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کِ  تب ثِ حبل فکر کردُ ایذ  ٍجَد دارد.  چرخ دًذُ  زیبدی  ّر اثسار هکبًیکی تؼذاد در دل 

 ي دلیل آى ایٌست کِ ّوِ ایيتری ضَد. هْن ّب استفبدُ هی قذر چرخ دًذُ در آى چرا ایي

هَرد ًیبز را  تَاًذ تَاى چرخذ. ایي هَتَر هی کِ ثب سرػت ثبال هیاثسارّب یک هَتَرکَچک دارًذ

گَضتی ثرقی ثبیذ  تأهیي کٌذ، اهب گطتبٍر آى ثِ اًذازُ کبفی زیبد ًیست. هثالً در یک پیچ

هَتَر گطتبٍر کوی   ٍلی ٌذ، ک سفت   را ّب  د پیچ ثتَاى  گَضتی گطتبٍر ثبال ثرٍد تب پیچ 

استفبدُ کٌین تب  در ػَؼ سرػت ثبالیی دارد. کبفیست از چٌذ چرخ دًذُ کٌذ ٍ هی تَلیذ 

 .هطکلوبى حل ضَد

چرخص است. اگر دٍ چرخ دًذُ را کِ کٌبر  جْتثرهی آیذ تغییر دًذُ  کبر دیگری کِ از چرخ

چرخذ  ّب سبػتگرد هی یکی از آىّوَارُ  ثیٌیذ کِ ًگبُ کٌیذ هی  قرار دارًذ ثب دقت  ّن

اًَاع هختلف چرخ دًذُ ّبیی کِ  را ثب   ضوب خَاّین  در ایي هكلت هی  دیگری پبدسبػتگرد.ٍ

 .ثیٌیذ آضٌب کٌین در اثسارّبی هکبًیکی هی

 چرخ دوذٌ َا

 :ضًَذ استفبدُ هی ّب ثرای یکی از کبرثردّبی زیر هؼوَالً چرخ دًذُ

 تغییر جْت چرخص -1 

 ص یب کبّص سرػت چرخصافسای -2 

 اًتقبل حرکت دٍراًی ثِ یک هحَر دیگر -3

 ّوسهبى سبزی حرکت -4

 دٍ هحَر 
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 ّن تَاًیذ در هذل سبزی ثبال هطبّذُ کٌیذ. چرخْب در جْت ػکس را هی 3ٍ  2ٍ  1هَارد 

 گردد ٍ حرکت دٍراًی از تر از چرخ ثسرگ هی چرخٌذ، چرخ کَچکتر ثب سرػت ثیص دیگر هی

 .ثسرگ ثِ هحَر چرخ کَچک هٌتقل ضذُ استهحَر چرخ 

گَیین ًسجت ایي دٍ چرخ دًذُ  دیگر است. اغكالحبً هی قكر چرخ سوت چپ دٍ ثراثر چرخ

کِ چرخ ثسرگ یک دٍر ثیٌیذ کِ ّر ثبر اگر دقت کٌیذ هی. ( است"دٍ ثِ یک")ثخَاًیذ  2:1

 .اثر ضذُ استچرخذ. پس سرػت چرخص دٍ ثر دٍر خَد هی زًذ، چرخ کَچک دٍ دٍر ثِ هی

 مفًُم وسبت چرخ دوذٌ

  ًسجت  تَاًیذ هفَْم ثِ راحتی هی  ضَد، هی هحبسجِ  اگر ثذاًیذ کِ هحیف یک دایرُ چگًَِ

 ؾرة ػذد پی در قكر آى.  ثراثر است ثب حبغل را درک کٌیذ. هحیف دایرُ  ّب چرخ دًذُ

ب است. در هذل سبزی ّوبى ًسجت هحیف ّبی آًْ ثٌبثرایي ًسجت قكر دٍ چرخ دًذُ، در ٍاقغ

 .دادُ ضذُ است زیر راثكِ ثیي قكر ٍ هحیف یک دایرُ ًطبى

ایٌچ است، ٍلی  27/1ثیٌیذ قكر ایي دایرُ  ّوبًكَر کِ هی

کٌذ.  ایٌچ را قی هی 4ثِ قَل  چرخذ، خكی ٍقتی دایرُ هی

قرار  حبال فرؼ کٌیذ کِ ایي دایرُ در توبس ثب دایرُ دیگری

ثچرخبًین  ایٌچ است. اگر ایي چرخ را یک دٍر 635/0قذار، یؼٌی دارد کِ قكر آى ًػف ایي ه
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گردش  ایٌچ قَل خَاّذ داضت. چَى ّر دٍ چرخ در کٌبر ّن ّستٌذ، ثب 2خف قی ضذُ 

 کٌٌذ، پس کٌذ. دٍ چرخ هسبفت یکسبًی را قی هی چرخ ثسرگ، چرخ کَچک ّن حرکت هی

 .زًذ چرخ کَچک دٍ دٍر هی

 

 :مسیت بسرگ دارد ذاوٍ داروذ، دوذاوٍ سٍبیشتر چرخ دوذٌ َای ياقعی دو

دًذُ ثِ ّن هتػل ضذُ  کٌذ. پس هحَرّبیی کِ ثب چرخ ّب جلَگیری هی از لغسش چرخ دًذُ

 .کٌٌذ اًذ، ّوَارُ ّوگبم ثب یکذیگر حرکت هی

تَاى ثِ راحتی ًسجت دٍ چرخ دًذُ را حسبة کرد، کبفیست تؼذاد دًذُ  آًْب هی ثب استفبدُ از 

 .ثطوبریذ ٍ ثِ تؼذاد دًذُ ّبی چرخ دٍم تقسین کٌیذ را ّبی یک چرخ

ّب پیص آهذُ  تَاى خكبّبی کَچکی را کِ در ٌّگبم سبختي چرخ هی ّب ثب استفبدُ از دًذُ

 کَچک  دیگر اضتجبّبت   ضَد، کٌترل هی  ّب دًذاًِ ّب ثب تؼذاد  چرخ چَى ًسجت ثرقرف کرد. 

