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رهیافتی بر طراحی یک جفت چرخدنده مربعی مشابه و ساخت
به روش برشکاری لیزری
 امروزه از چرخدنده هاي غيردایروي در مقاصد مختلفي که بارزترین آن ایجاد تغييرات سيکلي در ميزان سرعت:چکیده
 نساجي و بسته بندي، براي طراحي و ساخت دستگاه هاي مختلف در صنایع رباتيک،و گشتاور در یک دور کامل است
 در این مقاله به بررسي روش طراحي یک جفت چرخدنده مربعي مشابه از جنس پالستيک پرداخته.استفاده مي شود
 طراحي پروفيل دندانه هاي چرخدنده با توجه به محاسبات ریاضي انجام و ترسيم شکل سه بعدي چرخدنده.شده است
 سپس مدل سه بعدي چرخدنده ها در نرم افزار مونتاژ و حرکت آنها شبيه سازي.ها براساس این محاسبات آغاز گردید
 بررسي نتایج و عدم بروز موانعي نظير. براي توليد چرخدنده هاي مربعي از فرآیند برشکاري ليزري استفاده گردید.شد
 لقي دوراني نامناسب و یا عدم امکان مونتاژ پذیري به دليل طراحي ابعاد،گيرکردن چرخدنده ها در هنگام چرخش
 تطبيق نمودار سرعت زاویه اي چرخدنده محرك با شماره لوب نيز. بيانگر صحت طراحي انجام شده مي باشد،نادرست
.بيانگر صحت اجراي فرآیند شبيه سازي چرخدنده هاي مربعي مي باشد
 برشکاري ليزري، مونتاژ، توليد، طراحي، چرخدنده مربعي:واژه های راهنما
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An approach to design a pair of similar square gears
and manufacture by laser cutting process
Abstract: Non-circular gears for their ability to create cyclic changes in the velocity and
torque of the gears in each revolution employed for various purposes such as robotics, textile,
and packaging industries. In this paper, the design methodology of a similar pair of plastic
square gears is investigated. The design of gear profiles was performed according to complex
mathematical calculations and the three-dimensional model of the gears was designed. Then
the assembly of the gears was performed in CAD software and their motion was simulated.
The laser cutting process was utilized to manufacture square gears. Examination of the
results and the absence of special errors such as the gear's inappropriate meshing during
rotation, improper backlash, or the impossibility of assembly due to incorrect dimensions
design, indicate the accuracy of the design methodology. Moreover, the use of thin plastic
sheets as raw material in the laser cutting process has prevented the laser beam from
diverging and technical faults of gear samples. Comparing the angular speed of the driver
gear with the lobe number also shows the accuracy of the square gear simulation process.
Keywords: Square gear, Design, Manufacturing, Assembly, Laser cutting process
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 -1مقدمه
چرخدندههاي غيردایروي ابتکاري مهندسي و خالقانه براي
جایگزیني همزمان خواص بادامکها و چرخدندههاي مرسوم با
دایره گام دایروي در طراحي و ساخت تجهيزات مهندسي مي-
باشد] .[1همانند تمام چرخدندههاي رایج در دنياي ساخت و
توليد ،چرخدندههاي غيردایروي نيز براي انتقال حرکت دوراني
بين محورها مورد استفاده قرار ميگيرد با این تفاوت که در آنها
برخالف سایر انواع چرخدندهها ،انتقال حرکت دوراني با تغييرات
ممتد در نمودارهاي سرعت و شتاب زاویهاي همراه ميباشد .به
عبارت دیگر تبدیل سرعت ورودي ثابت به سرعت خروجي متغير
و ایجاد حرکات نوساني به شکل حرکت -سکون در هر سيکل
چرخشي از مزایاي مهم استفاده از چرخدندههاي غيردایروي
است] .[1این ویژگي زمينه را براي استفاده از این نوع چرخدنده-
ها در مکانيزمهاي نيازمند سرعتهاي متغير در طول سيکل
حرکتي مشخص مانند دستگاههاي نساجي ،بستهبندي و نيز
صنایع رباتيک فراهم آورده است] .[2باید توجه داشت که آزادي
عمل توليدکننده براي طراحي و ساخت یک چرخدنده
غيردایروي بسيار باال بوده و ميتواند آنها را در اشکال متفاوتي
مانند شکلهاي بيضوي و چندگوشه طراحي نماید که با استفاده
از هر شکل خاص چرخدنده ،ميتوان حرکت خروجي متفاوتي را
از مکانيزم ساخته شده ،انتظار داشت .تفاوت دیگر چرخدندههاي
غيردایروي با چرخدندههاي مرسوم دایروي را ميتوان مسطح
بودن هندسه کلي این نوع چرخدندهها دانست که استفاده از آنها
را به منظور بهينهسازي فضاي مورد استفاده در ماشينهاي
محرك و داشتن طراحي فشرده و کمحجم ،تسهيل مينماید .از
این رو در طي روند تاریخي توسعه چرخدندههاي غيردایروي
همواره تالش بر به کارگرفتن آنها در طراحي ماشينهاي
اتوماتيک و ابزارهاي اندازهگيري خاص بوده است .اولين تالشها
در زمينه کاربرد عملي چرخدندههاي غيردایروي را ميتوان در
تحقيقات کاربردي بورمِستِر در ساخت مکانيزمهاي حرکتي با
سرعت متغير در سال  1000جستجو نمود] .[2البته باید توجه
داشت که تا سالهاي متمادي ،فقدان روش ساخت مناسب براي
چرخدندههاي غيردایروي ،عاملي محدودکننده در کاربرد آنها
بود .امروزه تمام محاسبات موردنياز براي طراحي و ساخت
چرخدندههاي غيردایروي براساس این تحقيقات و بر پایه طراحي
چرخدندههاي بيضوي استوار است] .[2به عبارت دیگر براي ورود
