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ABSTRACT 
The functions of the principal members of a flat-wheel harmonic drive are similar to the functions of a 
traditional harmonic drive, but the feature of the flexible and the solid wheels are different. This paper 
reports the investigations of an experimental flat wheel harmonic drive. The shape of the flexible 
wheel deformed by the wave generator was analyzed by FE method; the results were compared to 
measurements and analytical approximation results. Experiences of a disc motor driven gearbox will 
be reported as well, such the experiments of producing plastic gears which could be used in flat wheel 
harmonic gearboxes. 

 
1. BEVEZETÉS 
A síkkerekes hullámhajtómvek megfelel 
mködéséhez elkerülhetetlen, hogy a rugalmas 
és merev kerék kapcsolódásának paraméterei 
(deformáció mértéke, fogprofilok, foghézagok 
nagysága stb.) biztosítsák a két alapelem 
fogfej-ütközés és fogfej-interferencia nélküli 
kapcsolódását. Ehhez ismernünk kell a 
rugalmas kerék deformált alakját. Jelen cikk 
ezt végeselemes modellel, közelít számítá-
sokkal illetve egy meglév síkkerekes 
fogaskerék hullámhajtómvön elvégzett 
mérésekkel vizsgálja, a hajtóm terheletlen 
állapotában. A kísérleti hajtómvet egy 
tárcsamotorral meghajtva értékes tapasztala-
tokkal gazdagodtunk, vizsgáltuk továbbá a 
fogazott elemek manyagból történ 
kialakításának lehetségét is. 
 

 
1. ábra: A síkkerekes hullámhajtóm 

alapelemei 

 
2. A SÍKKEREKES HULLÁMHAJTÓM 
MKÖDÉSE, A VIZSGÁLATI MÓDSZE-
REK ISMERTETÉSE 
A vizsgált síkkerekes hullámhajtóm 
mködési elvét tekintve nem különbözik a 
hullámhajtás alapelvétl, tulajdonképpen a 
hengeres kerekes fogaskerék-hullámhajtóm 
[1] speciális változatának tekinthet. 
Az 1. ábrán a hajtóm alapelemei láthatók, 
ezek sorrendben: merev kerék (1), 
hullámkerék (2), és a bütykös hullámgenerátor 
(3) mely egy axiális golyóscsapágyon 
keresztül deformálja a hullámkereket. A 
kéthullámú generátorban a bütyök 
munkafelülete két, a hajtóm tengelyére 
merleges síkkal βg szöget bezáró síkfelület. A 
hajtóm hullámkereke egy sík tárcsa, amely 
homlokfelületének peremén lév fogazat 
deformált állapotban kapcsolódik (2. ábra) a 
merev kerék homlokfogazatával, a két kerék 
koaxiális helyzet. 
 

 
2. ábra: Fogkapcsolódás vázlata 
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3. ábra: A kísérleti síkkerekes hullámhajtóm 

 
A hullámkereket itt a hullámgenerátor axiális 
irányban deformálja, a hengeres kerekes 
változatnál mköd radiális iránnyal szemben. 
Jelen cikk egy korábbi tanulmány [2] során 
elkészített kísérleti síkkerekes hullámhajtóm 
(3. ábra) hullámkerekén végzett újabb 
deformációs vizsgálatok eredményét mutatja 
be. 
A deformáció vizsgálatára alkalmas a 
végeselemes analízis, ehhez SolidWorks 2012 
programot használtunk. A kapott eredmé-
nyeket vetettük össze a kísérleti hajtómvön 
végzett, századmilliméter pontosságú 
mérésekkel, valamint analitikus közelít 
értékekkel és vizsgáltuk az esetleges 
eltéréseket. 
A hullámkerék különböz mértékben 
deformálható, azonban jelen konstrukcióban a 
tervezett axiális irányú deformáció 1,2 mm. 
Ekkora az elméleti érték üzemi állapotban is, 
így mindegyik vizsgálatnál ezzel számolunk. 
 
3. KÖZELÍT SZÁMÍTÁSOK 
A számításokhoz használt geometriai 
paraméterek szakirodalmi ajánlások [3], és 
végeselemes vizsgálatok alapján kerültek 
meghatározásra. Egy korábbi tanulmányban 
[2] publikált analitikus közelítés összefüggései 
alapján számoltuk a hullámkerék fogfej-él 
végpontjainak elmozdulás értékeit, ezekhez 
hasonlítottuk a VEM illetve a mérések 
eredményét. 
 