 .چٌذاًی ًذارد ّب اّویت در تَلیذ چرخ

ّبیی  ثبال را ثفْوذ. اهب آى تَاًذ ثِ راحتی هكبلت جب ّوِ چیس سبدُ ثَد ٍ ّر کس هی تب ایي

دیگری ّن ٍجَد دارد کِ ثبیذ راُ  داًٌذ کِ هطکالت ثب اثسارّبی هکبًیکی کبر کردُ اًذ، هیکِ 

ّب  جذیذی ثرای استفبدُ ثْتر از چرخ دًذُ حلی ثرای آًْب پیطٌْبد کرد. ثِ تذریج ایذُ ّبی

 .ضَد ضذ تب ایي هطکالت ثرقرف ارائِ

 ٍجَد ًذاضت. ثِ ّویي ثَد کِ اهکبى سبختي چرخ ّبی خیلی کَچک  ایي   اٍلیي هطکل

 خَاستیذ ایي هطکل را خبقر ًوی ضذ ًسجت دٍ چرخ دًذُ را خیلی افسایص داد. اگر ضوب هی

 کردیذ؟ حل کٌیذ، چِ هی
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 کٌٌذ؟ یچرا ثِ جبی کَچک کردى یک چرخ، چرخ دیگر را ثسرگتر ًو

 ثِ ضکل رٍثرٍ ًگبُ کٌیذ. آیب هتَجِ ضذیذ کِ هسئلِ چكَر حل ضذ؟

چرخ  .چرخ ثٌفص دٍ تکِ است. یک چرخ کَچک ثِ ٍسف یک چرخ ثسرگتر هتػل ضذُ است

 ّبی ثسرگ ّن اًذازُ اًذ، اهب درست است کِ چرخ  چرخ کَچک هتػل است.  ثِ  کٌبری فقف

کٌبر  ّب را در است. اگر تؼذادی زیبدی از ایي چرخسرػت چرخص یکی از آًْب دٍ ثراثر دیگری 

 .ّن قرار دّیذ، چیسی ضجیِ زیر خَاّیذ داضت

دٍ ثراثر سرػت چرخ آثی است ٍ سرػت چرخ سجس ّن دٍ ثراثر سرػت چرخ  سرػت چرخ ثٌفص

 چٌذ ثراثر سرػت چرخ آثی خَاّذ ثَد؟ ثٌفص. سرػت چرخ سجس

  ّن  ثبز  ضَد هی را ثسرگتر ثسبزین(،  ثیرًٍی)یب چرخ   کَچکتر کٌین ٍسكی را   اگر چرخ

 .چرخ ثیرًٍی است 5/1ٍسكی  ّب را ثسرگ کرد. در ضکل زیر چرخ ًسجت چرخ دًذُ

ثچرخذ،   در دقیقِ  دٍر  100سرػت  ثب  هَتَری ٍغل کٌیذ کِ  ثِ  چرخ ثٌفص را پس اگر 

 ٍغل کٌیذ،  هس قر  چرخ اگر هَتَر را ثِ چرخیذ.  خَاّذ  در دقیقِ  2500چرخ قرهس 

  خَد  ثرق خبًِ  حبل درٍى کٌتَر  ثِ  دّیذ. تب ثبر کبّص  25 را   تَاًیذ سرػت چرخص هی

ثِ ّن هتػل ضذُ  را دیذُ ایذ؟ در کٌتَر هؼوَالً پٌج چرخ دًذُ ٍجَد دارد کِ ثِ ّویي ضکل

 .اًذ

 چرا؟ تَاًیذ ثگَییذ است. هی 10:1ًسجت چرخ دًذُ ّبی کٌتَر 

ّبی  چرخ رٍی  ثیٌیذ کِ در کٌتَر اػذاد کِ اگر دقت کٌیذ هی دیگر ایيًکتِ جبلت  یک 

ثِ ّن  هجبٍر ثرػکس ّن ًَضتِ ضذُ است. دلیل اًجبم ایي کبر آًست کِ چرخْب هستقیوبً

 .ٍغل ضذُ اًذ
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چرخ  چیس تَاًبیی رقبثت ثب ّبی ٍاقؼبً ثسرگ دست پیذا کٌیذ، ّیچ ثِ ًسجت ثخَاّیذ اهب اگر

هبرپیچی ٍ یک چرخ دًذُ تطکیل  را ًذارد. چرخ دًذُ حلسًٍی از یک هحَردًذُ ّبی حلسًٍی 

رٍد. اگر چرخ چْل دًذاًِ داضتِ  هی ضذُ است. ثب ّر گردش هحَر، چرخ دًذُ یک دًذاًِ جلَ