ب ه این حيطه از طراحي لزوم آشنایي با روند طراحي چرخدنده-
هاي بيضوي ضروري است تا از طریق بسط ،ترکيب و افزودن
پارامترهاي دیگر بتوان سایر انواع چرخدندههاي غيردایروي را
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طراحي و توليد نمود .ساندي و همکاران در طي تحقيقات
کاربردي انجام شده بر روي چرخدندههاي بيضوي عالوه بر
معرفي دقيقتر مکانيزم حرکتي آنها ،چرخدندههاي فوق را از نظر
رابطه بين شکل چرخدنده و سرعت حرکتي بررسي نمودند].[0
آنها توانستند روشي خالقانه و بهينهتر را براي تعيين شکل
دندانهها و منحني گام چرخدنده بيضوي ارائه دهند .همچنين
آنها از طریق پيادهسازي سيستم طراحي و ساخت یکپارچه به
کمک کامپيوتر موفق به توليد این نوع از چرخدندههاي
غيردایروي به صورت کنترل اتوماتيک بر روي ماشين سي-ان-
سي پنج محوره گردیدند ].[0
با توجه به موضوع مقاله حاضر و تمرکز خاص بر روي
چرخدندههاي مربعي الزم به توضيح است که مقاالت علمي در
این زمينه به دليل جدید بودن بحث ،بسيار محدود بوده و تحقيق
مستقلي با اشاره خاص در زمينه طراحي و ساخت چرخدندههاي
مربعي وجود ندارد و در بيشتر مقاالت به صورت جمعي به تمام
چرخدندههاي غير دایروي به صورت بسيار مختصر پرداخته شده
است .از طرف دیگر اقتضاي طراحي هر نوع چرخدنده غيردایروي
استفاده از روشي مستقل و کارآ است که مستقيما بر کيفيت
چرخدندهها و عملکرد آنها تأثيرگذار ميباشد .بنابراین با توجه به
گسترش روزافزون کاربرد این نوع چرخدندهها در صنایع مختلف
و نبود تحقيقات مشابه در ایران ،نوآوري اصلي این مقاله را مي-
توان ارائه روشي منظم و دقيق براي طراحي و شبيهسازي حرکتي
چرخدندههاي مربعي دانست که قبال در هيچ مقالهاي به آن به
صورت موضوعي مستقل پرداخته نشده است .همچنين به دليل
پيچيدگي و هزینه باالي ساخت قالب در فرآیند تزریق پالستيک
و مشکال ت این روش در ساخت قطعات با اندازه و پهناي زیاد و
ضخامت کم مانند چرخدندههاي غيردایروي ،در این مقاله روش
برشکاري ليزري براي اولين بار جهت ساخت چرخدندههاي
مربعي نوع پالستيکي پيشنهاد گردیده است .در ادامه نویسنده
جهت تبيين هر چه بيشتر عملکرد چرخدندههاي مربعي به دو
مقاله کاربردي جدید اشاره نموده است.
انتقال گشتاور در رباتهاي با اندازههاي مختلف ،یکي از
کاربردهاي چرخدنده مربعي ميباشد .در یکي از تحقيقات ارائه
شده ،از چرخدنده مربعي براي انتقال حرکت قابل کنترل در ربات
رفع گرفتگي لولههاي فاضالب استفاده شده است .در این ربات با
شناسایي مانع ،روتور محرك شروع به حرکت کرده و گشتاور باال
را از طریق چرخدندههاي مربع شکل به چرخهاي ربات منتقل
ميکند .تحقيقات نشان داد که استفاده از چرخدندههاي مربعي
به عنوان گيربکس انتقال نيرو در این ربات سبب پایداري در
انتقال نيرو شده و در موارد موردنياز ميتوان حتي قدرتهاي
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بيشتري را نيز از طریق گيربکس مربعي به چرخها منتقل
نمود] .[0در طرح تحقيقاتي دیگري براي طراحي سيستم انتقال
قدرت در وسایل حمل و نقل اتوماتيک با کاربرد در سيستمهاي
ذخيرهسازي و انبارداري از چرخدندههاي مربعي استفاده شده
است .براي کنترل تغييرات قدرت منتقل شده به چرخها در این
سيستمهاي اتوماتيک از یک موتور جریان مستقيم استفاده شد
که قابليت انتقال گشتاور در محدوده سي کيلوگرم -سانتيمتر و
ميزان چرخش تا بازه  033دور را دارا بود .کاربرد این نوع
چرخدندهها در این سيستمهاي محرك کارآیي مناسب آنها را
براي انتقال و پایداري سيستم تأیيد نموده است].[0
در تحقيق حاضر ،یک جفت چرخدنده غيردایرهاي مربعي
شکل مشابه از جنس پالستيک با تعيين پارامترهاي هندسي
طراحي شده و سپس مدلهاي کامپيوتري از آنها در نرمافزار تهيه
شد .بعد از مونتاژ چرخدندهها و اجراي تحليل بر روي نحوه
حرکت و درگيري چرخدندهها و با تأیيد نتایج به دست آمده ،هر
دو چرخدنده با استفاده از فرآیند برشکاري ليزري توليد شد.
روش برشکاري ليزري روشي مؤثر و دقيق براي توليد اینولوت
خاص ایجاد شده در چرخدندههاي غيردایروي با دقتهاي باال
بوده و امروزه از آن ميتوان به عنوان یکي از روشهاي
ماشينکاري مدرن به صورت وسيعي در توليد چرخدندههاي
غيردایروي استفاده نمود.
 -2معرفی اصول طراحی چرخدندههای غیردایروی
طراحي چرخدندههاي غيردایرهاي داراي مشکالت زیادي به
خاطر پيچيدگي فرم خاص دندانهها ميباشد که شامل محاسبات
پيچيده ریاضي بوده و در اکثر نرمافزارهاي طراحي مرسوم روش
مناسبي براي طراحي این گونه از چرخدندهها ارائه نشده است.
در این بخش ابتدا به روش محاسباتي براي طراحي فرم
چرخدندههاي غيردایرهاي اشاره ميگردد .در چرخدندههاي
غيردایرهاي ،هر سطح پهلویي هر دندانه متفاوت از دندانه مجاور
است تا بتواند غلتش صحيح دو چرخدنده را در طي دوران کامل
و در زوایاي متنوع تأمين نماید .البته در موارد بسيار نادر خصوصاً
زماني که بخشي از چرخدنده غيردایروي داراي حالت مدور یا
دایرهاي باشد ،ميتوان از اشکال یکسان براي طراحي دندانهها
فقط در آن قسمت چرخدنده استفاده نمود] .[1همين تفاوت فرم
دندانههاي مستقر بر روي محيط بيروني چرخدنده غيردایروي،
کنترل کيفيت این نوع چرخدندهها را به امري بسيار حساس و
دقيق بدل نموده و براي این کار به ناچار باید از دستگاههاي
خاصي استفاده نمود .به منظور جلوگيري از مشکالت احتمالي