4. VÉGESELEMES ANALÍZIS 
A végeselemes modell elkészítése során 
különböz egyszersítéseket használtunk a 
számítási id csökkentése érdekében. 
Tekintettel arra, hogy a vizsgált esetben 
nyomatékterhelés nem hat a hullámkerékre, a 
szimmetriaviszonyok miatt elegend volt 
negyed modellt használni, és a szimmetria 
síkokra a megfelel szimmetriakényszert 
beállítani. A csapágygolyókat kisebb 

keresztmetszet rudak helyettesítik a 
modellben, melyek képesek axiális irányában 
az er - és az elmozdulás komponensek - 
átvitelére. Az elírt elmozdulás kényszer 
ebben az irányban ezúttal is w0 = 1.2 mm. 
A Solidworks 2012 szoftverrel készített 
végeselem modell 3D tetra elemmel hálózott 
alakja, és a kapott elmozdulások eredményei a 
4. ábrán láthatók. 
 

 
4. ábra: a, hálóstruktúra és kényszerek; 

b, az axiális elmozdulás eredménye 
 
A szoftver által számított deformáció mértéke 
a fogazat küls és bels peremén a φ szög 
függvényében (2. ábra) a többi mérés 
eredményével összehasonlítva az 1. táblázat-
ban látható. 
 
5. A KÍSÉRLETI HAJTÓM MÉRÉSE 
A vizsgált kísérleti hajtóm (3. ábra) merev 
kerekét és hajtómházának egy részét 
helyettesítve hozzáférhetvé válik a hullám- 
kerék illetve a hullámgenerátor, ami lehetvé 
teszi a deformáció valós mérését. A megfelel 
mérési eredmény érdekében szükség van egy 
pontosan megmunkált bázisfelületre, amelyhez 
képest mérhet a fogak helyzete. A méréshez 
csak a hullámkereket használtuk, a házból 
kimunkált merev kereket eltávolítottuk. Ennek 
helyére szereltünk fel egy erre a célra 
megmunkált acéllapot (5. ábra), amely kis 
méretének köszönheten hozzáférhet volt a 
rugalmas kerék fogazata. Ez a lap volt a mérés 
referenciasíkja. Az eltávolított hajtómház-
elem a csapágyon keresztül feszíti rá axiális 
irányban a hullámkereket a hullám-generátorra 
a hajtóm üzemi állapotában. A gyakorlatban 
így jön létre a megfelel fogkapcsolódás. Az 
axiális támasz nem sznhet meg a 
megváltoztatott mérelemekkel sem, a 
deformáció pontos mértékét (w0 = 1.2 mm) 
hézagoló gyrkkel állítottuk be. 
Ahhoz, hogy a deformációs hullámot 
megfelelen pozícionálni tudjuk, a méréshez a 
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hajtómház-gyr egy speciális változatát 
használtuk, amelybl egy negyed körív 
eltávolításra került (5. ábra), így oldalról 
láthatóvá vált a hullámgenerátor és annak 
helyzete. 
 

 
5. ábra: mérési kialakítás – megmunkált 

acéllap; speciális házgyr 
 
A bázissíktól a fogfej-él végpontok távolságát 
mértük a hajtóm tengelyének irányában a 
fogazat küls és bels átmérjén. Az így 
elvégzett mérések eredményei a következ 
táblázatban láthatók az analitikus illetve VEM 
számításokkal együtt. 
 

1. táblázat: deformáció mértéke a 
fogazat küls és bels peremén 

Szög- 
elfordulás 

[°] 

küls perem 
analitikus/VEM/ 

mérés [mm] 

bels perem  
analitikus/VEM/ 

méres [mm] 
0 1,20/ 1,18/ 1,20 0,72/ 0,72/ 0,88 

5,4 1,19/ 1,17/ 1,18 0,71/ 0,71/ 0,87 
10,8 1,16/ 1,14/ 1,17 0,69/ 0,70/ 0,85 
16,2 1,11/ 1,10/ 1,12 0,66/ 0,67/ 0,80 
21,6 1,05/ 1,04/ 1,01 0,61/ 0,63/ 0,77 
27 0,96/ 0,97/ 0,94 0,54/ 0,59/ 0,74 

32,4 0,86/ 0,89/ 0,87 0,47/ 0,54/ 0,67 
37,8 0,74/ 0,80/ 0,77 0,38/ 0,49/ 0,61 
43,2 0,53/ 0,71/ 0,68 0,22/ 0,44/ 0,56 
48,6 0,25/ 0,63/ 0,53 -0,01/ 0,39/ 0,51 
54 -0,04/ 0,54/ 0,50 -0,21/ 0,34/ 0,44 

59,4 -0,34/ 0,47/ 0,44 -0,43/ 0,29/ 0,39 
 
6. A SZÁMÍTÁS EREDMÉNYEI 
Az 1. táblázatban minden harmadik fog 
elmozdulása látható, a 0° < φ < ~60° -os 
vizsgált tartományban. A kapott eredmé-
nyekbl megállapítható, hogy φ > ∼48°−os 
szögtartományban elméletileg ellenkez 
irányú elmozdulás, „hordósodás” figyelhet 
meg a közelít számítások szerint. 
Megfigyelhet, hogy az analitikus módszernél 
tapasztalt negatív irányú elmozdulást sem a 

VEM, sem a mérések nem támasztották alá. 
Az eredmények jó közelítéssel megegyeznek φ 
= 35°-ig, utána tapasztalható nagyobb eltérés, 
ami azonban a fogkapcsolat szempontjából 
irreleváns, itt már nem lehet a két síkkerék 
fogazata között terhelésátadás [2]. 
 