کٌین هذل سبزی زیر یک  پیذا هی دست 40:1ثبضذ، در یک فؿبی ثسیبر کَچک ثِ ًسجت 

 .ضَد هبضیي استفبدُ هی ر ثرف پبک کيدّذ کِ د چرخ دًذُ حلسًٍی را ًطبى هی

کیلَهتر  ضَد . ثِ ػٌَاى هثبل در ّب در کیلَهتر ضوب هبضیي ًیس استفبدُ هی از ایي چرخ دًذُ

 :ثیٌیذ ّب را هی ( سِ جفت از ایي چرخ دًذ4ُضوبر رٍ ثِ رٍ )ضکل 

 چرخ دوذٌ َای خًرشیذی

چرخ  اختراع ضذُ است،   جبلت تریي چرخ دًذُ ّبیی کِ  یکی از

ثراثر  6 کِ سرػت یکیداضتِ ثبضیذ خَاّیذ دٍچرخ دًذُ دًذُ خَرضیذی است. فرؼ کٌیذ هی

راُ  ٍجَد دارد.  دٍ راُ  ثرای ایي کبر  ّب ثب ّن یکی ثبضذ. اهب جْت چرخص آىثبضذ، دیگری

 .استفبدُ کٌین 5چیسی ضجیِ ضکل   حل اٍل ایٌست کِ از

ٍظیفِ چرخ قرهس آًست کِ خ قرهس هْن ًیست.است. اًذازُ چر ثراثر چرخ زرد 6آثی  چرخ

ًْبیی ثب جْت چرخص زرد یکی ثبضذ. ٍلی اگر  را تغییر دّذ تب جْت چرخص  چرخص  جْت

هحَر چرخ دًذُ خرٍجی ثب هحَر چرخ دًذُ ٍرٍدی یکسبى ثبضذ هججَریذ از چرخ  ثخَاّیذ

 .خَرضیذی استفبدُ کٌیذ دًذُ ّبی

زهبى، ّر سِ چرخ  قَر ّن )خَرضیذ( ثِ  چرخ زرد تَجِ کٌیذ. در ایي سیستن  6ثِ ضکل 

 .چرخبًذ قرهس )سیبرُ ّب( را هی

  ٍ ثب دًذاًِ ّبی  هتػل اًذ  (Planet carrier) یک غفحِ ّب ثِ چرخ دًذُ ّر سِ ایي 
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ّب رٍی سكح  تَجِ کٌیذ کِ در حبلت ػبدی دًذاًِ) درٍى چرخ دًذُ آثی جفت ضذُ اًذ

ًبم دارد ٍ هحَر خرٍجی ثِ آى  (Ring) ایي چرخ حلقِ .(ٍى آىثیرًٍی چرخ دًذُ ثَدًذ ًِ در

ثِ  ضَد.  ًگِ داضتِ هی ٍ غفحِ ثبثت   هتػل است ثِ حلقِ آثی  خرٍجی هتػل است. هحَر 

 .آیذ هی ثذست 6:1ایي ترتیت یک ًسجت 

جذیذی  ًسجت اگر ٍرٍدی را ثِ یکی دیگر از چرخ دًذُ ّبی ایي هجوَػِ هتػل کٌیذ، 

تؼَیؽ ٍرٍدی،  تَاًیذ ثب استفبدُ از ّویي هجوَػِ ٍ فقف ثب ذ. ثِ ایي ترتیت هیآی ثذست هی

ٍرٍدی ثِ  خرٍجی ٍ قسوت ثبثت سرػت ّبی هختلفی را در خرٍجی ایجبد کٌیذ. هثالً اگر

 ٍغل ثبضذ، حلقِ ثبثت ًگِ داضتِ ضَد ٍ هحَر خرٍجی ثِ غفحِ هتػل ضَد،  خَرضیذ

 غفحِ ثرای چرخبًذى   در ایي غَرت خَرضیذ چرخٌذ،  ّب ثِ دٍر خَرضیذ هی غفحِ ٍ سیبرُ

یک ثبر در جْت چرخص خَد   را  چَى غفحِ، خَرضیذ ثچرخذ ًِ ضص دٍر.  ثبیذ ّفت دٍر 

ضَد. ثذیي ترتیت هب یک کبّص  چرخص خَرضیذ خٌثی هیپس یک دٍراز است،  چرخبًذُ

یذ، ٍرٍدی را ثِ چرخ دًذُ تَاًیذ خَرضیذ را ثبثت ًگِ دار ایجبد کردُ این. هی درچرخ  7:1

آیذ.  ثذست هی 1/17:1هتػل کٌیذ ٍ خرٍجی را ثِ غفحِ. در ایي غَرت یک کبّص  حلقَی

سبزی زیر ًطبى دادُ ضذُ است. الجتِ  هختلف استفبدُ از ایي هجوَػِ در هذل ّبی حبلت

 .سبزی ثب ضکل تفبٍت دارد ًسجت ٍ تؼذاد چرخ دًذُ ّبی هذل تَجِ کٌیذ

اتَهبتیک  ضیذی قلت یک دًذُ اتَهبتیک است. سبیر قسوتْبی هَجَد در دًذُچرخ دًذُ خَر

هختلف را  هبضیي فقف ٍظیفِ تؼَیؽ ٍرٍدی ٍ خرٍجی ٍ یب ثبثت ًگِ داضتي چرخ دًذُ ّبی

 .ثر ػْذُ دارًذ
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 زوجیر ي چرخ

 خَاّیذ حرکت دٍ چرخ قرهس دٌّذ. فرؼ کٌیذ کِ هی هتٌَػی اًجبم هی  کبرّبی ّب چرخ دًذُ

ّب  یک چرخ دًذُ ثسرگ ثیي آىّب از یکذیگر فبغلِ دارًذ. اگر ّوگبم کٌیذ، ٍلی آى را ثب ّن

