждане 
на 3D модела на верижната предавка. 

 

Chain 
Dimensions 

Показва резултатите, свързани с избраната геометрия на веригата, като 
стъпка, максимален диаметър за колелата и минимален отвор на втулката. 

Sprocket 
Dimensions 

Използвайте тази зона за преглед на допълнителни параметри за отделните 
верижни колела. Някои от тези параметри са: tip diameter  и roller seating 
radius. 

Sprocket Tooth 
Dimensions 

 Показва стандартни размери за зъбите на верижните колела, като: tooth width
(ширина на зъба) и tooth side relief (странично освобождение). 

Maximum and 
Minimum 
buttons 

Използвайте бутоните Maximum и Minimum, за да превключвате между 
горната и долната граница за някои от параметрите на верижните колела. 
Подсказка за диаметъра, ъгъл на зацепване, радиус  на зъбния фланг, са 
някои от параметрите, които можете да видите. 

Модул за проектиране на пружина, подложена на натиск / Compression 
Spring Designer 

 

Модулът Compression Spring ви позволява да проектирате натискова пружина, както и да 
анализирате ефективността ѝ. Модулът позволява изчисляване на размери и извършване на  
якостни изчисления за различни видове натискови пружини. Информацията за проектирането на 
натискова пружина е предоставена върху два раздела. 
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Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете параметрите, които определят проектните 
изисквания за натисковата пружина. Този раздел също има опции, които бихте могли да използвате, 
за да зададете базовите параметри, като вид натоварване, проектни критерии и ограничения, в 
проектирането на  пружината. Използвайте бутона Материал, за да зададете материал на  
пружината. 

Използвайте раздела Calculated Results, за да прегледате резултатите, които предоставят  
информация за поведението на натисковата пружина. Можете също да видите и резултатите от 
якостното изчисление на пружината. 

За да проектирате пружината, въведете входните параметри, като използвате опциите от раздела 
Design Parameters. Превключете на раздел Calculated Results и щракнете бутона Calculate, за да 
прегледате резултатите. 

Когато сте готови с прегледа, щракнете бутона Create, за да генерирате 3D модела на натискова 
пружина в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Можете да запаметите текущите входни параметри и резултати, като щракнете бутона Reports. 

 
Използване на Compression Spring модул 
Тази част от документа ще ви покаже подробно как се използва модула Compression Spring. 

Проектирането на натискова пружина започва с настройка на опциите, които определят вида на 
натоварването и проектните критерии. Използвайте бутона Оptions, за да уточните тези 
подробности. Изберете метода за проектиране, въз основа на наличните проектни параметри. 

На базата на  направения избор, въведете входните параметри, чрез наличните опции в зоните 
Dimensions и Spring Parameters. Изберете материал за пружината, като използвате бутона Material. 

Когато сте готови с определянето на входните параметри, щракнете бутона Calculate, за да 
изчислите резултатите. Разделът Calculated Results показва изчислените резултати. Стойността 
Pass в полето Strength Validation индикира, че текущия дизайн е валидиран. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модела на натискова пружина. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати &  калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters  
Разделът Design Parameters предлага опциите, които са необходими за въвеждане на параметрите 
за проектиране на натискова пружина. Този раздел съдържа 4 зони. 
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Spring 
Dimesions 

Определя параметрите, които се използват при проектирането на натискова 
пружина. Необходимата деформация, продължителността на натоварването и 
броя на намотките, са едни от най-важните параметри, които предоставя тази 
зона. 

Spring 
Parameters 

Определя допълнителните параметри, които се използват при проектирането на 
натискова пружина. Тези параметри се използват за ограниченията на дизайна. 
Посоката на навиване (coil direction) и  процеса на навиване (Coiling Process) са 
някои от  са някои от най-важните параметри, които предоставя тази зона. 

Options 
button 

Използвайте бутона Оptions, за да изберете вида на натоварване, проектни 
критерии и други ограничения за дизайна. 

Material 
button 

Използвайте бутона Material, за да изберете материала на пружината. 

Calculated Results  
Разделът Calculated Results предоставя опции за преглед на резултатите от изчислението този 
раздел съдържа две зони: 
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Dimensions Показва входните условия за изчисляване и няколко общи резултати за 
натискова пружина. 

