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  دنده در دوچرخه ضيتعو ديجد زميمكانيك 
 محمد حسين توكلي، ؛ابوالفضل ،احمدي رحمت

 همدان ،بوعلي سينا دانشگاه ،علوم پايه دانشكدهگروه فيزيك،    
  

  چكيده
مزيت آن ساده بودن  كه استنيكي مكابرنامه نويسي  عملكرد اين مكانيزم بر اساس .جديد تعويض دنده در دوچرخه مي پردازيم ممكانيز يك در اين مقاله به ارائه ي

  .عملكرد و بازدهي بيشتر مي باشد
  

A new bicycle shifting mechanism 
Ahmadi Rahmat, Abolfazl; Tavakoli, Mohammad Hossein 

 

Physics Department, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan  
 

Abstract  
In this paper, we propose a new mechanism to shift the bike. This mechanism is based on the mechanical 
performance programming that its advantage is simplicity of operation and energy efficiency.  
PACS: 07, 45 
 

  قدمهم
 يفراوان هايانسان كاربرد يدور برا يها از گذشته ها نيماش     

 .اند دهيبخش ليسهبشر ت يرا برا امور داشته اند و همواره انجام
در  .باشند يو قرقره ها م يدوران يمحور ها ،ها نيماش نياز ا يكي

به نام جعبه  نيماش ينوع ،يحركت ليوسا يدوچرخه ها و تمام
باعث  يدوران يشعاع محور ها رييدنده، به كار رفته كه با تغ

  .شود يم ستميمورد نظر از س يبازده
 يها يبا بازده ديجد يها نيماش ساختهمواره بشر به دنبال      

مورد توجه و  زين نيعملكرد ماش ي وهيش ن؛يبوده، عالوه بر ا شتريب
طرح  يحالت ممكن برا نيساده تر ي هئقرار دارد كه ارا تياهم
 .باشد ياز اهداف طراحان م يكي ،مورد نظر نيماش

يده ي اين طرح كامال نو مي باشد و الزم به ذكر است كه ا     
براي اولين بار،توسط نويسندگان مقاله ارايه مي شود و منابع ذكر 
  .شده تنها جهت توضيح علمي طرح مورد استفاده قرار گرفته است

       
  موجود تعويض دندهعمل  مكانيزم

 -تسـمه   يهـا  سـتم يبـه س  ميداشته باش ياشاره ا ديدر ابتدا با     
ها با اسـتفاده   ستمينوع س نيدر ا ؛يديخورش -ريزنج و چرخ يپول

در طـول خـود،    ريـ زنج ايـ تسـمه و   يبودن سرعت خط ياز مساو
  :]١[ ميحال دار نيو با ا ميكن يمحورها استفاده م يرو

)1(                                                
 

  
  .پولي -خورشيدي و تسمه -سيستم چرخ زنجير: 1شكل
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 ينشان دهنده  v يان شدهب يدر رابطه  م؛يدان يطور كه مهمان      
هر  يا هيسرعت زاو ωو  تسمه اي ريدر طول زنج يسرعت خط

   .باشد يها م يديشعاع خورش Rها و  يدياز خورش كي
كه با  ؛ميرس يم جهينت نيبه امحاسبات و  يريبا عمل مشتق گ    
گردان  شعاع محور گرداننده و ثابت بودن شعاع محور شيافزا
و با  ابدي يم شيچرخش محور گرداننده افزا يبرا ازيمورد ن يروين

دهد كه در  يعمل رخ م نيكاهش شعاع محور گرداننده عكس ا
  .]2[باشد يدنده م ضيواقع عمل تعو

  
 دنده ضيتعو ديجد زميمكان

ها  رويسب با نناممكن است فرد، مت يدست يدنده  ضيدر تعو     
ي بهتر شدن عملكرد ماشين، به مكانيزه در نتيجه برا .عمل نكند

   .كردن اين فرايند روي مي آوريم
شعاع  رييبا تغ ميهمان طور كه در قسمت قبل مشاهده كرد     

 واد د شيافزا ايرا كاهش و  يخروج يرويتوان ن يمحورها م
 يدنده ( قدرت باال ايو ) سبك يدنده ( سرعت باال به درنتيجه

 يبازده ه ي اين امر دست يافتن بهكه نتيج يافتدست ) نيسنگ
 با فنر ها و ي لهيبه وس مي تواندعمل  نيا .مي باشدمورد نظر 

؛ پذيرد صورت در آن ها يانرژ يساز رهيذخ تياستفاده از قابل
چرخاننده در  يپول ايو (چرخاننده يديشكل كه خورش نيبد
 ييبه چند قسمت بازو 3و2را طبق شكل) يپول - تسمه  ستميس

حاده به صورت  يآزاد ي هيرا با زاو ييرده و هر بازوك ميتقس
   .ميفنر متصل كن كيبه  يرماه

البته در اين سيستم شعاع محور چرخان ثابت مي باشد كه در      
كه مشكل  مقدار اضافي زنجير مي باشد، ،مشكل مورد بحث ،آغاز

  .را مي توان توسط جمع كننده ي زنجير بر طرف كرد
جير مكانيزمي ساده دارند و از توضيح آن در جمع كننده هاي زن  

  .اين مقاله به دليل طوالني شدن متن صرف نظر مي كنيم
 

 
البته تعداد بازوها ( زو ها بر روي محور دورانياب شيوه ي سوار شدن :2شكل

  .)مي تواند باشدبيشتر 
  

  
قسمت  .بازوي اهرمي كه بر روي محور چرخان نسب مي شود: 3شكل
آن  يبر رو ريباشد كه زنج يم يديخورش يتكه ا ين دهنده نشا) 1(شماره
كنترل، قسمت  يفنر مذكور برا ينشان دهنده ) 2(قسمت شماره. شود يسوار م

