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1. BEVEZETÉS  

  

  A műszaki életben gyakran felmerül a fordulatszám szabályozhatóságának 

igénye. Az erőgép és a munkagép közé gyakran olyan hajtómű beépítésére van 

szükség, amely képes a kinematikai áttétel változtatására, vagyis adott bemenő 

fordulatszám mellett – fokozatosan vagy fokozatmentesen – több különböző kimenő 

fordulatszámot tud megvalósítani. Az e feladatot ellátó sebességváltók nagyon sok 

változata ismeretes, és felhasználásuk széleskörű.  

  Az egyszerű mechanikus sebességváltók a megvalósítható áttételi tartományt és 

az átvihető teljesítményt tekintve csak korlátozott lehetőségeket biztosítanak, melyek 

gyakran nem elegendőek az adott műszaki probléma megoldására. Ezért az egyszerű 

fokozatmentes hajtóműveket más fokozatos, vagy fokozatnélküli sebességváltókkal, 

vagy bolygóművel kapcsolják össze. Az egyszerű sebességváltók összekapcsolhatók 

kétszabadságfokú bolygóművel úgy, hogy egyszabadságfokú zárt körös kapcsolt 

rendszer jön létre, melynek tulajdonságai jelentősen eltérhetnek a beépített 

fokozatmentes hajtómű tulajdonságaitól. A fokozatmentesen szabályozható zárt körös 

bolygóműves kapcsolt hajtások alkalmazásával a szabályozó részhajtómű 

szabályozhatósága növelhető, vagy csökkenthető, a megengedett maximális terhelés, 

és a beállítási pontosság korlátai kitolhatók, valamint a hatásfok növelhető. Az ilyen 

típusú hajtóművek hátrányai között említhető, hogy a viszonylag bonyolult szerkezet 

miatt gyártásuk költséges, egyes hajtóművek rossz hatásfokkal működhetnek, és 

önzáróak is lehetnek.   

 A kapcsolt hajtásrendszerek tervezésénél és kiválasztásánál nehézséget jelent, 

hogy viszonylag nagyszámú változatból kell kiválasztani az adott feladat megoldására 

leginkább megfelelő hajtóművet. A tervezés során meg kell valósítani az optimális 

szerkezeti felépítést, és a legkedvezőbb kapcsolást, meg kell határozni a szabályozó 

részhajtómű áttételi tartományát, és a bolygómű belső áttételét. A kinematikai 

vizsgálat mellett alapvető fontosságú a dinamikai vizsgálat is, melynek egyik célja a 

rossz hatásfokkal működő, vagy az önzárás miatt működésképtelen tartományok 

feltárása.  



Fokozat nélküli kapcsolt bolygóműves sebességváltók tervezési kérdései - Tézisfüzet  

 

 5 

 

2. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI 

 

A bolygóműves hajtásoknak széleskörű szakirodalma van. A szakirodalom 

elemzéséből kiderül, hogy a bolygóművek témakörét érintő szakkönyvek nagy része 

legalább említés szintjén foglalkozik a fokozatnélküli kapcsolt bolygóműves 

sebességváltókkal is, bár többségük csupán egy-egy, a gyakorlatban megvalósított 

szerkezetet mutat be. Egyes szakkönyvek részletesen elemeznek adott szerkezeti 

felépítésű sebességváltókat, gyakran azonban nem mennek tovább a kinematikai 

szempontból történő elemzésnél. Néhány szakkönyv részletesen és általánosan is 

tárgyalja a kapcsolt rendszerek kinematikai és dinamikai kérdéseit, de a fokozatmentes 

sebességváltóval kapcsolt hajtóművekre nem tér ki. A kifejezetten a fokozatnélküli 

kapcsolt bolygóműves sebességváltókkal foglalkozó szakkönyv [6] általános 

matematikai eljárást mutat be a sebesség- és erőtani viszonyok elemzésére, a 

hajtóművek kiválasztásának kérdéseivel azonban nem foglalkozik és eredményeinek 

közvetlen gyakorlati felhasználása nehézkes.  

A szakcikkeket áttekintve elmondható, hogy számos kutató foglalkozik kapcsolt 

rendszerek generálásának matematikai lehetőségeivel, adott kinematikai feladatra 

történő kiválasztással. Ezek a szakcikkek azonban gyakran nem térnek ki a dinamikai 

kérdésekre, és a sebességváltóval kapcsolt rendszereket nem tárgyalják. Az értekezés 

tárgyát képező szűkebb témakörben fellelt szakcikkek többnyire gyakorlatban 

megvalósított szerkezetek elemzésével, azok kísérleti méréseivel foglalkoznak.  