تَاًیذ ارتجبـ ثیي آًْب را ثرقرار کٌیذ. در ایي حبلت جْت چرخص دٍ چرخ  دّیذ هی قرار

 تَاًیذ از دٍ چرخ دیگر ثبضذ هی اهب اگر ثخَاّیذ جْت چرخص آًْب ػکس یک است. یکسبى

 استفبدُ کٌیذ. تر  دًذُ کَچک

ثِ هحَرّبی   ّب . ایي چرخ دًذُ داریذ ثِ تؼذادی چرخ دًذُ اؾبفی ًیبز  ٍلی در ّر حبل

در  کٌذ.  هی ضوب را ّن زیبد  دستگبُ  ٍزى رٍش،   از ایي پس استفبدُ  جذیذی ًیبز دارًذ. 

  کٌٌذ. هی چٌیي هَاردی هؼوَالً از یک زًجیر یب تسوِ استفبدُ

زیبدی چرخ  تؼذاد  را ثِ تَاى یک زًجیر  هی  رخ دًذُ است ٍ در ؾويزًجیر سجک تر از چ

را   دیٌبم ّن تسوِ  هَتَر هبضیي یک ثچرخبًذ. هثالً در  ّب را ثب ّن  دًذُ ثست تب ّوِ آى

چرخ دًذُ استفبدُ   ثِ جبی تسوِ از  خَاستیذ ثبداهک را. اگر هی  چرخبًذ ٍ ّن دٍ هیل هی

ارتجبـ دٍ چرخ را قكغ  ثر ایي ّر ٍقت کِ ثخَاّیذ ر ثَد. ػالٍُ کٌیذ، ایي کبر خیلی هطکل ت

ی سبدُ تر اثسارّبی کِ خیلکٌذ هی هب کوک تَاًیذ زًجیر را جذا کٌیذایي ٍیژگی ثِ یذ هیکٌ

  .ّب ثذاًیذ چرخ دًذُ کٌین. اگر دٍست داریذ درثبرُ اًَاعهبى را تؼویر
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 اوًاع چرخ دوذٌ َا

  .ًتخبة کٌٌذ، ثِ چٌذ ًکتِ اسبسی تَجِ هی کٌٌذٍقتی هی خَاٌّذ یک چرخ دًذُ ا

را  خرٍجی سرػت قذرت ٍ چرخ دًذُ ّب  ًسجت  است. ًسجت چرخ دًذُ ّب اٍلیي ًکتِ  

 .کٌذ تؼییي هی

ّبی  دًذُ چرخ  قرار گرفتِ اًذ.   چرخ دًذُ رٍی   است کِ  ضکل دًذُ ّبیی  ًکتِ دٍم

 خ دًذُ ای ثرای کبرّبی سبدُ خَةچٌیي چر قذیوی ظبّری ضجیِ ضکل رٍثرٍ داضتٌذ. 

 .ًذارد اهب ٍقتی ثخَاّین در یک اثسار پیچیذُ از آى استفبدُ کٌین کبرآیی چٌذاًی  است،

دارًذ کِ ّر یک  ایٌجب ًَثت ثِ اًتخبة ًَع چرخ دًذُ ّب هی رسذ. چرخ دًذُ ّب اًَاع هختلفی

 .از آًْب ثرای ضرایف خبغی ثِ کبر هی رٍد

 سادٌ چرخ دوذٌ َای

دًذاًِ ّبی هستقین  یي چرخ دًذُ ّب سبدُ تریي چرخ دًذُ ّبیی ّستٌذ کِ دیذُ ایذ. آًْبا

ّب را در  تؼذاد زیبدی از آى دیگر قرار گرفتِ اًذ. گبّی دارًذ ٍ هحَر دٍ چرخ ًیس هَازی ثب یک

 دٌّذ.  کٌبر ّن قرار هی دٌّذ تب سرػت را کبّص ٍ قذرت را افسایص

سبػت ّبی کَکی،  ایي چرخ دًذُ ّب استفبدُ هی ضَد. هثالً از زیبدی از ٍسبیل  در تؼذاد 

کبر ًوی آیٌذ، چَى  ضَیی، پٌکِ ٍ ... . اهب در اتَهجیل ثِ سبػت ّبی اتَهبتیک، هبضیي لجبس

رٍثرٍ هی رسذ، غذای  ّر ثبر کِ دًذاًِ یک چرخ ثِ دًذاًِ چرخ  سر ٍ غذای زیبدی دارًذ.

تؼذاد زیبدی از ایي چرخ  هجسن کٌیذ ٍقتی  هی تَاًیذ  کَچکی در اثر ثرخَرد ایجبد هی ضَد.