 
7. ábra: Vizsgálati eredmények - küls perem 

 

 
8. ábra: Vizsgálati eredmények - küls perem 

 
A bels perem vizsgálatánál megállapítható, 
hogy bár a karakterisztika nagyon hasonló a 
küls pereméhez, a valóságban nagyobb az 
elmozdulás. Ebbl arra következtethetünk, 
hogy a hullámkerék a fogazat bels peremén 
kevésbé alkalmazkodik a hullámgenerátor 
alakjához. Ezt a jelenséget a merev kerék 
fogazati paramétereinek és osztókúp-szögének 
meghatározásakor figyelembe kell venni. 
A méréseket különböz mérték deformá-
ciókra is elvégeztük (0.8; 1; 1.4 mm), a 
karakterisztika és az eredmények közötti 
százalékos különbség közel azonos volt a 
fentiekben bemutatott eredményekkel. 
 
7. MOTOROS HAJTÓM VIZSGÁLATA  
A kísérleti hullámhajtóm egy Baumüller 
GDM100N2 típusú tárcsamotorral összeépítve 
kompakt egységet alkot (Ø120x80mm), 
23/min névleges fordulatszámmal és 85 Nm 
névleges nyomatékkal (9. ábra). Az egység 
terheletlen járatása (néhány száz fordulat) 
során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a hullámgenerátor tehetetlenségi nyomatékát 
és bels súrlódását csökkenteni kell az 
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üresjárati teljesítmény csökkentése érdekében. 
A mködtetés során fellép rezgésekbl a 
fogazat pontatlanságára következtettünk. A 
szerkezeti alapelemek továbbfejlesztése és a 
hajtóm további vizsgálata folyamatban van. 
 

 
9. ábra: Tárcsamotorral egybeépített kísérleti 

síkkerekes hullámhajtóm 
 

 
10. ábra: SLS technológiával gyártott fogazat 

 

 
11. ábra: Objet technológiával gyártott 

fogazat 
 

8. MANYAG FOGASKEREKEK 
Vizsgálataink tárgyát képezi a mszaki 
manyagból gyártható hullámhajtóm 
alapelemek gyárthatóságának, valamint az 
ezekbl épített hajtóm tulajdonságainak, 
mködésének elemzése. A néhány tized 
milliméteres fogmagasság, a nagy fogszám és 
a megkövetelt geometriai pontosságból 
adódóan nagyon költséges fröccsönt-
szerszámról egyelre le kellet mondanunk, így 
a manyag gyorsprototípus gyártás lehetségét 

vizsgáltuk. A hazánkban elérhet technológiák 
közül az SLS és az Objet eljárás alkalmas a 
hullám-hajtóm fogazatok elállítására. Elbbi 
esetén a poliamid porszemcsék össze-
olvasztását pontosan szabályozott lézer 
energiája végzi, a kész modell szilárdsági 
paraméterei megközelítik a fröccsöntött 
poliamid alkatrészek tulajdonságait. Az Objet 
technológia alkalmazásakor a nyomtatófej a 
végleges modell anyagát egymásra épül 
rétegekbl állítja el. Az alapanyag itt 
fényérzékeny mgyanta, amelynek 
szilárdítását egy UV lámpa végzi.  
A 10. ábrán az SLS, a 11. ábrán az Objet 
eljárással készített fogazatok láthatók. Azt 
tapasztaltuk, hogy mindkét technológiával 
készített fogazatok kapcsolódása megfelel 
lehet. A gyorsprototípus elemek terheléses 
vizsgálata folyamatban van. 
 
9. ÖSSZEFOGLALÁS 
Egy kísérleti síkkerekes hullámhajtómben 
található hullámkerék deformált alakjának 
vizsgálata került bemutatásra, ahol az 
analitikus közelítés és a végeselemes vizsgálat 
a mérésekkel közel azonos eredményt hozott. 
További célkitzés az adatokat felhasználva a 
fogazott elemek geometriájának pontosítása. 
Bemutattuk a tárcsamotorral szerelt hullám-
hajtóm egységet, valamint a Varinex Zrt. 
gyors prototípus eljárásaival készült fogazatok 
vizsgálatainak els tapasztalatait. 
 
Köszönjük a Varinex Zrt-nek, hogy a 
legkorszerbb technológiákkal legyártotta a 
vizsgálatokhoz szükséges fogazatmodelleket!  
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