نشریه مهندسي مکانيک

در درگيري چرخدندههاي غيردایروي ،پروفيل دندانهها باید به
درستي با استفاده از یک چرخدنده شانهاي مرجع مشبندي
شود] .[6این شرط زماني محقق خواهد شد که خط مرجع
چرخدنده شانهاي به درستي بر روي خط غلتش چرخدنده
غيردایروي حرکت نماید .خط غلتش چرخدنده غيردایروي (،)L
در شکل  1و در مختصات قطبي به صورت ) L = r(ρتوصيف
شده است .همچنين خط گام چرخدنده شانهاي مرجع ( )Sبا فرم
مشخص بر روي خط غلتش چرخدنده غيردایروي حرکت مي-
نماید .در اینصورت مختصات نقطه تماس  Pدر درگيري دو
چرخدنده به صورت رابطه ( )1بيان ميشود ]:[6
()1

])P[X, Y] = [r(ρ) cos(ρ) , r(ρ) sin(ρ

در اینصورت زاویه بين خط گام چرخدنده شانهاي مرجع و
خط غلتش چرخدنده غيردایروي به شکل رابطه ( )2است ]:[6
()2

)r(ρ
)
dr
dρ

(θ = arctg

بنابراین:
()0

μ=ρ−θ

باید توجه داشت غلتش دو چرخدنده در حالت  ρ = 0اتفاق
ميافتد و در این حالت خط گام چرخدنده شانهاي مرجع بر روي
خط غلتش چرخدنده غيردایروي غلتيده و نقطه  P0به نقطه P
ميرسد .بنابراین طول بين  P0و  Pاز خط  Lبرابر با طول P0
و  Pروي خط  Sميباشد .اگر  Lاز  iبخش  liتشکيل شده باشد،
نقطه تحليلشده  Pمربوط به طول بخشهاي  ljو  ljاز رابطه ()0
به دست ميآید ]:[6
j

