
Belso_kormos_lemez



mmns_part_solid !





54x33.2x1







Kulso_kormos_lemez



Mmns_part_solid



54.5x34x1



Korom 10, 31 extrude to selected



25.8





R=1.2



Csoportba rendezés (kijeloles majd 
JobbEgér->Group)





JE pattern



Axis 3 120°



kesz



Anyagok! File/Properties



Material -�CHANGE majd Steel-re 
dupla katt, és jobbra bekerül



Másik alkatrészen is !!



Összesszerelés, 
surlodo_lemezek.asm



Mmns_asm_design



Belso kormos_ DEFAULT





Kulso kormos� cylinder



A_1�a_1 
Ctrl+alt+JEgér+egérmozg eltolja, 

Ctrl+alt+KEgér+egérmozg forgatja, 
Ctrl+alt+BEgér+egérmozg mind2 



Placement NEW SET!



planar



Érintkezı oldalakat jelölje ki



Ctrl+alt+BEgér+egérmozg csak 
forgatja



Rotation axis,  katt



Front�Front síkok





Újragenerálási érték maradjon 0-án 
(regen value 0.0)



Pipa! Az újragenerálási érték 
engedélyezéséhez! Enable regen

value



Dinamikus tulajdonságok dynamic
properties



Pipa! Súrlódás engedélyezése, 
enable friction,



Tapadási súrl tény mus=0.2,
csúszási súrl tény muk=0.1

az elvi súrlódó felület közepes 
sugara- R~(34+54)/4=22 [mm]



A mechanizmus kényszert a 
modellfa pontozott négyzettel jelzi



Színezés: elsı a szín kiválasztás, a 
második a modellfában az 

alkatrészé



Azután OK



kész



Ctrl+alt+BEgér+egérmozg elforgat



Regenerate (ctrl+g)-vel visszaáll a 
0-ba(�mőködik az enable regen

value)



Mechanizmus alkalmazás indítása
Applications/Mechanism



Bal oldalt mechanizmus fa, jobb 
oldalt mechanizmus eszközök, a 

modellen látszódnak sárgán a 
mechanizmus kényszerek



Összeszorító erı definiálása



Név+ point force, majd az egyik 
csúcsát jelölni. Merev testként 

kezeli az alkatrészeket, ill.a
kényszerek miatt nem ad 

nyomatékot bárhova definiáljuk



Erı nagysága 2000N , magnitude
fül constant 2000 (jobbra feljebb N)



Iránya x=-1+enter, y=z=0, 
viszonyítás az alap koordr.-hez
(wcs, ami középen látszik, ha a 

segéd koordr. ki is van kapcsolva!)



Terhelı nyomaték, test nyomaték: 
type: body torque, katt a tárcsára



Nagyság 8000 Nmm, irány x=1, 
y=z=0



Vizsgálat, anlaysis



Dinamikus, itt lehet erıkkel, 
tömegekkel, gyorsulásokat… mérni 



Hossz 10 sec (duration), frame
cout képkocka szám, kép arány 10 
[db/sec], minimum képkockák közti 

idı



Motors fül üres, az külsı erık ext
loads-ban van az erı ill. nyomaték, 
és pipa, súrlódás engedélyezése, 

aztán RUN



Megszakítás, idı, %



Utána OK



Mérések (measures)



new



Helyzet mérés position

Utána rá
nagyítás!!



Pont vagy mozgás tengelye, Point
or motion axis

A planar kényszer 
forgási tengelye kell! 
Itt Connection 5 (nem 
a cylinderé! )



(mértékegység fok, azaz ‘deg’)+OK



Új mérés, sebesség (deg/sec), a 
motion axis ugyan az



Új mérés, gyorsulás (deg/sec^2), a 
motion axis ugyan az



Új mérés, reakcióerı

Planar
connecti
on

Normál erı

Egyes test 
koordr.-
ében Egyes testre 

ható



Új mérés, reakciónyomaték



Eredmények megjelenítése

1) Kattintás alul a 
megfelelı
analízisre

2) Kijelölés a 
megfelelımérésre

3) Katt a 
grafikon ikonra



Eredmények értékelése
8000Nmm-nél még nem csúszik 

meg (csak 8800-nál)



Több görbe egyszerre: CTRL-lal
több mérés kijelölése



Több grafikon külön tengelyekkel





A megcsúszási határ vizsgálata, 
változó nyomatékkal

Mechanizmus fa, 
forces/torques-on
belül terhelo
nyomaték JE edit
definition



Táblázatos megadás, 0 sec 0 
Nmm, 5 sec 9000 Nmm

táblázatos

Sor 
beszúrás

Változó
az idı

A megadott 
pontok között 
llineárisasn
közelít A grafikon ikonnal kidobja a 

lefutást





Analízis újra futtasása! 
Mechanizmus fa JE run



yes



elpördült



Mérési eredmények megtekintése
gyorsulas, helyzet, sebesseg



Reakcióerı, reakciónyomaték. Ha 
rákattintunk  a grafikonra, kiírja az 

értéket, a másodikon látszik a 
megcsúszás



visszajátszás



Katt ide



Lejátszó felület



Itt lehet filmfájlba kimenteni (sok 
idıt tud elvenni)



Ha részletesebb videót, mérési 
görbéket akarunk, növelni kell a 
képkocka számot. Analysis, edit

definition/ frame rate = 100, utána 
OK!!!!!



Azért nem RUN, mert nincs 
teljesen frissítve, újragenerálva a 
modell, ezt jelzi a sárga lámpa. 

Tehát ctrl+g!, attól vissza áll 0-ba, 
ill zöld lesz a lámpa



Mechanizmus fában JE run, aztán 
visszajátszás

• A görbék elemzését!



Több lemez

• Össze kell rendezni egy cyllinder
kényszerrel a tengelyeket, egy planarral a 
súrlódó felületeket, itt kell a rotation axist
definiálni, ill. a súrlódó felületek közt lévı
tényezıket, és egy harmdik kényszerrel a 
körmök oldalait összerendezni, ami planar
legyen.



Jó munkát!