A szakirodalom értékelése alapján elmondható, hogy bár számos szakirodalmi 

forrás foglalkozik a fokozatnélküli kapcsolt bolygóműves sebességváltókkal, nem 

találtunk olyan szakirodalmat, amely azok átfogó kinematikai és dinamikai 

elemzésével, szerkezeti felépítésével, csoportosításával foglalkozik, és a hajtóművek 

jellemzőinek meghatározásával, és a kiválasztással kapcsolatos kérdésekre választ ad. 

Az a tény, hogy a közelmúltban is születtek a kapcsolt bolygóműves sebességváltók 

kérdéseit taglaló szakcikkek, azt bizonyítja, hogy a téma továbbra sem vesztette el 

aktualitását, és vannak még megoldásra váró problémák. 
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3. FELADATKITŰZÉS 

 

A disszertáció alapvető célja olyan átfogó vizsgálati módszer bemutatása, mely 

a szabályozható kapcsolt rendszereket egységesen tárgyalja, a tervező számára 

használható összefüggéseket eredményez, és segítséget nyújt a hajtóművek 

kiválasztásához, a paraméterek meghatározásához. További cél, hogy egy kiválasztási 

eljárás kidolgozásával és annak számítógépes program formájában való 

megvalósításával segédeszközt adjon a fokozatnélküli kapcsolt bolygóműves 

sebességváltók tervezéséhez. Végül, de nem utolsó sorban, a disszertációnak az is 

célja, hogy – a kidolgozott kiválasztási eljárás futtatási eredményeit felhasználva – 

olyan általános megállapításokat tegyen, melyek kijelölik, vagy legalábbis szűkítik az 

egy adott feladatra legalkalmasabb hajtóművek körét.      

      

A megfogalmazott célok a következő részfeladatokra bonthatók: 

 Egységes vizsgálati módszer kidolgozása, bemutatása (kinematikai 

függvénykapcsolatok, nyomatékviszonyok, teljesítményfolyamok, 

hatásfok). 

 A kapcsolt bolygóműves sebességváltók értékelését, kiválasztását 

lehetővé tevő változók bevezetése, a kiválasztási szempontok kijelölése. 

 A bemutatott vizsgálati módszer alapján matematikai eljárás 

kidolgozása, amely alkalmas különböző szempontok szerinti optimális 

kapcsolt bolygóműves sebességváltó kiválasztására. 

 A kidolgozott optimáló eljárás alapján számítógépes program 

elkészítése. 

 A számítógépes optimáló program futtatási eredményei alapján általános 

következtetések megfogalmazása. 
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4. A FELADATOK MEGOLDÁSA 

 

4.1. Három alapelemes bolygóművek vizsgálata  

A kapcsolt bolygóműves hajtások kutatásához először a kapcsolt rendszereket 

felépítő három alapelemes bolygóművek vizsgálatát kellett elvégezni. A három 

alapelemes bolygóművek kinematikai összefüggései az alapelemek szögsebességeit 

tartalmazó homogén lineáris egyenletrendszerből vezethetők le. A dinamikai 

viszonyok elemzése az alapelemekre felírt nyomaték- és teljesítményegyensúlyi 

egyenletek felírásán alapul. A veszteségtényező és a hatásfok meghatározásakor csak a 

fogaskerekek fogsúrlódási veszteségét vettük figyelembe, elhanyagolva ezzel a 

csapágysúrlódási, lég- és olajkavarási veszteségeket.  

 

4.2. Kapcsolt bolygóműves sebességváltók vizsgálata  

A kapcsolt bolygóműves sebességváltók kinematikai összefüggései a három 

alapelemes bolygóművekre bevezetett összefüggések felhasználásával határozhatók 

meg. A kinematikai viszonyok elemzéséhez bevezettük az érzékenység fogalmát, 

amely megmutatja, hogy a szabályozó részhajtómű áttételének relatív változása a 

kapcsolt rendszer áttételének milyen mértékű relatív megváltozását eredményezi. A 

dinamikai viszonyok a kapcsolt rendszer elemeire felírható nyomaték- és 

teljesítményegyensúlyi egyenletek alapján, a három alapelemes bolygóművekre 

bevezetett összefüggések felhasználásával elemezhetők. A dinamikai vizsgálat során 

figyelembe kell venni, hogy a kapcsolt szabályozható bolygóművekben az áttétel 

változtatása a mozgásállapot megváltozását jelenti. Az átmeneti állapotokban a 

rendszer egyensúlyát a tehetetlenségi erők biztosítják mindaddig, amíg az állandó 