Strength 
Validation 

Показва валидирането на цялостното изпълнение на натискова пружина  (Pass / 
Fail). Можете също да прегледате допустимите напрежения на пружината, 
показани в тази зона. 

Избор на материал  
 

Бутонът Material  намира на раздела Design Parameters, за да изберете материалза пружината. 

Щракнете този бутон и прозореца Material Selection ще се отвори. 

SEER  дава някои материали, за целите на изчисленията. 

Стандартен материал 

Просто изберете материал от падащия списък с материали.  Стойностите за модул на еластичност и 
плътност, за  избрания от базата данни материал, ще се покажат. Запомнете, че когато използвате 
стандартни материли от SEER Standardmaterial, не можете да променяте тези стойности. 

Стойността за якост на опън (Tensile strength) е в зависимост от избрания материал  и диаметъра на 
пружината (Wire Diameter). Поради това не се показва, но е взет директно от базата данни. 
Стойността, показана в раздела  на Calculated Results, е при натисната пружина. 



Модули за генериране на машинни елементи 
 

39 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

Потребителски материал 

В случай, че искате да въведете собствени материални стойности, трябва да изберете User от 
падащия списък с материали. 

В режим User за потребителски избор, можете да изберете тел със стандартен диаметър или да 
въведете своя собствена стойност в полето Wire diameter в зона Spring Dimensions на раздела 
Design Parameters. 

Сега можете да въведете собствени стойности в полетата за модул на еластичност (Modulus of 
Rigidity), плътност (Density), якост на опън (Tensile Strength) на прозореца за материала и диаметър 
на телта (wire diameter ) в зоната Spring Dimensions на раздела Design Parameters. 
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Забележка: 

В режим User за избиране на потребителски материал от вас се очаква да въведете  
гранична стойност на якост на опън. 

 
Модул за проектиране на пружина, подложена на опън / Extension Spring 
Designer 

 

Модулът Extension Spring Module ви позволява да проектирате  пружина, подложена на опън и да 
анализирате нейната ефективност. Модулът ви позволява да се изчислят размерите, както и да се 
направят якостни изчисления за различните видове опънови пружини. Информацията за 
проектиране на  опънова пружина е предоставена в два раздела. 

Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете параметрите, с които да се отговори на 
проектните изисквания за опънова пружина. Тази зона също съдържа  опции, които бихте могли да 
използвате, за да  основни параметри, необходими за проектирането на пружината, като вид на 
пружината, проектни критерии и ограничения. Използвайте бутона Material, за да зададете 
материала на пружината. 

Използвайте раздела Calculated Results, за да прегледате резултатите, даващи информация за 
поведението на опъновата пружина. Можете също да да прегледате резултатите от якостните 
изчисления на опъновата пружина. 

За да проектирате пружината, въведете параметрите ѝ, чрез опциите на раздела Design Parameters.  
Превключете на раздел Calculated Results  и щракнете бутона Calculate, за да прегледате 
резултатите. 

Когато сте готови с прегледа на  въведените параметри и получените резултати, щракнете бутона  
Create, за да генерирате 3D  модел на опънова пружина в Solid Edge. 
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Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

 

Можете да запаметите текущите входни параметри и резултати, като щракнете бутона Reports. 

 
Използване на Extension Spring модул  
Тази част на документа ще ви предостави подробна информация за работа с модула Extension 
Spring. 

Проектирането на опънова пружина започва с настройка на опциите  определяне на вида на 
натоварването и проектните критерии. Използвайте бутона Оptions, за да уточните тези 
подробности. Изберете метод за проектиране от зона Design Method, базиран на наличните проектни 
параметри. 

Въз основа на горепосочения избор, въведете параметрите чрез опциите, налични в зоните 
Dimensions и Spring Parameters. Изберете материал за пружината, като използвате бутона Material. 

Когато завършите с определянето на входните параметри, щракнете бутона Calculate, за да 
изчислите резултатите. Разделът Calculated Results показва изчислените резултати. Стойността 
Pass за полето Strength Validation  индикира, че текущия дизайн е валидиран. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модел  опънова пружина. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters 
Разделът Design Parameters предоставя опциите, които можете да използвате, за да въведете  
необходимите данни за проектиране на опънова пружина. Този раздел се състои от четири зони. 
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Spring 
Dimensions 

Определя параметрите, използвани при проектирането на  опънова пружина. 
Работна деформация, дължината при натоварването и броя на  навивките са 
едни от най-важните параметри, които предоставя тази зона. 