 در دراز هذت،   تبزُ ایي ثرخَرد ّب ثب ّن کبر کٌٌذ، چِ سر ٍ غذایی راُ هی اًذازًذ؟  دًذُ ّب

ٍ افسایص ػور چرخ دًذُ ّب در  ثبػث ضکستي دًذاًِ ّب هی ضَد. ثرای کبّص سر ٍ غذا
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 .کٌٌذ ّب از چرخ دًذُ ّبی هبرپیچ استفبدُ هی ثیطتر اتَهجیل

 

    چرخ دوذٌ سادٌ

ٍ  دًذاًِ ّبی غبفی دارًذ  ّب چرخ دًذُ هی ثبضٌذ.آى چرخ دًذُ ّبی سبدُ هؼوَلی تریي ًَع 

ثسیبری ثرای ثَجَد   سبدُ  چرخ دًذُ ّبی سبثقب  سَار هی ضًَذ.  هَازی  ثر رٍی هحَرّبی

 رگی استفبدُ هی ضذ.آٍردى دًذُ ّبی کبّطی ثسیبر ثس

   

 چرخ دًذُ ی سبدُ

پیچ گَضتی  هبًٌذ   ثسیبری استفبدُ هی ضًَذ.  دستگبُ ّبی در  سبدُ  چرخ دًذُ ّبی 

اهب ضوب  خطک کي لجبس .ضَیی ٍ سپبش ًَسبًی ، سبػت زًگی ، هبضیي لجب الکتریکی ، آة

هی تَاًذ   چرخ دًذُ سبدُ ٍاقؼب  زیرا  یبفت  ًخَاّیذ  را زیبدی از آى   در اتَهجیل خَد تؼذاد

پر سرٍغذا ثبضذ.ّر ٍقت دًذاًِ چرخ دًذُ یک دًذُ را ثب چرخ دًذُ دیگری درگیر کٌذ دًذُ 

  چرخ دًذُ  رٍی  فطبر  چٌیي ّن  ثلٌذی تَلیذ هی کٌذ،  غذای  ّب ثرخَرد کردُ ٍ ایي ؾرثِ
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ثرای کبّص دادى غذا ٍ فطبر رٍی چرخ دًذُ اغلت چرخ دًذُ ّب در  افسایص هی دّذ    را

 اتَهجیل ضوب هبرپیچی هی ثبضٌذ.

  چرخ دوذٌ َای مارپیچ

ٍقتی دٍ دًذُ ثر رٍی سیستن چرخ دًذُ هبرپیچ درگیر هی ضًَذ توبس از اًتْبی یکی از دًذُ  

ٍ ثتذریج ثب چرخص چرخ دًذُ گسترش هیبثذ تب زهبًی کِ دٍدًذُ ثكَر کبهل ّب ضرٍع ضذُ 

 درگیر ضًَذ.

   

 چرخ دًذُ هبرپیچ

تر ٍ هالین تر از  رامٍادار هی کٌذ کِ آ  را  هبرپیچی تذریجی چرخ دًذُ ّبی   درگیر ضذى

در جؼجِ  "ثِ ّویي دلیل چرخ دًذُ ّبی هبرپیچی تقریجب چرخ دًذُ ّبی سبدُ ػول کٌٌذ.

 دًذُ ّبی ّوِ اتَهجیل ّب هَرد استفبدُ قرارهی گیرد.
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  ٍقتی کِ دًذُ ّب درگیر هی ضًَذ ثبر  دًذُ ّب در چرخ دًذُ ّبی هبرپیچ زاٍیِ   ػلتِ ث 

یبتبقبى  تگبُ ّبیی کِ از چرخ دًذُ ّبی هبرپیچ استفبدُ هی کٌٌذدس هحَری ثَجَد هی آٍرًذ.

ًکتِ جبلت در هَرد چرخ دًذُ  را ًگِ دارًذ.یک  ّبیی دارًذ کِ هی تَاًٌذ ایي ثبر هحَری 

رٍی  ثبضٌذ هی تَا ًٌذ   غحیح  چرخ دًذُ  دًذاًِ ّبی اگر زٍایبی  ّبی هبرپیچ ایي است کِ 

 درجِ تٌظین کٌٌذ.  00خص را رٍی هحَر ػوَدی سَار ضذُ زاٍیِ چر

  

 چرخ دًذُ هبرپیچ ػوَدی

 چرخ دوذٌ مخريطی

چرخ دًذُ هخرٍقی زهبًی هَرد استفبدُ قرار هی گیرد کِ هسیر چرخص هحَر ًیبز ثِ تغییر 

ٍلی هی تَا ًٌذ قَری قراحی  درجِ سَار هی ضًَذ  00  ثرهحَرّبی ٍ هؼوَال  کردى دارد

  چرخ دًذُ ّبی رٍی   دًذاًِ ّب دیگر ًیس ثِ ّویي خَثی ػول کٌٌذ.   ضًَذ کِ در زٍایبی

هبرپیچی ٍیب قَسی ثبضٌذ.دًذاًِ ّبی چرخ دًذُ ّبی هخرٍقی   هخرٍقی هی تَاًٌذ غبف ،
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درگیر    سبدُ دارًذ.کِ ٍقتی ّر دًذُ   چرخ دًذُ ّبی ًذُ غبف در حقیقت هطکلی هطبثِ د

هتٌبظر   ثِ دًذُ  هی ضَد در آى لحظِ ؾرثِ هی زًذ.