üzem nem alakul ki. Ha azonban a mozgásállapot változása elég lassan megy végbe, 

akkor a fellépő járulékos erők elhanyagolhatók, az állítási folyamat tekinthető úgy, 

mint állandósult üzemi állapotok sorozata, és a dinamikai vizsgálat elvégezhető a 

tehetetlenségi erők elhanyagolásával.  
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Ismeretes, hogy a kapcsolt rendszer teljesítményfolyamát a bolygóműben 

kialakult teljesítményfolyam egyértelműen meghatározza. A kapcsolt rendszer 

kinematikai áttétele és a bolygómű belső áttétele függvényében meghatározható, hogy 

adott felépítésű hajtóműben a három lehetséges teljesítményfolyam közül melyik 

alakul ki. Az egyes teljesítményfolyamok tartományhatárait az (upq; iH) 

koordinátarendszerben ábrázolva megfigyelhető, hogy vannak olyan területek, 

amelyekben a teljesítményviszonyok által meghatározott teljesítményfolyam nem 

alakulhat ki, mert a bolygóműben nem jöhet létre ennek megfelelő belső 

teljesítményfolyam. Ezekben a tartományokban a hajtómű működésképtelen (önzáró). 

Az önzárási tartomány nagysága a bolygómű és a szabályozó részhajtómű hatásfokától 

függ.  

A kapcsolt szabályozható hajtóművek tervezésénél, kiválasztásánál fontos 

tényező, hogy a bevezetett teljesítmény milyen arányban oszlik meg a két 

teljesítményág között. Ez az arány jól jellemezhető a szabályozó részhajtóműbe 

bemenő és a kapcsolt rendszerbe bemenő teljesítmények hányadosával. E hányados és 

a kialakuló teljesítményfolyam jellege között szoros kapcsolat mutatható ki. 

 

4.3. A kiválasztás szempontjai és az optimalizálási eljárás  

A dolgozat elemzi, hogy melyek azok az esetek, amikor indokolt lehet a 

kapcsolt bolygóműves sebességváltók alkalmazása. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy 

általános esetben a kapcsolt fokozat nélküli bolygóműves sebességváltók 

kiválasztásának fő szempontjai – az adott áttétel megvalósítása és a kívánt teljesítmény 

átvitele mellett – a hajtómű hatásfoka, a szabályozó részhajtómű áttételi 

tartományának (szabályozhatóságának) módosítása és a szabályozó részhajtómű 

ágában folyó teljesítményarány lehetnek. Ezeket a jellemzőket alapvetően a kapcsolás 

típusa, a bolygómű belső áttétele, az egyszabadságfokú szabályozó részhajtómű 

áttételi tartománya, valamint az ismertnek feltételezhető  részhajtómű-hatásfokok 

határozzák meg. Az optimális kapcsolt bolygóműves sebességváltó kiválasztásának 

első lépése tehát e paraméterek meghatározása. 

A fenti jellemzők matematikai kezelésére a hatásfok-összefüggések, az 

érzékenység függvényei, valamint a szabályozó részhajtóműbe és a kapcsolt 
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rendszerbe bemenő teljesítmények arányának függvényei szolgálnak. Ezek a 

függvények az állítási tartományban a szabályozó részhajtómű áttételének 

függvényében változnak, ezért a kiválasztás során a függvények átlagértékét célszerű 

vizsgálni. Így három különböző kiválasztási feladat fogalmazható meg, melyekben az 

említett átlagfüggvények lesznek az optimalizálási feladatok célfüggvényei.  

A fokozat nélküli részhajtómű áttételi tartományát (szabályozhatóságát), vagy 

legalábbis annak korlátait és a részhajtóművek hatásfokait ismertnek feltételezve a 

célfüggvények mindhárom esetben átírhatók egyváltozós alakra.  Ezért az optimálási 

probléma egyváltozós nemlineáris egyenlőtlenségi feltételeket tartalmazó 

szélsőértékfeladatra vezethető vissza, ahol a keresett változó a bolygómű belső 

áttétele. A célfüggvények szélsőértékének, vagyis az optimális megoldásnak a 

meghatározásához a direkt kereső eljárások közé sorolható aranymetsző keresést 

alkalmaztuk.  