Spring 
Parameters 

Определя допълнителни параметри, които се използват при проектирането на 
опънова пружина. Тези параметри определят проектните ограничения. Някои от 
по-важите параметри, които предлага тази зона са:  посока на навиване (Сoiling 
direction) и  вид на куката (Hook Type). 

Options 
button 

Използвайте бутона Оptions, за да изберете вида на натоварване,  проектните 
критерии и ограничения. 

Material 
button 

Използвайте бутона Material, за да изберете материала за пружината. 

Calculated Results  
Разделът Calculated Results предоставя опции за преглед на резултатите от изчисленията. Този 
раздел съдържа две зони. 
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Dimensions Показва входните условия за изчисляване на опънова пружина, както  и 
няколко общи резултати. 

Strength 
Validation 

Показва общата работа  опънова пружина по отношение на условията 
Pass/Fail. В тази зона можете да прегледате също допустимото напрежение за 
пружината. 

 

Избор на материал 
Бутонът Material, за  избиране на материала за пружината е даден на раздела Design Parameters.  

Щракнете този бутон, за да отворите прозореца Material Selection. 

SEER  дава някои стандартни материали за целите на изчисленията. 

Стандартен материал 

Просто изберете материал от падащия списък. Стойностите за модул на еластичност (Modulus of 
Rigidity) и плътност (Density) за избрания материал от базата данни, автоматично ще се покажат. 
Запомнете, че когато използвате материал от SEER Standard, не можете да променяте тези 
стойности. Стойността за допустимо  напрежение на усукване (Allowable Torsional Stress) варира 
според избрания материал, както и според дебелината (Wire Diameter) за пружината. Поради това не 
се показва, но е взет директно от базата данни. Стойността е показана в раздела Calculated Results 
за напрегната пружина. 
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Използване на потребителски материал Material 

В случай, че искате да въведете собствени стойности, трябва да изберете User от падащия списък с 
материали. 

В режим User, можете да изберете стандартен диаметър на телта или да въведете собствена 
стойност в полето Wire diameter  в зоната Spring Dimensions на раздела Design Parameters. 

Сега можете да въведете собствени стойности в полетата Modulus of Rigidity, Density, Allowable 
Torsional Stress  в проаореца Мaterial Values, а дебелина на телта wire diameter в зоната Spring 
Dimensions  на раздела Design Parameters. 
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Забележка: 

В потребителски режим User, от вас се очаква да въведете стойността за допустимо 
напрежение на усукване, като Ultimate Tensile Strength. 

Модул за проектиране на синхронна ремъчна предавка / Synchronous 
Pulley Designer

 

Модулът Synchronous Pulley ви позволява да изберете стандартен синхронна ремъчна предавка  и 
да анализирате работата ѝ. Модулът ви позволява да се изчислят базовите размери и да се 
извършат якостни изчисления на различни видове стандартни синхронни ремъчни предавки. 

Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете параметрите, с които да  отговорите на 
проектните изисквания за синхронната ремъчна предавка. Този раздел съдържа опции, които бихте 
могли да използвате, за да зададете базовите параметри, като сечение, брой на ролките, размери на 
ролките и монтажни параметри. 

Използвайте раздела Calculated Results, за да прегледате реззултатите, предоставящи информация 
за поведението на ремъчната предавка. Можете също да прегледате резултатите от якостните 
изчисления и капацитета на товароносимост на  синхронната ремъчна предавка. 

Използвайте раздела Calculated Dimensions, за да прегледате резултатите, определящи геометрията 
на синхронната ремъчна предавка. Тези параметри се използват при конструирането на предавката 
в Solid Edge. 

За да проектирате синхронна ремъчна предавка, въведете параметрите чрез опциите в раздела 
Design Parameters. Превключете на раздела Calculated Results и щракнете бутона Calculate, за да 
прегледате резултатите. 

Когато сте готови с прегледа на параметрите и резултатите, натиснете бутона Create, за да 
генерирате 3D модел на синхронна ремъчна предавка в Solid Edge. 

Забележка: 
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Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в Solid Edge 
сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в инчове, то и  работните 
мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са  само в инчове. 

Можете да запаметите текущите входни параметри и резултатите, като щракнете бутона Reports. 