 

 

 

 چرخ دًذُ هخرٍقی

اًحٌب دادى ثِ دًذاًِ ّبی چرخ دًذُ هی   ، راُ حل ایي هطکل چرخ دًذُ سبدُ درست هبًٌذ 

هبرپیچی درگیر هی ضًَذ توبس از ثبضذ. ایي دًذاًِ ّبی هبرپیچی درست هبًٌذ دًذاًِ ّبی 

یک اًتْب ی چرخ دًذُ ضرٍع هی ضَد ٍ ثِ غَرت تػبػذی در سرتبسر دًذاًِ گسترش هی 

 یبثذ.
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 چرخ دًذُ هخرٍقی ثب دًذاًِ ّبی هبرپیچ

در   چٌیي ّبی هخرٍقی غبف ٍ هبرپیچی هحَرّب ثبیذ ثر ّن ػوَد ثبضٌذٍ ّن در چرخ دًذُ

یک غفحِ ٍاقغ ضًَذ. اگر ضوب دٍ هحَر را پطت چرخ دًذُ اهتذاد دّیذ ّوذیگر را قكغ 

هحَر   ثب  هی تَاًٌذ   (hypoid gearقَسی ) دًذُ ّبی   چرخ دیگر  خَاٌّذ کرد از قرف 

 ٌبفر( درگیر ضًَذ.ّب در غفحبت هختلف )هحَر ّبی هت

   

 چرخ دًذُ ی هخرٍقی ّیپَئیذی در دیفراًسیل

چرخ دًذُ ثسرگ  ّبی ثسیبری استفبدُ هی ضَد. ایي خػَغیت در دیفراًسیل اتَهجیل

ّر دٍ از ًَع قَسی )ّیپَئیذی(  ٍرٍدی )پٌیَى(   کَچکهخرٍقی دیفراًسیل ٍ چرخ دًذُ 

هخرٍقی  هحَر چرخ دًذُ ثسرگ   ایي ثِ پٌیَى ٍرٍدی اجبزُ هی دّذ کِ پبییي تر از ّستٌذ. 
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ضکل ثبال پٌیَى ٍرٍدی درگیر ثب چرخ دًذُ هخرٍقی ثسرگ در دیفراًسیل را ًطبى  سَار ضَد.

قرار هی  ترپبییٌ ضَد هتػل هی َى ٍرٍدیاتَهجیل ثِ پٌیهی دّذ. زهبًی کِ هحَر هحرک 

هحرک در قسوت سَاری جبیی را اضغبل ًوی کٌذ ٍ ایي ثذاى هؼٌی است کِ هحَر گیرد .

 فؿبی ثیطتری ثرای سرًطیٌبى ٍ ثبر ایجبد هی کٌذ.

 چرخ دوذٌ َای حلسيوی 

 ٌّگبهی هَرد استفبدُ قرار هی گیرد کِ ًیبز ثِ دًذُ کبّطی ثسرگی چرخ دًذُ حلسًٍی 

یب ثبالتر از آى هتؼبرف  300:1ٍ حتی تب  20:1ثبضذ.ثرای چرخ دًذُ ّبی حلسًٍی ًسجت کبّص 

 است.

    

 چرخ دًذُ حلسًٍی
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:  دیگر ًذارًذ خ دًذُ ّبی چر جبلجی دارًذ کِ  ثسیبری از چرخ دًذُ ّبی حلسًٍی خبغیت 

پیچ حلسٍى ثراحتی هی تَاًذ چرخ دًذُ را ثچرخبًذ ٍلی چرخ دًذُ ًویتَاًذ پیچ حلسٍى را 

ثقذری کن است کِ ٍقتی چرخ   زاٍیِ ی رٍی پیچ حلسٍى  ثچرخبًذ ٍ ایي ثذاى ػلت است کِ

  آى را در ٍ پیچ حلسٍى  ثیي چرخ دًذُ ثچرخبًذ ًیرٍی اغكکبک   را دًذُ سؼی هی کٌذ آى

ّبیی از قجیل  جبی خَد ًگِ هی دارد ٍ هبًغ چرخص آى هی ضَد.ایي خبغیت ثرای هبضیي

ّبیی کِ خبغیت قفل کٌٌذگی در آًْب  سیستن ّبی ًقبلِ هکبًیکی هَرد استفبدُ است. آى

  استفبدُ ًقبلِ ػول کٌذ. ترهس ثرای   ٌّگبهی کِ هَتَر ًوی چرخذ هی تَاًذ ّوبًٌذ یک

( Torsen differentialچرخ دًذُ ّبی حلسًٍی در دیفراًسیل تَرسي)  یگرخیلی جبلت د

 کِ در ثؼؿی از اتَهجیلْب ٍ کبهیًَْبی ثبرکص ثب کبرایی ثبال استفبدُ هی ضَد است.

    چرخ دوذٌ ي میلٍ دوذٌ

ٍ هیلِ دًذُ ثرای تجذیل کردى حرکت دٍراًی ثِ حرکت خكی استفبدُ هی   چرخ دًذُ

فرهبى چرخ دًذُ ای کِ ثب هیلِ دًذُ  ّبست . فلکِ  فرهبى اتَهجیل  ز آىضًَذ.هثبل کبهلی ا

درگیر است را هی چرخبًذ. ٍقتی کِ چرخ دًذُ هی چرخذ هیلِ دًذُ را ثِ چپ یب راست هی 

 کذام سوت هی پیچبًیذ.ِ لغساًذ ثستِ ثِ آًکِ ضوب فرهبى را ث
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 چرخ دًذُ ٍ هیلِ دًذُ در ترازٍی خبًگی

چرخ دًذُ ٍ هیلِ دًذُ ّوچٌیي در ثؼؿی ترازٍّب ثرای گردش غفحِ هذرجی کِ ٍزى ضوب را 

 ًطبى هی دّذ ثِ کبر هی رٍد.