 

4.4. Az optimáló eljárás programozása és általános megállapítások megfogalmazása 

Az optimáló eljárás automatizálására MAPLE szoftverkörnyezetben 

számítógépes programcsomag készült. A három kiválasztási feladatra külön 

programok szolgálnak, melyek a hat különböző szerkezeti felépítésű kapcsolás 

mindegyikére elvégzik az optimálást, és végül a hat optimális megoldás közül 

kiválasztják a legjobb változatot. A futtatás eredménye tehát az optimálisnak ítélt 

rendszer belső áttétele és a kapcsolás típusa.  

A program amellett, hogy segédeszközt nyújt a fokozatnélküli kapcsolt 

bolygóműves sebességváltók tervezéséhez, hatékonyan használható az általános 

törvényszerűségek felismerésére irányuló kutatás kivitelezéséhez is. Nagyszámú, 

különböző paraméterek melletti kiválasztási feladat futtatása és kiértékelése során 

olyan következtetések vonhatók le, melyek segítségével jelentősen szűkíthető az egy 

adott feladatra alkalmas kapcsolt rendszerek köre. A szisztematikusan felépített kutatás 

során több ezer kiválasztási feladat eredménye mutatott rá néhány általánosan 

alkalmazható irányelvre. Ezeket az irányelveket a 3-5 tézisek tartalmazzák.    
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5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 1. A három alapelemes kétszabadságfokú fogaskerék-bolygóművek 

kinematikai- és dinamikai elemzése alapján általános módszert dolgoztam ki az egy 

zárt körös fokozat nélküli kapcsolt bolygóműves sebességváltók törvényszerűségeinek 

feltárására. A három alapelemes kétszabadságfokú fogaskerék-bolygóműből 

(differenciálműből) és fokozat nélküli szabályozó részhajtóműből álló 

egyszabadságfokú kapcsolt rendszer kinematikai- és dinamikai vizsgálata alapján 

kimutattam, hogy a teljesítményfolyamot a differenciálmű belső áttétele, a szabályozó 

részhajtómű kinematikai áttétele, és a differenciálmű hatásfoka egyértelműen 

meghatározza. Kimutattam, hogy a kapcsolt rendszer szabályozhatósága abban az 

esetben is növelhető, ha rendszerben olyan keringő teljesítményfolyam alakul ki, 

amely mellett a szabályozó részhajtómű ágában a rendszerbe bemenő teljesítménynél 

kisebb teljesítmény áramlik.   

 

 2. A kapcsolt bolygóműves sebességváltók kiválasztására optimáló eljárást 

dolgoztam ki. Ennek alapján MAPLE környezetben számítógépes programot 

készítettem, amely alkalmas a különböző szempontok szerinti optimális kapcsolt 

rendszer felépítésének és a differenciálmű belső áttételének meghatározására.  

 

 3. Az optimális hatásfokú fokozat nélküli kapcsolt bolygóműves sebességváltó 

kiválasztására szolgáló eljárás segítségével meghatároztam a különböző 

hajtástechnikai feladatok megoldására legalkalmasabb kapcsolások körét és 

tulajdonságait. Kimutattam, hogy pozitív kinematikai áttételű lassító szabályozó 

részhajtómű (iHmin,iHmax>1) esetén, a szabályozhatóság bővítésére a 10.d.(a.) ábrabeli 

hajtó oldalon kapcsolt, upq<-1 belső áttételű rendszer a legalkalmasabb. Pozitív 

kinematikai áttételű gyorsító szabályozó részhajtómű (0<iHmin,iHmax<1) esetén a 

kapcsolt rendszer szabályozhatóságának növelésére optimális megoldásnak a 10.b.(c.) 

ábrabeli hajtó oldalon kapcsolt, upq<0  belső áttételű hajtásrendszer mutatkozik. 

Negatív kinematikai áttételű lassító és gyorsító szabályozó részhajtómű (iHmin,iHmax<0) 

esetén a kapcsolt rendszer szabályozhatóságának növelésére a 10.f.(e.) ábrabeli hajtó 
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oldalon kapcsolt sebességváltót célszerű választani. Az iHmin,iHmax<-1 értékekhez az 

upq<-1, a -1<iHmin,iHmax<0 értékekhez pedig a -1<upq<0 belső áttételi tartomány 

tartozik. 