 
Използване на Synchronous Pulley модул 
Тази част от документа предоставя подробна информация за използването на модула Synchronous 
Pulley. 

Проектирането на синхроната ролкова предавка започва с определяне на вида на сечението и броя 
на ролките. Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions. Изберете 
проектните критерии, метода на проектиране и метода на изчисление за товароносимост, на база на 
наличните проектни параметри. 

Зоната Design Criteria предоставя две опции, базирани на междуцентровото разстояние или на 
стъпката на ремъка, за ограничване на предавката. 

Зоната Design Method предоставя две опции, базирани на брой зъби (pulley teeth number) или 
предавателно отношение (transmission ratio). 

В Options, поставянето на отметка пред Place with Assembly relations автоматично добавя 
необходимите базови монтажни връзки в среда Assembly. 

На база на направената по-горе селекция са наличните входни параметри в зоните Design 
Parameters, Pulley Dimensions и Assembly Dimensions. 

Когато сте готови с определянето на входните параметри, щракнете бутона Calculate, за да 
калкулирате резултатите. Изчислените резултати се показват в раздела Calculated Results. 
Стойността Pass в полето Strength Validation  индикира, че текущия дизайн е валидиран. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D  модел на синхронната ремъчна предавка. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

Design Parameters  
Разделът Design Parameters предоставя опции за да въвеждане на данните, които са необходими  за 
проектиране на синхронни  ремъчни предавки.  
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Design 
Parameters 

Използвайте тази зона, за да въведете входни параметри за проектиране и 
якостни изчисления на синхронната ремъчна предавка. По-важните параметри, 
които предоставя зоната са:  сечение и брой на ролките. 

Pulley 
Dimensions 

Използвайте тази зона, за да определите параметрите, свързани с ролките.
Някои от ези параметри са: брой зъби (Number of teeth) и монтажен диаметър 
(Mounting diameter). 

Assembly 
Dimensions 

Използвайте тази зона, за да определите монтажните параметри за ремъчната 
предавка. Тези параметри се използват за ограничаване на предавката в 
пространството. Някои от по-важните параметри са: междуцентрово разстояние 
и предавателно отночение. 

Options 
button 

Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions и изберете 
метод за якостно изчисление. Входните параметри, налични в раздела Design 
Parameters, се базират на селекцията, направена в прозореца Input Conditions.  

Calculated Results  
Разделът Calculated Results  опции за преглед на резултатите от изчисленията. 
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Pulley 
Parameters 

Показва специфичните параметри за ролките. Някои от по-важните параметри 
в тази зона са: Pitch circle diameter , Angle of contact. 

Assembly 
Dimensions 

Показва изходните параметри, които са свързани с монтажа на предавката, 
като предавателно отношение и междуцентрово разстояние между ролките. 

General 
Results 

Показва общите резултати за ремъчната предавка. Някои от по-важните 
параметри са: Design power, calculated belt pitch length. 

Strength 
Validation 

Показва общата работа на синхронната ремъчна предавка по отношение на 
условията Pass/Fail. Можете също да прегледате различни варианти на 
натоварване, както и допустимия капацитет на товароносимост на предавката. 

Factors Показва различните фактори, изчислени за ролките. 

Calculated Dimensions  
Разделът Calculated Dimension предоставя опции за преглед на допълнителни резултати от 
изчисленията. С тези резултати се определят параметрите за конструиране на геометрията на 
синхроннята ремъчна предавка. Следователно, с тези параметри се конструира 3D  модела на 
предавката. 
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Belt 
Dimensions 

Осигурява опции за преглед, с които да да видите допълнителни резултати от 
изчисленията.  С тези параметри се конструира геометрията на синхронната 
ремъчна предавка. 

Groove 
Dimensions 

Определя параметрите за изграждане на геометрията на синхронни ролки,  с 
които по-нататък се изгражда 3D модел на  ремъчната предавка. 

Модул за проектиране на ремъчна предавка / Pulley Designer 
 

Модулът Pulley ви позволява да изберете стандартни ролки с V – образни канали и да анализирате 
тяхната работа. Модулът ви позволява да се изчислят базовите размери и да се направят якостни 
изчисления за различни видове стандартни V - образни ремъци.   