()0

|𝑤| = ∑ ln
n=1

شکل  1نحوه غلتش خط گام چرخدنده شانهاي مرجع ( )Sبر روي
خط غلتش چرخدنده غيردایروي ([6] )L
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بنابراین اگر خط غلتش چرخدنده غيردایروي به  zبخش که
برابر با تعداد دندانههاي چرخدنده غيردایروي است تقسيم
گردد ،ميتوان مدول ( )mچرخدنده را از رابطه ( )0به دست
آورد ].[6
()0

چرخدندههاي بيضوي شکل ،این مقدار برابر با عدد یک و در
چرخدندههاي مثلثي و مربعي شکل ،شماره لوب به ترتيب برابر
با عدد سه و چهار ميباشد که با افزایش شماره لوب تعداد گوشه-
هاي چرخدنده غيردایروي افزایش یافته و شکل هندسي
چرخدنده تغيير مينماید.

|L| ∑jn=1 ln
=m
=
πz
πz

ميتوان شعاع گام چرخدندههاي محرك و متحرك و مقادیر
سرعت زاویهاي را نيز به صورت ) S = r(θو) L= r(ρفرض
کرده و توسط روابط ( )6تا ( )0به دست آورد ]:[6
()6
()7
()0

vθ
vθ
=
wθ dθ
dt
vρ
vρ
=L
=
wρ dρ
dt
vθ = vρ
=S

از روابط ( )6تا ( )0به آساني ميتوان نسبت سرعتهاي
چرخشي را توسط رابطه ( )9محاسبه نمود ].[6
()9

dρ S
=
dθ L

در نهایت تابع نسبت چرخدنده باید در یک سيکل چرخشي
 Tتابعي از سيکل چرخدندههاي محرك ( )T1و متحرك ()T2
باشد ]:[6 ،1
T1 T2
()13
=T
=
n2 n1
که در آن  nشماره لوب 1چرخدنده است .شماره لوب
چرخدنده عددي بدون دیمانسيون بوده و نشانگر تعداد گوشههاي
چرخدنده غيردایروي طراحي شده ميباشد .اثر این عدد در
نسبت سيکل چرخشي بين چرخدندههاي غيردایروي درگير با
هم ميباشد که تأثير مستقيمي بر روي دامنه سيکل نوساني
سرعت و شتاب زاویهاي چرخدنده محرك در یک دور کامل
خواهد داشت .با افزایش شماره لوب تعداد سيکل نوساني سرعت
و شتاب زاویهاي چرخدنده محرك در یک دور کامل افزایش مي-
یابد .بنابراین طراح ميتواند بر حسب نياز طراحي خود شماره
لوب را براي کنترل نوسانات سيکلي در چرخدندههاي غيردایروي
تغيير دهد .بدیهي است که تغيير در شماره لوب سبب تغيير در
فرم هندسي چرخدندههاي غيردایروي ميگردد به طور مثال در
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 -3مواد و روشها
 -1-3حصول به پارامترهای طراحی در چرخدنده مربعی
در این تحقيق چرخدندههاي غيردایروي ،مشابه و از نوع مربعي
است ،از این رو با توجه به روابط ارائه شده در قسمت قبل ميتوان
پارامترهاي اساسي براي طراحي چرخدنده مربعي با شماره لوب
چهار را تعيين نمود .براي این کار نویسنده تعداد دندانههاي
چرخدنده مربعي را سي و دو عدد فرض کرده و براساس آن مقدار
مدول چرخدنده را با استفاده از روابط ارائه شده در بخش قبلي
محاسبه نموده است .مقادیر زاویه فشار و ضریب اصالح
چرخدندهها نيز به صورت پيشفرض به ترتيب برابر با بيست
درجه و عدد صفر در نظر گرفته شد .سپس این مقادیر به عنوان
مقادیر ورودي براي حصول به مقطع دوبعدي چرخدنده مربعي
به نرمافزار گيراُتيس موشن منتقل گردید .به عبارت دیگر با توجه
به اینکه ابزارهاي تسهيلکننده طراحي چرخدندههاي غيردایروي
در نرمافزارهاي مرسوم طراحي و نقشهکشي صنعتي نظير کَتيا و
ساليدورکس وجود ندارد ،براي طراحي مدل سهبعدي این
چرخدندهها ،ابتدا شکل مقطع کلي آنها در قالب مدل دوبعدي
توسط نرمافزار خاص طراحي چرخدنده با نام گيراُتيس موشن به
دست آمد .این نرم افزار داراي ابزارهاي دقيق و توانمندي براي
رسم مقاطع دوبعدي شکل پروفيل دندانههاي چرخدندههاي
غيردایروي بر حسب پارامترهاي ورودي به آن ميباشد .بدیهي
است اجراي اتوماتيک ترسيم مدلهاي دوبعدي مقاطع
چرخدندهها ،فرآیند طراحي را از نظر زماني به ميزان زیادي
کاهش داده و راندمان را افزایش ميدهد .بنابراین براي حصول
به مدل دوبعدي چرخدندههاي غيردایروي در نرمافزار گيراُتيک
موشِن ،ابتدا پارامترهاي پيشفرض و محاسبه شده تعداد دندانه،
زاویه فشار ،ضریب اصالح ،شماره لوب و مقدار مدول چرخدنده
طبق شکل  ،2به صورت عددي به نرمافزار وارد گردید .با اعمال
این پارامترها فرآیند ترسيم مقاطع چرخدندهها به صورت
اتوماتيک انجام گرفته و مقادیر خروجي با توجه به پارامترهاي
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وارد شده به نرمافزار به صورت گزارش از آن دریافت شد .در
جدول  1مجموعه پارامترهاي ورودي و پارامترهاي استخراج شده
از نرمافزار شامل شعاعهاي کوچک و بزرگ چرخدنده مربعي
شکل ،ارتفاع دندانه و فاصله مرکز محورهاي دو شفت چرخدندهها
ارائه گردیده است.