  

 4. A szabályozó részhajtómű ágában minimális teljesítményfolyamot biztosító 

fokozat nélküli kapcsolt bolygóműves sebességváltó kiválasztására szolgáló eljárás 

segítségével meghatároztam a különböző hajtástechnikai feladatok megoldására 

legalkalmasabb kapcsolások körét és a belső áttétel alkalmas tartományait. 

Kimutattam, hogy a szabályozó részhajtómű szabályozhatóságának bővítésére a 

hajtóoldalon kapcsolt 10.b.(c.) ábrabeli kapcsolt rendszer a legalkalmasabb. Pozitív 

kinematikai áttételű lassító szabályozó részhajtómű (iHmin,iHmax>1) esetén a bolygómű 

belső áttételét az upq>1 tartományban, negatív kinematikai áttételű lassító szabályozó 

részhajtómű (iHmin,iHmax<-1) esetén a 0<upq<1 tartományban érdemes választani. 

Kimutattam, hogy a szabályozhatóságot szűkítő kapcsolt rendszerek esetén a hajtott 

oldalon kapcsolt 10.f.(e.) ábrabeli felépítésű rendszereket érdemes választani. 

 

 5. A szabályozó részhajtómű áttételi tartományának maximális kihasználtságát 

biztosító fokozat nélküli kapcsolt bolygóműves sebességváltó kiválasztására szolgáló 

eljárás segítségével feltártam a különböző hajtástechnikai feladatok megoldására 

legalkalmasabb kapcsolások körét, és a belső áttétel alkalmas tartományait. 

Kimutattam, hogy pozitív kinematikai áttételű lassító szabályozó részhajtómű esetén a 

szabályozhatóság bővítésére a 10.d.(a.) ábrabeli elrendezésű hajtó oldalon kapcsolt, 

upq<-1 belső áttételű rendszerek bizonyulnak optimálisnak. Pozitív kinematikai áttételű 

gyorsító szabályozó részhajtómű esetére a 10.b.(c.) ábrabeli elrendezés hajtó-, vagy 

hajtott oldalon kapcsolt, upq<0 belső áttételű rendszer a legalkalmasabb. Negatív 

áttételű lassító és gyorsító szabályozó részhajtómű esetén a 10.f.(e.) ábrabeli felépítésű 

hajtó oldalon kapcsolt rendszereket célszerű választani. Lassító szabályozó hajtómű 

esetén a belső áttétel az upq<-1 tartományban, gyorsító szabályozó részhajtómű esetén 

az -1<upq<0 tartományban legyen. Kimutattam, hogy amennyiben a kapcsolt rendszer 

létrehozásának célja a beépített szabályozó részhajtómű szabályozhatóságának 

csökkentése, akkor a hajtott oldalon kapcsolt 10.b.(c.) és 10.f.(e.) ábrabeli 

rendszereket célszerű alkalmazni.  
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6. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSI 

LEHETŐSÉGEK 

 

 Megállapítható, hogy a bemutatott eredmények jól hasznosíthatók a műszaki 

gyakorlatban. Az egységesített vizsgálati módszer leegyszerűsíti a kapcsolt 

bolygóműves sebességváltók vizsgálatát, értékelését. A kiválasztási eljárás lehetővé 

teszi a különböző szempontok szerinti optimális kapcsolt rendszerek gyors, hatékony 

kiválasztását. Az összeállított programcsomag alkalmas a kiválasztási eljárás 

gépesítésére, ami jelentősen megkönnyíti és gyorsítja a számítások elvégzését, a 

különböző paraméterek változó értékei melletti vizsgálatokat. A dolgozat eredményei 

tehát nagymértékben segíthetik a kapcsolt hajtások tervezésével, kiválasztásával 

foglalkozó mérnökök munkáját. A disszertációban foglaltak ugyanakkor alapot 

teremthetnek olyan további elméleti és kísérleti kutatások elvégzéséhez, melyek a 

kapcsolt bolygóművekhez illetve a kapcsolt bolygóműves sebességváltókhoz 

kapcsolódnak. A bemutatott vizsgálati módszer a graduális és posztgraduális képzés 

keretein belül az oktatásban is jól használható.  