Използвайте раздела Design Parameters, за да въведете параметрите, определени от проектните 
изисквания към ролките. Тази зона също съдържа опции, които бихте могли да използвате, за да 
зададете основни параметри за ролките, като профил на канала (groove profile), сечение (section), 
брой ролки (number of pulleys), брой ремъци (number of belts), размери на ролките (pulley dimensions) 
и монтажни размери (assembly dimensions). 

Използвайте раздела Calculated Results, за да прегледате резултатите, които дават информация за 
поведението на V – образните ремъци  и техните ролки. Можете също да прегледате получените 
резултати от якостни изчисления и капацитет на товароносимост на V – образните ремъчни 
предавки. 

Използвайте раздела Calculated Dimensions, за да прегледате резултатите, с които се определя 
геометрията на  V – образния ремък и неговите ролки. Тези параметри се използват при 
конструирането на набора от ролки в Solid Edge. 
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За проектирането на ролките, въведете параметрите чрез опциите на раздела Design Parameters.  
Превключете на раздел Calculated Results и щракнете бутона Calculate, за да прегледате 
резултатите. 

Когато сте готови с прегледа на параметрите и резултатите щракнете бутона Create, за да 
генерирате  3D  модела на набора от ролки в Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Можете да запаметите текущите входни параметри и резултати, като щракнете бутона Reports. 

 
Използване на Pulley модул 
Тази част от документа  ще ви  предостави подробности относно използването на модула Pulley. 

Проектирането на ремъчната предавка започва с определяне вида на ролковия канал,  размери на 
сечението и ролката. Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions.  Изберете 
проектните критерии, метода за проектиране и метода за изчисление на натоварването, базиран на   
наличните проектни параметри. 

Зоната Design Criteria предоставя две опции,  базирани на междуцентровото разстояние и стъпката 
на ремъка, за ограничаване разположението на ролките. 

Зоната Design Method предоставя две опции, базирани на  pulley pitch circle diameter и transmission 
ratio за проектните параметри. 

В Options, слагането на отметка пред Place with Assembly relations автоматично добавя 
необходимите основни монтажни връзки в среда Assembly. 

На базата на направения по-горе избор са наличните опции в зоните Calculation Parameters, Pulley 
Dimensions и Assembly Dimensions. 

Когато сте готови с уточняването на входните параметри, щракнете бутона Calculate, за да 
калкулирате резултатите. Разделът Calculated Results показва изчислените резултати. Стойността 
Pass в полето Strength Validation индикира, че проекта е валидиран. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модела на набора от ролки. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters  
Разделът Design Parameters  предоставя  опции за въвеждане на необходимите параметри за 
конфигурацията на ролките.  
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Design 
Parameters 

Използвайте тази зона, за да въведете входните параметри, необходими за 
проектиране и якостни изчисления на v- образен ремък. Някои от най-важните 
параметри, които предоставя тази зона са: профил на канала (groove profile), 
сечение (section), брой ролки (number of pulleys), брой ремъци (number of belts).  

Pulley 
Dimensions 

Използвайте тази зона, за да  уточните параметри на ролките. Някои от най-
важните параметри, които предоставя тази зона са: Pitch circle diameter, 
mounting hole diameter. 

Assembly 
Dimensions 

Използвайте тази зона, за да  уточните  монтажните параметри за ролките. Тези 
параметри се използват за ограничение  на пространственото разположение на 
ролките. Някои от най-важните параметри, които предоставя тази зона са: 
между центрово разстояние и предавателно отношение между ролките. 

Options 
button 

Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions и изберете 
метода за пресмятане на якостната проверка. Входните параметри, налични в 
раздела Design Parameters, се базират  направения избор в прозореца Input 
Conditions. 

Calculated Results  
Разделът Calculated Results   предоставя опции за преглед на резултатите от изчисленията. 
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Pulley 
Parameters 

Показва параметри за ролките, като дъга на контакта (arc of contact) и ъгъл на 
канала (groove angle). 

Assembly 
Dimensions 

Показва резултатите, свързани с монтажа на ролките, като предавателно 
отношение и междуцентрово разстояние на ролките. 

General 
Results 

Показва общите резултати за ролките, като: design power, total power rating,
calculated belt pitch length. 

Strength 
Validation 

Показва общата работа на ремъчната предавка, по отношение на стойностите 
Pass/Fail. Можете също да прегледате допустимо натоварване и на други 
фактори, свързани с ремъчната предавка. 