شکل  2اعمال پارامترهاي ورودي به نرمافزار و حصول به شکل
دوبعدي چرخدندههاي مربعي شکل

شکل  0مدل سهبعدي چرخدنده مربعي طراحي شده

جدول  1پارامترهاي طراحي و ساخت چرخدندههاي مربعي
چرخدنده مربعی
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جنس پالستيکي که باید چرخدندهها از آن توليد ميشد انتخاب
گردید .الزم به ذکر است که تغييرات موردنياز از نظر قطر سوراخ
مرکزي چرخدندهها و اشکال توخالي شده فرمدار در چرخدنده-
هاي مربعي بعد از ساخت مدل سهبعدي آنها در نرمافزار
ساليدورکس روي چرخدندهها اعمال گردیده است .در شکل 0
نمایي از چرخدنده مربعي سهبعدي طراحي شده در نرمافزار
ساليدورکس ارائه گردیده است.

 -2-3تحلیل حرکتی چرخدندههای مربعی

پارامتر

شماره لوب
زاویه فشار (درجه)
تعداد دندانه
شعاع بزرگ چرخدنده (ميليمتر)
شعاع کوچک چرخدنده (ميليمتر)
مدول نرمال
ضریب اصالح
قطر سوراخ مرکزي (ميليمتر)
ارتفاع کل دندانه (ميليمتر)
فاصله مراکز محورهاي دو شفت چرخدنده (ميليمتر)

با تعيين این پارامترها ،فرآیند ترسيم مدل دوبعدي چرخدنده-
هاي مربعي و تبدیل آن به مدل سهبعدي آغاز ميگردد .با ایجاد
شکل مقطع دوبعدي چرخدندههاي مربعي در نرمافزار گيراُتيک
موشِن ميتوان آنها را در قالب پسوند دي -اِکس -اِف 1که یک
پسوند دوبعدي ساز است ذخيره و به نرمافزار دیگري براي تبدیل
به مدل سهبعدي منتقل نمود .کار بُعددهي به مقاطع دوبعدي در
این مقاله با نرمافزار ساليدورکس 2انجام شده و در آنجا این مدل-
ها به صورت تک به تک با استفاده از دستور اِکسترود به مدلهاي
سهبعدي با ضخامت معادل با هشت ميليمتر تبدیل گردید تا
شکل سهبعدي چرخدندههاي مربعي ایجاد شود .ميزان ضخامت
چرخدندههاي مربعي به توصيه شرکت برشکار ليزر و با توجه به
*.Dxf
Solid works

با ساخت مدل سهبعدي چرخدندههاي مربعي در نرمافزار
ساليدورکس ،این چرخدندهها در محيط مونتاژ توسط قيدهاي
هندسي موردنياز بر روي دو شفت مجزا مونتاژ گردید .در شکل
 ،0نمایي از مدل سهبعدي چرخدندههاي مربعي مونتاژ شده در
نرمافزار ساليدورکس ارائه شده است .سپس تداخل بين دندانه-
هاي دو چرخدنده در یک سيکل کامل چرخشي در این محيط
بررسي شده و تحليل سينماتيک آنها در نرمافزار ساليدورکس
انجام گرفت .خروجي تحليل سينماتيک در این نرمافزار دستيابي
به نمودار سرعت زاویهاي است که ميتوان از آن براي بررسي
تعداد پيکها در نمودار سيکل چرخشي و تطابق آن با نمودارهاي
مرسوم این نوع چرخدنده جهت اطمينان از طراحي استفاده نمود.