 Az elért eredmények tükrében megállapítható, hogy érdemes tovább folytatni a 

kutatásokat. A kiválasztási eljárás speciális gyakorlati igényeknek megfelelően tovább 

pontosítható, vagy új változók, korlátozó feltételek bevezetésével módosítható. Több 

célfüggvényes optimálás bevezetésével egyszerre több szempont is kezelhető, így az 

adott feladatra jobban szabható a kiválasztási eljárás. Érdemes lehet a szabályozó 

részhajtómű gyakran előforduló típusainak, és azok paramétereinek (hatásfok, áttételi 

tartomány, terhelhetőség) alapos vizsgálata, majd az eredmények bevezetése a 

kiválasztási eljárásba. Bizonyos hajtástechnikai területeken a sebességváltó áttételi 

tartományának időbeli kihasználtsága nem egyenletes. Ilyen esetekben érdemes lehet a 

frekventált tartományokat hangsúlyozottabb mértékben figyelembe venni a kiválasztás 

során. A kutatásnak jövőbeli folytatása lehet a tervezési folyamat következő 

lépéseinek automatizálása. Megoldandó feladat a kiválasztott belső áttételt 

megvalósító bolygómű felépítésének majd a fogaskerekek fogszámainak 

meghatározása. Az eredmények hasznosulását elősegítő következő lépés lehet a 

számítógépes program felhasználóbarát kezelőfelülettel történő ellátása.
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DESIGN QUESTIONS OF CONTINUOUSLY VARIABLE COUPLED 

PLANETARY GEAR DRIVES 

 

7. INTRODUCTION AND OBJECTIVES 

 

  Regarding the range of possible transmission ratios and the maximum 

permissible load the simple mechanical variable drives (friction drives, adjustable belt 

drives, PIV drives) have limited possibilities, which are often not sufficient to meet the 

demands of certain engineering problems. To push these limits simple mechanical 

variable drives are coupled with other variable drives, or planetary gear drives. Simple 

continuously variable drives can be coupled with 2 d-o-f (degree-of-freedom) 

planetary drives in such a way, that a 1 d-o-f coupled drive with a closed loop is 

obtained. Using continuously variable coupled planetary drives having a closed loop 

the regulability of the built-in variable drive may be increased, or decreased, the limits 

of maximum permissible load and adjustment accuracy extended, as well as the 

efficiency increased. In the design process of coupled drive systems a basic task is to 

select the proper drive, suitable for the given task, from a relatively large number of 

variations. On the basis of the requirements of continuously variable drives, it can be 

stated, that in a general case, the main aspects of selection of variable coupled 

planetary drives are – beside realising the desired transmission ratio and power 

transmission – the efficiency of the system, the modification of the variable sub-

drive’s transmission ratio range (regulability), and the power ratio in the branch of the 

variable sub-drive. Basically, these properties are determined by the type of coupling, 

the inner transmission ratio of the planetary drive, the transmission ratio range of the 

variable sub-drive, as well as the efficiencies of the sub-drives. Consequently, the first 

step in the selection of optimal variable coupled planetary drives is the determination 

of these parameters.    

  The dissertation presents a general analytical method, which deals with variable 

coupled planetary gear drives, generates usable equations for designers, and offers aid 
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in the selection of the drives and in the determination of their main parameters. By 

developing a selection process and a computer-software for its automation the 

dissertation gives an efficient tool for the design of continuously variable coupled 

planetary gear drives. Using the results of a research program built up on the basis of 

the developed selection method, the dissertation establishes some general rules, which 

determine or at least narrow the group of drives suitable for a given task. 

The defined aims were accomplished along the following steps: 

 Elaboration and presentation of a general analytical method (kinematical 

functions, moment relations, power flows, efficiency). 

 Introduction of the variables which make the evaluation and selection of 

coupled variable planetary gear drives possible. Determination of the 

aspects of selection. 

 Based on the introduced analytical method elaboration of a mathematical 

method, which is capable of selection of the optimal coupled planetary 

gear drives according to the defined aspects.  

 Development of a computer software on the basis of the elaborated 

optimization method. 

 Drawing of general conclusions through evaluating the results of 

numerous selection problems. 