Forces Показва резултатите, сързани с капацитета на товароносимост на v- образния 
ремък. 

Забележка: 

Използвайте бутона ?  за достъп до прозореца Strength Validation Failure, в който се показват 
причините за провала на  проекта, в случай на провал. 

 
Calculated Dimensions  
Разделът Calculated Dimensions предоставя опциите, които можете да използване за показване на 
допълнителни резултати от изчисленията. Тези резултати определят параметрите, с които  се 
конструира геометрията на ремъка и ролките. Следователно, това са параметрите за изграждането 
на 3D модела на ремъчната предавка. 
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Модул за проектиране на греда / Beam Designer 

 

Модулът Beam Module ви позволява да проектирате и създаде модел на греда. Също така ви 
позволява да извършвате якостен анализ на гредата. Информацията, необходима за проектирането  
на гредата е представена на два раздела: 

• Използвайте раздела Design Parameters за да зададете параметрите, които определят 
формата и размерите на гредата. Тази зона също се използва за дефиниране на 
параметрите за якостен анализ на гредата. Материалът за гредата може да се зададе с 
помощта на бутона Material. 

• Използвайте раздела Calculated Results за преглед на графичния изход и други резултати, 
които дават информация за поведението на гредата. 

За проектирането на гредата, въведете вида на сечението и подробности за него чрез параметрите, 
които са налични в раздела Design Parameters. Те са основните параметри за проектиране на 
гредата. Превключете на раздел Calculated Results или щракнете бутона Calculate, за да прегледате 
резултатите за текущата конфигурация. 

Когато сте готови с прегледа, щракнете бутона Create, за да генерирате 3D  модел на гредата в Solid 
Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

 
Използване на Beam модул 
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Тази част от документа осигурява подробна информация за иаползването на модула Beam. 

Проектирането на греда започва с определянето на следните неща. 

Section Type:  Сечението на гредата може да има следната форма: 

• Circular / кръгла 

• Hexagonal / шестостенна 

• Square / квадратна 

• Rectangular / правоъгълна 

• Triangular / триъгълна 

• Trapezoidal / трапецовидна 

• I-beam / I – образна греда 

• L-beam / L – образна греда 

• C-channel / C – образна греда 

Забележка: 

Когато изберете за  форма на сечението: circular, rectangular или square,  ви се дава 
възможност да използвате опция Hollow. С тази опция можете да определите изрез или 
отвор в сечението. 

Можете да изберете вида на сечението  падащия списък на опция Section Type от зона Beam 
Parameters. Предоставянето на информация за размерите на всяко сечение става чрез останалите 
опции в тази зона. 

Уточненията, направени по-горе определят формата и размерите на гредата. Следващата задача е 
да редактирате местоположението и вида на опорите, а също и да посочите броя на силите и 
техните компоненти. 

По подразбиране, гредата е  с проста опора. Използвайте бутона Remove, за да изтриете опората. 
Греда с една опора е винаги неподвижна. Мястото на опората може да се контролира чрез опцията  
Distance, която е налична в зоната Supports. Тази зона предлага опция за превключване на вида на 
опората между  шарнир и неподвижна, когато гредата е на две опори. 

По подразбиране, върху гредата е приложена една сила в центъра. Използвайте бутона Add от 
зоната Loads, за да приложите повече на брой сили. Местоположението и компонентите на силата 
могат да се контролират чрез опциите, предоставени в зона Loads. 

Използвайте бутона Material, за да изберете материал за гредата. 

С това завършва определянето на входни параметри за проектирането на греда. Превключете на 
раздела Calculated Results или щракнете бутона Calculate, за да изчислите резултатите. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модел на гредата. 

Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters  
Разделът Design Parameters предоставя опциите, които са необходими за въвеждане на 
параметрите, които са необходими за проектирането на греда. Този раздел съдържа 6 зони. 



Модули за генериране на машинни елементи 
 

55 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

Graphic area 1 

Тази зона съдържа графично изобразяване на гредата. Тази зона  предоставя информация 
за броя на силите, броя на опорите, както и вида на опорите. 

Graphic area 2 

Тази зона съдържа графично изобразяване на вида на сечението и параметрите, които 
определят формата и размерите на сечението. 