  وسبت َای چرخ دوذٌ َا

ًتقبل قذرت ثِ یک چٌذضبخِ هٌػَة هی ّر ترکیت از چرخ دًذُ ّبی فَالدی در سیستن ا

قكرتر درگیر   قكَرتر ثب یک چرخ دًذُ کن  ضبخِ یک چرخ دًذُ ضَد. در ّر خَضِ یب چٌذ

هقذار گطتبٍر  ایجبد هی کٌذ.   دًذُ را در اًذازُ ایي دٍ دًذُ یک ًسجت   هی ضَد. اختالف

 ػبهل ثر هحَر ثرًٍذاد ثِ ایي ًسجت ثستگی دارد. 

چرخ  یک چرخ دًذُ کَچکتر،  دًذُ )هؼوَال اٍلیي دًذُ خَاًذُ هی ضَد(،  در پبییي تریي

ثرًٍذاد ثب سرػت کوتری   هی ضَد کِ هحَر ًسجت سجت  ایي  دًذُ ثسرگتری را هی چرخبًذ. 

ثب گطتبٍر یب قذرت ثیطتری ثچرخذ. در سَهیي یب چْبرهیي دًذُ،   ًسجت ثِ هحَر درًٍذاد اهب
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 ت، هیلِ دًذُ، دٍ دًذُ را کِ ّن اًذازُ اًذ را درگیر هی کٌذ کِثستِ ثِ سیستن اًتقبل قذر

  هوکي است دًذُ در اٍردرایَ کِ  کٌذ. ًوی ایجبدهحَر ّیچ تغییری در گطتبٍر ٍ یب سرػت

 پٌجن خَاًذُ ضَد، یک چرخ دًذُ ثسرگتر، چرخ دًذُ کَچکتری را ثِ حرکت در هی آٍرد. 

ازهحَر آراهتر درًٍذاد را قبدر هی سبزد کِ حَررا کبّص هیذّذ اهب هایي ًسجت، گطتبٍر 

قَر هسبػذ زیبد است ٍ ثِ ِ ث ًقلیِ ٍسیلِ زهبًی کِ سرػت زهیٌی اٍردرایَ، ثرًٍذاد ثچرخذ. 

 قذرت کوی ثرای ًگِ داضتي آى ًیبز دارد، ثسیبر هفیذ است. 

هحَر  ًذىثِ چرخب  قبدر قذرت را   هخػَظ سیستن اًتقبل  یک ترکیت دًذُ ػقت،  در دًذُ 

ػقت حرکت هی دّذ. ّوچٌیي   را ثِ  ثرًٍذاد در جْت ٍارًٍِ، هی سبزد کِ ٍسیلِ ًقلیِ

سیستن ّبی اًتقبل قذرت یک ٍؾؼیت خالظ دارًذ کِ در آى ّیچ گطتبٍری ثِ هحَر ثرًٍذاد 

 اًتقبل ًوی یبثذ. 

  سازی نَمسما

آًْب ثِ گًَِ ای  سیستن ّبی اًتقبل قذرت دستی ًَیي کبهال ّوگبم ضذُ ّستٌذ؛ یؼٌی

َع ثب گردًذ ثِ آراهی درگیر هی ضًَذ. ایي هَؾکِ جبثجب هی زهبًی قراحی ضذُ اًذ کِ دًذُ ّب 

ى یب ثب درگیری ّویطگی دًذُ ّب ٍاستفبدُ درگیر ضذسرػت یکسبى دًذُ ّب پیص از

 یک دستِ دًذُ اختػبظ یبفتِ، اًجبم هی ضَد. ّوگبُ چٌذ ًَع ثرای اًتخبة ازاًتخبثگری از

سبزی تغییر هکبى دّی دًذُ ّب را آسبى تر سبختِ ٍ قَل ػور دًذُ ّبی چرخ دًذُ را افسایص 

 هی دّذ. 

  دوذٌ َای چىذگاوٍ

توبم سیستن ّبی اًتقبل دستی هذرى دارای چْبر یب پٌج تٌذی ٍ ثرخی ًیس ثیطتر هی ثبضٌذ. 

کطٌذُ از  کبهیَى ّبی هخػَظ کبر سٌگیي ، ثرای ثذست آٍردى ثیطتریي هقذار قذرت
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هَتَر، ثِ تؼذاد دًذُ ثسیبر ثیطتری ًیبز دارًذ. ثسیبری تب ثیست دًذُ حرکت ثِ جلَ ٍ چٌذ 

 دًذُ ػقت دارًذ.