 

 It can be stated, that the results of the dissertation are well applicable in the 

industry. The general analytical method simplifies the analysis and valuation of 

variable coupled planetary gear drives. Due to the elaborated selection method the 

optimal selection of the structure and main parameters of the coupled systems can be  

carried out efficiently. The developed software is capable to automatize the selection 

method, thus significantly simplifies and accelerates the computations. At the same 

time, the results of the dissertation create base to further theoretical and experimental 

research in the field of coupled planetary gear drives as well as coupled variable 

planetary drives. The presented analytical method may be used in the frame of the 

graduate and postgraduate education as well. 
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8. NEW SCIENTIFIC RESULTS 

 

  1. On the basis of kinematical and dynamical analysis of simple planetary gear 

drives having two degrees of freedom (d-o-f) I elaborated a general method to reveal 

the laws of continuously variable coupled planetary gear drives with a closed loop. 

Based on the kinematical and dynamical analysis of 1 d-o-f coupled systems consisting 

of a two d-o-f planetary gear drive and a continuously variable sub-drive I established, 

that the power flow is unequivocally determined by the inner transmission ratio of the 

planetary gear drive, the transmission ratio of the variable sub-drive and the efficiency 

of the planetary gear drive. I established, that the regulability of the coupled system 

can be increased even in the case, when a circulating power flow is emerged, in which 

the power flowing in the branch of the variable sub-drive is lower than the input 

power. 

 

  2. I developed a procedure for optimal selection of coupled variable planetary 

gear drives. On the basis of this procedure I developed a computer software in 

MAPLE environment. The software is capable to determine the structure and the 

planetary gear drive’s inner transmission ratio of the optimal coupled planetary gear 

drive. 

 

 3. Using the procedure capable for selection of the drive having optimal 

efficiency I determined the range of structures and main parameters of the coupled 

drives, which are most suitable for various problems. I established, that in case of 

reducer variable sub-drive having positive transmission ratio (iHmin,iHmax>1) driving 

side coupled drives seen on Fig. 10.d.(a.) with inner transmission ratio upq<-1 are most 

suitable for increasing regulability. In case of increaser variable sub-drive having 

positive transmission ratio (0<iHmin,iHmax<1) driving side coupled drives seen on Fig. 

10.b.(c.)  with inner transmission ratio upq<0 proved to be optimal for increasing 

regulability. In case of reducer as well as increaser variable sub-drive having negative 

transmission ratio (iHmin,iHmax<0) driving side coupled drives seen on Fig.10.f.(e.)  are 
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suggestible for increasing regulability. If iHmin,iHmax<-1, then the inner transmission 

ratio is in the range of upq<-1, if -1<iHmin,iHmax<0, then -1<upq<0. 

 

 4. Using the procedure capable for selection of the drive having minimal power 

in the branch of the variable sub-drive, I determined the range of structures and main 

parameters of the coupled drives, which are most suitable for various problems. I 

established, that for increasing regulability the driving side coupled drives seen on Fig. 

10.b.(c.) are most suitable. In case of reducer variable sub-drive having positive 

transmission ratio (iHmin,iHmax>1) the inner transmission ratio of the planetary drive is in 

the range of upq>1,  in case of reducer variable sub-drive having negative transmission 

ratio (iHmin,iHmax<-1) the inner transmission ratio of the planetary drive is in the range 

of a 0<upq<1. I established, that for systems decreasing the regulability driven side 

coupled drives seen on Fig.10.f.(e.)  proved to be optimal. 

 

 5. Using the procedure capable for selection of the drive which offers optimal 

utilization of the transmission ratio range of the variable sub-drive, I determined the 

range of structures and main parameters of the coupled drives, which are most suitable 

for various problems. I established, that in case of reducer variable sub-drive having 

positive transmission ratio (iHmin,iHmax>1) driving side coupled drives seen on 

Fig.10.d.(a.). with inner transmission ratio range upq<-1 proved to be optimal. In case 

of increaser variable sub-drive having positive transmission ratio (0<iHmin,iHmax<1) 

driving or driven side coupled drives seen on Fig.10.b.(c.) give the optimal solution. In 

case of reducer as well as increaser variable sub-drive having negative transmission 

ratio (iHmin,iHmax<0) driving side coupled drives seen on Fig.10.f.(e.) are suggestible. In 

case of reducer sub-drive the inner transmission ratio is in the range of upq<-1, while in 

case of increaser sub-drive’s ratio the inner transmission ratio is in the range of -

1<upq<0. I established that if the aim is the reduction of the regulability of the sub-

drive the driven side coupled systems seen on Fig.10.b.(c.) and 10.f.(e.) are expedient 

to use.  
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