Beam parameters 

Използвайте тази зона, за да дефинирате параметри на сечението, като вид на сечението, 
дължина и други размери. Тази зона също показва резултатите, които са свързани с 
геометрията на сечението. 

Supports 

Използвайте тази зона, за да редактирате вида на опорите и тяхното местоположение. 

Loads 

Използвайте тази зона, за да дефинирате броя на силите, различните компоненти за всяка 
сила и тяхното местоположение върху гредата.  

Material 

Използвайте бутона Material, за да изберете материала за гредата. 

 
Calculated Results 
Разделът Calculated Results предоставя опциите, които са необходими за преглед на резултатите и 
графичния изход. Този раздел има 3 зони: 
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Graphic area 

Тази зона  показва графиката за избраната диаграма. Използвайте дигитайзера (розовата 
линия), за да определите стойността на графиката във всяка позиция. 

Graphic options 

Използвайте тази зона, зада изберете каква диаграма да се покаже. Стойността в полето Co 
–ordinate X дава позицията на дигитайзера, а стойността в полето Value дава 
съответтстващата стойност. 

XY Plane and XZ Plane 

Резултатите за гредата се изчисляват в две равнини: в XY Plane и XZ Plane. Реакциите на 
опорите, завъртането на опорите и деформация  в точките на натоварване са някои от 
резултатите, които можете да видите в тази зона. 

 
Избор на материал 
Бутонът Material за избиране на материал се намира на раздела Design Parameters. 

Щракнете този бутон, за да отворите прозореца Material Selection. 

SEER  дава някои стандартни материали за целите на изчисленията. 

Стандартен материал 

Просто изберете материал от падащия списък с материали. Стойностите  за  модул на еластичност,  
твърдостта и специфичното тегло за избрания от базата данни материал, автоматично се показват.  
Запомнете, че когато използвате запаметените стандартни материали SEER Standard material,  не 
можете да променяте тези стойности. 
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Потребителски материал 

В случай, че искате да въведете собствени стойности, трябва да изберете User от падащия списък 
за материали. 

Сега ще ви се позволи да въведете собствени стойности в полетата за въвеждане на Modulus of 
Elasticity, Modulus of Rigidity  и  Specific Mass. 

 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

Модул за проектиране на колони / Column Designer 
 

Модулът Column позволява да се проектира и създаде модел на колона. Той също така ви позволява 
да извършите якостен анализ на колоната. Информацията за проектирането на колоната е 
представена в два раздела: 

Използвайте раздела Design Parameters, за да дефинирате параметрите, които определят формата 
на колоната. Тази зона също се използва за определяне на параметрите на силите, които действат 
върху колоната. Материалът на колоната може да бъде зададен с помощта на бутона Material. 

Използвайте раздела Calculated Results за преглед на резултатите от якостната валидация и други 
свързани резултати, предоставящи информация за поведението на колоната. 

За да проектирате колоната, определете вида на сечението и другите подробности, чрез  опциите на 
раздела Design Parameters. Това са базовите параметри за проектирането на колоната. 
Превключете на раздела Calculated Results и щракнете бутона Calculate за преглед на резултатите. 
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Когато сте готови с прегледа, щракнете бутона Create, за да генерирате 3D  модел на колоната в 
Solid Edge. 

Забележка: 

Мерните единици на входните параметри се базират на настройките за мерни единици в 
Solid Edge сесията. Например, ако сте започнали Solid Edge сесията с мерни единици в 
инчове, то и  работните мерни единици за модулите от Engineering Reference също ще са    
само в инчове. 

 Можете да запаметите текущите входни параметри и резултатите, като щракнете бутона Reports. 

 
Използване на Columns модул 
Тази част от документа предоставя подробна информация за работа с модула Column Module. 

Проектирането на колоната започва с определяне на следните уточнения: 

Section Type: Сечението на колоната може да има следната форма: 

• Circular / кръгла 

• Hexagonal / шестостенна 

• Square / квадратратна 

• Rectangular / правоъгълна 

• Triangular / триъгълна 

• Trapezoidal / трапецовидна  

• I-beam /  I – образна греда 

• L-beam / L – образна греда 

• C-channel / C – образен канал 

Забележка: 

Когато изберете за форма на сечението: circular, rectangular или square,  ви се предоставя 
опция Hollow (кухина). Тази опция ви дава възможност да определите изрез или отвор в 
сечението. 