شکل  0چرخدندههاي مربعي درگير در حالت سهبعدي
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براي اجراي فرآیند شبيهسازي حرکتي هر دو چرخدنده
مربعي طراحي شده را به محيط مونتاژ نرمافزار ساليدورکس
منتقل کرده و متناسب با سوراخ مرکزي دو چرخدنده مربعي ،دو
شفت با طول دلخواه براي استقرار چرخدندهها بر روي آنها نيز به
صورت سهبعدي طراحي و آن دو شفت نيز به محيط مونتاژ
منتقل ميشود .سپس سوراخ مرکزي هر دو چرخدنده با شفت
مربوط به خود با استفاده از ابزار قيود هندسي در محيط مونتاژ
نرمافزار به صورت هممرکز قيدگذاري گردید .براي اینکه هر دو
چرخدنده مربعي در یک امتداد نسبت به هم قرار گيرند ،باید
رویه جلویي هر دو چرخدنده طبق شکل  0به صورت همسطح
باشد که براي این کار قيد کوینسيدنت 1به کار گرفته شد.
استفاده از همين قيد طبق شکل  0براي ایجاد همسطحي بين
رویه مسطح جلویي استوانه شفت با رویه جلویي چرخدنده مربوط
به آن نيز انجام گرفت .در انتهاي این مرحله از قيدگذاري بين
شفتها و چرخدندهها ،هر چرخدنده مربعي ميتواند به صورت
مستقل روي شفتي که با آن قيدگذاري شده داراي دوران آزاد
باشد .سپس دو چرخدنده از نظر تداخل بين دندانهها با استفاده
از موس در موقعيت صحيحي قرار گرفته و براي شبيهسازي
حرکتي آنها از ماژول موشِن اِستادي 2استفاده ميگردد .ابتدا با
استفاده از قيد تماس 0در این ماژول هر دو چرخدنده را انتخاب
و ميان آنها این قيد ایجاد گردید .بعد از انجام این کار براي
شناساندن عناصر مونتاژ به صورت قطعات فيزیکي به نرمافزار از
آیکون محاسبه انيميشن 0در این ماژول استفاده ميشود .براي
دوران دادن به چرخدندهها از آیکون موتور استفاده شده و روي
یکي از چرخدندهها که باید چرخدنده محرك باشد موتور دوراني
با تعداد مشخص دور تعبيه ميگردد .با آغاز شبيهسازي ،هر دو
چرخدنده مربعي به صورت درگير با هم شروع به حرکت مي-
نمایند .مرحله مونتاژ و شبيهسازي در طراحي چرخدندههاي
غيردایروي از اهميت باالیي برخوردار بوده و باید با دقت و ترتيب
ارائه شده انجام گيرد .براي دستيابي به نمودار سرعت زاویهاي به
ازاء زاویه حرکت چرخدنده محرك بعد از اطمينان از صحت
مونتاژ و حرکت صحيح چرخدندهها ،با استفاده از آیکون ایجاد
دیاگرام 0این نمودار به راحتي در نرمافزار اليدورکس قابل
دسترسي خواهد بود .در این تحقيق براي شبيهسازي حرکتي
تنها پارامتر ورودي به نرمافزار به غير از قيود هندسي ميزان
دوران موتور براي چرخش چرخدنده محرك بوده و تنها خروجي
مدنظر هم نمودار سرعت زاویهاي چرخدنده محرك ميباشد.

شکل  ،6نمایي از ابعاد مهم بر روي چرخدنده غيردایروي نوع
مربعي را که در این تحقيق طراحي شده است ،نشان ميدهد.
توجه به این نکته ضروري است که براي درگيري مناسب بين دو
چرخدنده غيردایروي عالوه بر برابري مقادیر مدول چرخدندهها،
باید نسبت شماره لوب هر چرخدنده به تعداد دندانههاي آن با
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 -3-3ساخت چرخدنده مربعی به روش برشکاری لیزری
جهت توليد نمونههاي واقعي چرخدنده در این تحقيق از فرآیند
برشکاري ليزري استفاده شده است .فایل دوبعدي چرخدنده
مربعي در قالب پسوند دي -اِکس -اِف به دستگاه برشکاري ليزري
منتقل و فرآیند برشکاري بر روي ورق پالستيکي به ضخامت
هشت ميليمتر از جنس پلي الکتيک شفاف طبيعي که یک
ترموپالستيک است انجام گرفت .از ویژگيهاي اصلي پلي
الکتيک شفاف ميتوان به سختي باالي آن اشاره نمود .همچنين
این ترموپالستيک به دليل استحصال از مواد طبيعي مانند ذرت
داراي قابليت زیست تخریبي بوده و به مرور زمان در مجاورت
خاك تجزیه ميگردد.
دستگاه مورد استفاده در این تحقيق دستگاه برش ليزر مدل
 1010باکس است که در آن از یک ليزر  Co2با توان یکصد و
بيست وات و سرعت روبشي حداکثر ششصد ميليمتر بر ثانيه
استفاده شده است .این دستگاه قابليت حکاکي و برش بر روي
تمام غيرفلزات را دارا بوده و ابعاد ميز کارگير آن نيز  123در 93
سانتيمتر ميباشد .در شکل  0نمایي از این دستگاه ارائه شده
است.