 :مًاد بٍ کار رفتٍ در ساخت چرخ دوذٌ ي ماردين ي علت آوُا 

ثكَر کلی دًذُ ّب ثبیذ از هَادی تطکیل ضذُ ثبضٌذ کِ ثتَاًٌذ ثرخَرد دائوی ثب یکذیگر را  

هقذار زیبدی حرکت لغسیذى   از آًجبئی کِ ثِ هبرپیچی  در هَرد دًذُ ّبی  کٌٌذ .تحول 

اتفبق هی افتذ هَاد تطکیل دٌّذُ دًذُ ٍ هبردٍى ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ اغكحکبک کوی 

 ّب ثبیذ در ارتجبـ ثب یکذیگر هطخع ضَد . ایجبد کٌذ در ًتیجِ جٌس آى

تجرثِ ًطبى دادُ   ضذُ است .  آٍردُ 1جذٍل   رد قكؼبت  توبم  هٌظَر جٌس   ثرای ایي

 ثرًس   سخت ٍ چرخ دًذُ ای ثب جٌس فسفر فَالد ثرٍى   است کِ استفبدُ از هبرپیچی ثب جٌس

 ترکیت ثسیبر هٌبسجی است . 

 محل قرار گرفته ماردين وسبت بٍ چرخ دوذٌ ، محاسه ي معایب :

بردٍى ثِ خَثی دیذُ ضذُ ٍ ثبزثیٌی هبردٍى رٍی چرخ دًذُ : ثب ثرداضتي غفحِ ثبزرسی ه

ثرخی از دًذاًِ ّبی چرخ دًذُ ًیس هوکي هی ثبضذ . رٍغي کبری هستقیوبً ٍ ثِ راحتی ًخَاّذ 

 ثَد .

چَى هحَر گیرثکس در سكح ًسجتبً پبییي تری قرار هی گیرد در اًذازُ قَل گیرثکس تب 

 حذٍدی غرفِ جَیی هی ضَد . 

ثبزثیٌی  را   ثِ خَثی هی تَاى چرخ دًذُ  اضتي غفحِ ثبزرسیثب ثرد  چرخ دًذُ :  هبردٍى زیر

 کرد ٍلی هبردٍى ثِ کلی ًبپیذاست .
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  در رٍغي ضٌبٍرًذ  دًذاًِ ّبی چرخ دًذُ  ٍ هبردٍى ٍ  ثستر رٍغٌی است  کف جؼجِ در حکن

 در ًتیجِ رٍغي کبری ثسیبر راحت است .

 در سرػتْبی ثبال اهکبى ًطتی رٍغي ًیس ٍجَد دارد .

 َا ي مشخصات چرخ دوذٌ َا ستفادٌا

ٍقتی کِ فرستبدى یب اًتقبل یک تَاى یب حرکت از یک ضفت چرخٌدذُ ثدِ دیگدری هدَرد ًظدر      

هبست تؼذادی راُ ثرای یک قراح قبثل دسترسی است کِ ایي راّْب ضبهل تسوِ ّبی تخدت د   

کی ٍ ضکل د تسوِ ّبی دًذاًِ دار د زًجیرُ ّبی هحرک د چرخْدبی هحدرک اغدكکب       vتسوِ 

ّب هی ضَد . اگر حرکت لغسضدی ًدرم ٍ آرام د سدرػت ثدبال د ثدب دقدت زهدبًی ثدبال د             چرخ دًذُ

راًذهبى ثبال یب قراحی ثب حجن کن از هؼیبرّبی هْن قراح ثبضذ ثب اًتخدبة یدک سیسدتن چدرخ     

دًذُ ای ثِ هؼیبرّبی ثبال ًسدیک هی ضَیذ ٍ اًجبم ضذى ایي هؼیبرّب در ایي سیسدتن از دیگدر   

ّب ثْتر اًجبم هی ضَد .از قرف دیگر زًجیرّبی چرخٌذُ ٍ تسوِ ّب از ًظدر کدبرکردی    سیستن

ثبضٌذ ٍ هَقؼی استفبدُ از آًْب ثِ غرفِ است کدِ ضدفت ّدبی ٍرٍدی ٍ خرٍجدی      کن ارزش هی

پٌْبی زیبدی دارًذ . چرخْبی دٍار اغكکبکی سبدُ هبًٌذُ چرخْبی داخلدی ٍ خدبرجی کدِ در    

)چرخدبى(   1اًذ هوکي است اًتقبل یک تَاى از استَاًِ ضوبرُ ُ کطیذُ ضذ b  ٍa 1-15ضکل 

ّدیچ   p)چرخٌذُ ( را ثِ غَرت ًرم ٍ آرام هْیب کٌذ . اگر در هحدل اتػدبل    2ثِ استَاًِ ضوبرُ 

 گًَِ لغسضی غَرت ًگیرد . 

ثرای حبلت ثذٍى لغسش ثسرگی سرػت هوبسی ثرای دٍ ػؿَ در توبس ثراثدری ثبضدٌذ ثٌدبثرایي    

 دارین 

 ًعة چرخ دوذٌ َا ـ وسبت َای تبذیل.مجم
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ّب (  ای ) داًستي یب هطخع کردى ٍرٍدی ّبی دٍ زاٍیِ ّب هطخػبت سرػت در زیر ایي ٍؾؼیت

 دّذ کِ سَهیي را هطخع کٌین .  اجبزُ هی

ثرای هثبل یک چیذهبى هؼوَلی ایي است کِ چرخ دًذُ خَرضیذی را ثبثت هی کٌین ٍ ثدبزٍی  

اًتخبثی حرکت هی دّین ٍ خرٍجی را از یک چرخ دًذُ هخرٍقدی   حوبل را ثب یک هٌجغ ًیرٍی

 ّب ًیس ّوچٌیي کبرثرد دارًذ .  گیرین. اهب دیگر چیذهبى هی

 