Можете да изберете вида на сечението от опция Section Type на зоната Column Parameters.  
Информацията за размерите на всеки вид сечение се осигурява чрез останалите опции в тази  зона.  

Подробностите по-горе дават общата форма и размери на колоната. 

Следващата задача е да се въведе в зоната Load максимална стойност за аксиалната сила, 
условията в краищата на колоната и необходимия минимален коефициент на сигурност. 

Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions. Опцията Check Calculation  от 
зоната Design Criteria  ви позволява да проверите якостт на колоната за избрания от прозореца 
Material Values материал. Опцията Material Design от същата зона включва  полета за въвеждането 
минималната граница на провлачване (minimum yield strength) на материала, коефициента на 
сигурност и модула на еластичност (factor of safety, modulus of elasticity). 

Въз основа на направения по-горе избор са наличните опции за входни параметри в зоната Load. 

Така приключвате с определянето на  входните параметри за проектиране на колоната. 
Превключете на раздела Calculated Results и щракнете бутона Calculate, за да прегледате 
резултатите. 

Използвайте бутона Create, за да създадете 3D модел на колоната. 
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Използвайте бутона Reports, за да запаметите всички избрани опции, входни параметри, 
калкулирани резултати & калкулирана геометрия. 

 
Design Parameters  
Разделът Design Parameters осигурява опциите, които трябва да използвате, за да въведете 
необходимите данни за проектиране на колоната. Този раздел съдържа 5 зони. 

 

Graphics area Съдържа графично представяне на вида на сечението и параметрите, които 
определят формата и размера на сечението. 

Column 
Parameters 

Определя параметрите, като вид на сечението, широчина, дължина  и други 
размери. Тази зона също показва и резултатите, свързани  с геометрията на 
сечението. 

Load Определя магнитута на силата (force magnitude), коефициента на крайните 
условия (coefficient of end condition) и коефициента на сигурност (safety factor) за 
якостната валидация на колоната. 

Options 
button 

Използвайте бутона Options за достъп до прозореца Input Conditions за входните 
условия. Входните условия, предоставени в раздела Design Parameters се 
базират на селекцията, която е направена в прозореца Input Conditions. 

Material 
button 

Използвайте бутона Material, за да изберете материал за колоната. 

Calculated Results  
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Разделът Calculated Results предоставя опции за преглед на резултатите от изчисленията. Този 
раздел съдържа две зони. 

 

Strength Validation 

Показва цялостното представяне на условията, като валидира дизайна (Pass/Fail). Можете 
също да прегледате различните стойности на стреса и изчисления фактор за безопасност, 
показани в този раздел. 

Sectional Properties 

Използвайте тази област, за да видите допълнителни резултати, свързани със секциите. 
Някои от най-важните параметри са: Least Moment of Inertia, Least Radius of Gyration, 
Slenderness Ratio. 

Забележка: 

Използвайте бутона ?,  за достъп до прозореца Strength Validation Failure, който показва 
причините за неизправност, в случай че дизайна се проваля при валидиране. 

 

Column Material selection 
Бутонът Material e даден на раздела Design Parameters, за да изберете материал за колоната. 

Щракването на този бутон отваря прозореца Material Selection за избор на материал. 

SEER е дал някои стандартни материали за изчислителна цел. 

Standard material 

Просто изберете материал от списъка. Стойностите за Yield Strength, Modulus of Elasticity, Poisson’s 
Ratio, Specific Mass, които са запаметени в базата данни, ще се покажат автоматично за материала. 
Запаметените стандартни материалиRemember when you are using SEER Standard material you 
cannot change these values. 
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Въвеждане на потребителски материал 

В случай, че искате да въведете вашите собствени ценности, тогава вие трябва да изберете опция  
User от списъка с материали. 

Сега  можете да зададете собствени стойности в полетата за въвеждане на граница на еластичност 
(Yield Strength), модул на еластичност (Modulus of Elasticity), коефициент на Поасон (Poisson’s Ratio) 
и специфична маса (Specific Mass). 

 

Забележка: 

Всички стойности, показвани за SEER Standard material са ориентировъчни и са само за общо 
изчислителна цел. Така че, за по-точни резултати, се препоръчва да се позовавате на 
данните на производителя. 

 

 

 

 

 

 

 


