
 

 های سادهدندهچرخ

های ها دندانهاید. آنهایی هستند که دیدهدندهترین چرخها سادهدندهاین چرخ •

 .مستقیم دارند و محور دو چرخ نیز موازی با یکدیگر قرار گرفته است

دهند تا سرعت را کاهش و ها را در کنار هم قرار میگاهی تعداد زیادی از آن •

 .قدرت را افزایش دهند

روند. در یک میل محور به میل محور موازی با آن به کار می برای انتقال حرکت از •

های شود. مثلاً ساعتها استفاده میدندهتعداد زیادی از وسایل از این چرخ

های اتوماتیک، ماشین لباسشویی، پنکه و … ، اما در اتومبیل به کار کوکی، ساعت

 ..آیند؛ چون سر و صدای زیادی دارندنمی

 ماپلیکیشن درسی همگا

 چیهای مارپیدندهچرخ

چرخد، ابتدا نوک ها میها اریب است. وقتی یکی از آندندهدندانه این چرخ •

کنند، سپس به تدریج دو دندانه کاملاً در هم جفت ها با هم تماس پیدا میدندانه

 .شوندمی

تر شدن این درگیری تدریجی، عاملی برای کم کردن سر و صدا و همچنین نرم •

 .ها استدندهحرکت چرخ

های ساده به کاربرد ولی دندهتوان برای همان کاربرد چرخها را میدندهچرخاین  •

 .دهدها به تدریج رخ میمانند آنها پر سروصدا نیستند زیرا درگیری دنده

های مارپیچی گاهی برای انتقال حرکت بین دو محور ناموازی به کار دندهچرخ •

 .روندمی

 های مخروطیدندهچرخ

ها برای تغییر ها بهترین وسیله تغییر جهت هستند. معمولاً از آندندهاین چرخ •

توان طراحی را طوری انجام داد که در شود، ولی میدرجه استفاده می 90جهت 

 .های دیگر نیز کار کنندزاویه

ها صاف دار باشد. اما اگر دندانهها ممکن است مستقیم یا پیچهای آندندانه •

دار این مشکل های پیچهای ساده را دارند. در دندانهدهدنباشد، همان مشکل چرخ



ها در یک صفحه قرار دندهبرطرف شده است، ولی درهر دوی آنها باید محور چرخ

 .داشته باشد

 های حلزونیدندهچرخ

حلزون شبیه یک پیچ است جهت گردش چرخ حلزون به جهت گردش حلزون  •

 .استگرد، تراشیده شده باشد یا چپگردهای حلزون ر بستگی دارد و نیز اینکه دنده

ای بسازند که یا ها را ممکن است به گونهمجموعه حلزون و چرخ حلزون •

 .های یکی، دیگری را در برگیرد و یا هر دو یکدیگر را در برگیرنددنده

گیرند که بخواهیم تغییر زیادی در ها زمانی مورد استفاده قرار میدندهاین چرخ •

است و  20:1رت ایجاد کنیم. معمولاً نسبت شعاع دو چرخ دنده سرعت و یا قد

 .رسدو بیشتر نیز می 300:1گاهی حتی به 

 ایهای شانهدندهچرخ

 .شوندها برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی استفاده میدندهاین چرخ •

ای را دندهها، فرمان اتومبیل است. فرمان، چرخدندهیک مثال خوب برای این چرخ •

چرخانید، با ای در تماس است. وقتی شما فرمان را میچرخاند که با چرخ شانهمی

کند و توجه به جهت چرخش فرمان، شانه به سمت چپ و یا راست حرکت می

 .شودها میباعث حرکت چرخ

در برخی از ترازوها نیز برای چرخاندن عقربه از سیستم مشابهی استفاده  •

 .شودمی
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