
:دستگاه دنده خورشیدی

کھ با دنده ھای ھرز گرد یا دنده مرکزیدنده خورشیدییک مجموعھ خورشیدی و یا سیاره ای مطابق شکل شامل یک
قرار گرفتھ و قفسھ ھم در قفسھ یا حامل سیاره ایسیاره ای یا پنیونھا کھ روی محور نگھدارنده ان بھ طور یکپارچھ روی

بنابراین بار متعادل تنش ھای محرک روی دندانھ ھای زیادی وارد میشود و.احاطھ شده استرینگیدنده داخلی یاداخل
دنده ھای خورشیدی نسبت بھ دنده ھای استاندارد میتوانند مقامتر . میگردد درنتیجھ این طرح دوام زیادتری پیدا میکند 

.باشندوگشتاورھای زیاد را انتقال نمایند

ثابت و یا کالچ ھا و باندھاییدر گیربکسھای اتوماتیک بھ وسیلھ ی)رینگی ،خورشیدی ،قفسھ (یدی عضوھای مجموعھ خورش
البتھ باید دانست کھ مجموعھ .در حالت کلی میتوان پنج حالت مختلف را در مجموعھ مورد بررسی قرار داد. محرک میشوند

ایجاد نسبت دنده ی مناسب از دو و یا سھ مجموعھ استفاده در گیربکس ھا برای .نمیتواند پنج حالت را در گیربکس داشتھ باشد
.میکنند

برای بررسی حالت ھا باید بھ چند نکتھ توجھ کرد

تعداد دنده ھای قفسھ< تعداد دنده ھای رینگی < تعداد دنده ھای خورشیدی 

اثبات این مسالھ باشد برای بعد

.میشود و نیرو را بھ عضو متحرک منتقل میکندمنظور از محرک ،عضوی است کھ گشتاور ورودی بھ ان وارد 

برابر است با تعداد دنده ھای متحرک تقسیم بر تعداد دنده ھای محرکنسبت دنده

:حالت ھای مختلف موجود در دستگاه 

.ھیچ عضوی درگیر نمی باشد: قانون خالص.١

.کھ کافی است دو عضو با ھم یکپارچھ شوندقانون مستقیم.٢



ان این است کھ خورشیدی محرک در این حالت قفسھ ثابت می شود و دو حالت خواھیم داشت کھ حالت مطلوب: دنده عقب.٣
حالت دوم افزایش نسبت دنده خواھیم داشت کھ .چون در این حالت افزایش گشتاور خواھیم داشت .باشد و رینگی متحرک باشد

.برای دنده عقب مناسب نیست

کھ دو حالت دارد : قانون دنده سنگین.۴

)خورشیدی ثابت –رینگی محرک –قفسھ متحرک (

بیشترین افزایش گشتاور)خورشیدی محرک –رینگی ثابت –قفسھ متحرک( 



:قانون اور درایو. ۵

بیشترین افزایش نسبت دنده)دی متحرک خورشی–رینگی ثابت –قفسھ محرک (

)خورشیدی ثابت –رینگی متحرک –قفسھ محرک (

بررسی انتقال قدرت در مجموعھ خورشیدی

اگر ماکت این مجموعھ را داشتھ باشید درک ان . باید ادراک خوبی داشت تا جھت دور اجزا را مجسم کردبررسی حالت ھابرای
.اسان تر خواھد بود 

.ھا را باید درنظر گرفتخورشندی ،رینگی ، قفسھ و پنیونبرای ھر دنده باید جھت دور

جھت چرخش رینگی و پنیون ھمواره موافق یکدیگرند بھ علت دنده داخلی بودن رینگی و جھت چرخش خورشیدی و پنیون 
مخالف یکدیگرند ھمانند دو چرخ دنده ی خارجی

رینگی ثابت-قفسھ متحرک -خورشیدی محرک )نگینقانون دنده س(بررسی یکی از حالت ھا 

از خورشیدی کھ موافق عقربھ ھای ساعت میچرخد بھ قفسھ منتقل میشود ،چون رینگی ) دور(ھمانطور کھ مشاھده میکنید قدرت 
در جھت موافق خواھد بود چون راه گریزی) خروجی (جھت چرخش قفسھ . پنیون ھا مخالف میچرخندثابت است در نتیجھ

.ندارد