شکل  0دستگاه برش با ليزر مدل  1010باکس
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چرخدنده دیگر نيز مساوي باشد که با توجه به مشابهت دو
چرخدنده مورد بررسي در این تحقيق ،شرط درگيري مناسب
رعایت شده است ].[1
از آنجا که براي تعيين مقادیر سرعت زاویهاي در چرخدنده-
هاي غيردایروي نياز به استفاده از تجهيزات و سنسورهاي خاص
گرانقيمت و با دقت باال ميباشد ،بنابراین در این تحقيق به دليل
انطباق هندسي نمونههاي فيزیکي چرخدنده مربعي با مدل سه-
بعدي ،براي تعيين مقادیر سرعت زاویهاي به جاي آزمایشهاي
واقعي از شبيهسازي مدلهاي کامپيوتري چرخدندههاي مونتاژ
شده در نرمافزار ساليدورکس ،استفاده گردیده است .شکل 7
نمودار تغييرات سرعت زاویهاي در چرخدنده محرك مربعي شکل
را نشان ميدهد .سينوسي بودن نمودار سرعت زاویهاي در
چرخدندههاي غيردایروي امري مرسوم است که در شکل  7به
وضوح قابل رؤیت ميباشد.

نشریه مهندسي مکانيک

با چهار ميباشد .از این رو در شکل  ،7تعداد سيکل تغييرات
دامنه سرعت زاویهاي در چرخدنده محرك در هر دور کامل برابر
با چهار دامنه نوساني است .شکل  ،7داراي نموداري روان و بدون
تغييرات و نویز معنادار است که عدم وقوع پدیده ارتعاشات جزئي
را در حين دوران دو چرخدنده در یک سيکل کامل تضمين مي-
نماید .بروز ارتعاشات جزئي در چرخدندههاي غيردایرهاي درگير
با هم ،پدیدهاي شایع در طراحي چرخدندههاي غيردایروي است
که بيشتر به دليل تعيين اشتباه پارامترهاي طراحي اوليه ،کيفيت
سطح نامناسب قطعات توليدي به دليل انتخاب نادرست روش
توليد و یا انتخاب نادرست ميزان خالصي بين دندانههاي دو
چرخدنده سبب عدم پایداري در سيکل حرکتي چرخدنده محرك
ميگردد] .[7این ناپایداري حرکتي ،ارتعاشات در سيستم انتقال
قدرت چرخدندهاي را افزایش داده و سبب بروز عواملي نظير
خستگي و شکست زودهنگام در دندانههاي چرخدنده مي-
گردد] .[7شکل  0چرخدندههاي غيردایروي فيزیکي توليد شده
را در حالت مونتاژ نشان ميدهد.

شکل  6نمایش ابعاد مهم بر روي چرخدنده مربعي طراحي شده

شکل  7نمودار تغييرات سرعت زاویهاي چرخدنده مربعي در برابر
زاویه چرخدنده محرك

شکل  0مونتاژ چرخدندههاي غيردایروي مربعي و بررسي نحوه
درگيري آن ها

بررسي نمودار شکل  7و شبيهسازي حرکتي چرخدندهها در
نرمافزار نشان ميدهد که دامنه تغييرات سرعت زاویهاي در
محدوده مناسبي قرار داشته و تعداد دامنه نوسانات سيکلي در
یک سيکل کامل با شماره لوب چرخدنده محرك غيردایروي برابر
است که در این تحقيق چرخدنده مربعي داراي شماره لوب برابر

بازرسي ابعادي نمونههاي فيزیکي فوق با استفاده از کوليس
و ميکرومتر براي سنجش ابعاد اشاره شده در شکل  6نشان مي-
دهد که تلرانس توليد نمونهها بر روي تمام ابعاد ،حداکثر معادل
 ±3/31ميليمتر ميباشد که بيانگر کيفيت مناسب توليد
چرخدندهها است.
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براي سنجش پدیده عدم عمودیت (شيبدار شدن) دندانه-
هاي چرخدندهها در امتداد پهناي ضخامتي چرخدنده از ابزاري
به نام گونياي دقيق فلزي استفاده شده است .با این کار امتداد
دندانههاي چرخدنده در راستاي ضخامت چرخدنده با استفاده از
آزمایش گونيا و تست عبور نور متمرکز مورد بررسي قرار گرفت.
براي تنظيم دقيق گونياي فلزي از یک ساعت اندیکاتور استفاده
گردید که براي صفر کردن بازوي افقي گونيا به کار گرفته شد.
کار سنجش احتمال عدم عمودیت دندانههاي چرخدنده براي هر
دندانه از دندانههاي چرخدندههاي مربعي در قالب کنترل صد در
صدي به صورت مجزا انجام گرفت .در این آزمایش هرگونه عبور
نور متمرکز از فاصله بين گونيا و دندانه تنظيم شده از چرخدنده
مربعي به روشي ساده و ارزان ،بيانگر وجود شيب در راستاي
عمودي آن دندانه ميباشد .شکل  9نمایي از نحوه اجراي این
آزمایش را نشان ميدهد .الزم به ذکر است این آزمایش گاهي
فقط با استفاده از یک ساعت اندیکاتور انجام ميگيرد و از طریق
جابجایي آن در راستاي ضخامتي دندانه (راستاي عمودي) با
توجه به تغييرات عقربه ساعت ميزان عمودیت آن راستا بررسي
ميشود .در این مقاله به دليل احتمال وقوع لرزش در حين
جابجایي ساعت از ترکيب گونيا و نور با ساعت اندازهگيري
استفاده شده تا دقت اندازهگيريها تضمين گردد.
همچنين سطح مسطح دو طرف هر چرخدنده مربعي نيز براي
بررسي اعوجاج احتمالي نمونهها در اثر حرارت برشي پرتو ليزر با
استفاده از گونيا و تست عبور نور طبق شکل  ،13مورد بررسي
قرار گرفت .نتایج بررسي نشان ميدهد که پارامترهاي توليدي
انتخاب شده ،ساخت بدون عيب نمونههاي چرخدندهاي شکل را
تأمين نموده و پدیده عدم عمودیت دندانههاي چرخدنده در
امتداد پهناي ضخامتي در اثر واگرایي اشعه ليزر و نيز اعوجاج در
سطح مسطح نمونههاي چرخدندهاي به دليل حرارت ناشي از
برش ليزر در نمونههاي فيزیکي توليد شده رخ نداده است.