گاه اهرم و فنر  هيتك) 4(شمارهمحل اتصال اهرم به محور گردان و قسمت  )3(
 است، در اين شكل جهت چرخش محور اصلي كه اهرم بر آن سوار(باشد يم

كه البته اهرم براي كاهش شعاع بايد در جهت پاد ساعتگرد و  ساعتگرد مي باشد،
براي افزايش شعاع در جهت ساعتگرد چرخش دوران با زاويه ي حاده داشته 

  .)باشد
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در اين (مي باشد  xو فاصله ي تكيه گاه از محور دوران   Lطول بازو  :4شكل

سوار است، ساعتگرد مي  شكل نيز جهت چرخش محور اصلي كه اهرم بر آن
باشد، كه البته اهرم براي كاهش شعاع بايد در جهت پاد ساعتگرد و براي افزايش 

  ).شعاع در جهت ساعتگرد چرخش دوران با زاويه ي حاده داشته باشد
  

بـراي   با هم برابر باشند و البتـه  ديمورد نظر با يفنر ها بيضر     
  :محاسبه ي اين ضرايب داريم

  )2(                                                       
فاصله از محور  Rنيرو و  Fگشتاور،   N؛ 2كه در رابطه ي      

  .دوران مي باشد
از محور دوراني و  xرا نيروي وارد بر فنر به فاصله ي  fاگر       

F  را نيروي برآيند وارد بر نوك بازو به فاصله يL  از محور
  :  با اين حال داريم مبگيري رظدوراني در ن

  )3(                                                                    
  :با جايگذاري رابطه ي هوك براي فنر داريم     

  )4(                                                                 

)k  ضريب سختي فنر و∆l ثر اعمالتغيير طول فنر در ا(  
 

  :در نتيجه

   )5(                                                                     
 يك دوچرخه به كار رود براي مثال اگر اين سيستم براي     

 l∆و البته با به دست آوردن  F،R،xداشتن  در دست با) 5شكل(

پي آن در  و Fبر حسب فشردگي مورد نظر در مواجهه با نيروي 

را محاسبه  kرسيدن به بازدهي خاص، مي توان ضريب سختي فنر 
  .كرد

  

  
  .به كار برده شده در دوچرخه جديدمدل خورشيدي  :5شكل

  
متغير مي باشد، به شكلي كه در  Fمي دانيم كه نيروي برآيند      

كه اين تغيير نيرو ( سراشيب افزايش و در سرازيري كاهش مي يابد
، لذا براي محاسبه ي اوليه ي )ي شعاع مي باشد عامل كنترل كننده

  .ضريب سختي بايد نيروي برآيندي مياگين در نظر داشت
اين مكانيزم بر اساس تغييرات نيروي  ؛همان طور كه مطرح شد     
گشتاور وارده بر  ر اساسيند وارد بر چرخ ها و در نهايت ببرآ

  .مي كند عمل با آن خورشيدي چرخاننده و تغيير شعاع متناسب
افزايش مي يابد كه در   l∆مقدار  4با افزايش نير طبق رابطه ي     

نتيجه شعاع محر كاهش يافته و باعث كاهش نيروي مورد نياز براي 
به طور كلي به اين شيوه عمل تعويض دنده را . حركت مي شود
  .انجام مي دهد

زو ها را البته مي توان طرح هايي مشابه ارائه كرد و يا تعداد با     
بر روي محور گرداننده افزايش داد كه به هر حال مكانيزم همه ي 

  .اين طرح ها بر اساس مقاومت فنر در مقابل نيرو مي باشد
       

  نتيجه گيري
براي تعويض دنده يا به صورت  نمونه مكانيزم هاي موجود     

و يا به صورت الكترونيكي و به وسيله ي حسگرها  دستي است
  .ندعمل مي كن

 كردهبر اساس برآيند نيروها عمل  طرح ارائه شده در اين مقاله     
ترين مزيت  و از نوعي برنامه نويسي مكانيكي بهره مي برد كه مهم

 .اين طرح همين امر مي باشد
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برنامه نويسي مكانيكي واژه اي است كه نويسندگان مقاله براي      
اب كرده اند، چرا گيري مكانيزم تعويض دنده انتخ ساختار تصميم

بر اساس  كترونيكي ساختار تصميم گيريكه اگر در مكانيزم هاي ال
باشد  برنامه نويسي ميكروكنترلر ها و يا برنامه نويسي نرم افزاري

در مكانيزم ارايه شده در اين مقاله، ساختار تصميم گيري براساس 
قوانين فيزيكي و مكانيك كالسيك است و نوعي نظم مكانيكي بر 

حاكم است كه اين نظم و رابطه بين قوانين فيزيكي را با نام  آن
  .برنامه نويسي مكانيكي بيان كرديم

نقطه ي قوت اين طرح ساده بودن و عملكرد آن بر اساس      
و همواره  قوانين فيزيكي مي باشد كه هيچ گاه اشتباه نمي كنند

رت همچنين گستره ي دنده ها در اين طرح به صو .دقيق مي باشند
پيوسته مي باشد در حالي كه در طرح هاي عادي گستره ي دنده ها 

      .گسسته است
  

  ها مرجع
 .مركز نشر دانشگاهي» مكانيك تحليلي«؛ فاولز .ر.گ ]1[

P. R. N. Childs; “Mechanical Design”; 2th edition, (2004).    ]2[  
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