شکل  9نحوه اجراي آزمایش عبور نور براي تعيين عمودیت دندانهها
در راستاي ضخامتي چرخدنده مربعي
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شکل  13نحوه اجراي آزمایش عبور نور براي تعيين اعوجاج روي
سطح مسطح چرخدنده مربعي

البته دليل عدم واگرایي اشعه ليزر را ميتوان کم بودن
ضخامت ورق خام پالستيکي انتخاب شده در فرآیند برشکاري
دانست] .[0بازرسي حرکتي چرخدندههاي فيزیکي در حالت
مونتاژ شده نيز بيانگر حرکت نرم و انتخاب ميزان خالصي مناسب
بين دندانههاي دو چرخدنده در طي دوران است که این امر به
واسطه انتخاب و محاسبه دقيق پارامترهاي ورودي چرخدنده
نظير فاصله محوري بين دو چرخدنده مونتاژ شده است.
 -4نتیجهگیری
در این مقاله روشي براي طراحي یک جفت چرخدنده مربعي
مشابه و توليد آنها با فرآیند برشکاري ليزري پيشنهاد گردید.
تعيين پارامترهاي طراحي چرخدنده مربعي بر پایه محاسبات
ریاضي ارائه شده در مقاله انجام و براساس آن ،فرآیند ترسيم
مدل مقطع دندانههاي چرخدنده و مدل سهبعدي در نرمافزار
طراحي انجام گرفت .شبيهسازي حرکتي نمونههاي مونتاژ شده
در نرمافزار ضمن تضمين صحت طراحي منجر به دستيابي به
نمودار سرعت زاویهاي براساس تغييرات زاویه در چرخدنده
محرك شد .نتایج به دست آمده در تحقيق را ميتوان به شکل
زیر دستهبندي نمود:
 -1سينوسي بودن و سيکل تکرار دامنه نوسانات در نمودار
سرعت زاویهاي با شماره لوب چرخدنده محرك که در این تحقيق
از نوع مربعي با درجه چهار است ،مطابقت دارد که تأیيدي بر
دقت اجراي فرآیند شبيهسازي حرکتي ميباشد.
 -2بررسي چرخدندههاي توليد شده نشان ميدهد که
چرخدندهها از نظر کيفيت توليدي در حد قابل قبولي بوده و
پدیده مخروطي شدن چرخدندهها در امتداد پهناي دندانههاي
چرخدنده در اثر واگرایي اشعه ليزر و نيز اعوجاج در سطح مسطح
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خليل پور آذري

نمونههاي چرخدندهاي به دليل حرارت ناشي از برش ليزر در آنها
.ایجاد نشده است
 بررسي ابعادي چرخدندههاي مربعي برشکاري شده توسط-0
کوليس و ميکرومتر بيانگر این موضوع است که تلرانس ابعادي بر
. ميليمتر ميباشد±3/31  حداکثر معادل،روي تمام جهات
 گيرکردن، عدم مونتاژپذیري به دليل طراحي ابعاد نادرست-0
چرخدندهها در هنگام چرخش و لقي دوراني نامناسب در طي
مونتاژ فيزیکي چرخدندهها رؤیت نگردید که این امر دليل دیگري
.بر صحت روش طراحي و ساخت انتخاب شده در این تحليل است
 فهرست عالئم-5
عالیم انگلیسی
)m/s(  سرعت مماسي چرخدنده متحرك در نقطه تماسv∅
)m/s(  سرعت مماسي چرخدنده محرك در نقطه تماسvθ
)rad/s(  سرعت زاویهاي چرخدنده متحركw∅
)rad/s(  سرعت زاویهاي چرخدنده محركwθ
)mm(  مدول چرخدنده محركm
تعداد دندانههاي چرخدنده محرك
)m( شعاع گام چرخدنده متحرك
)m( شعاع گام چرخدنده محرك
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