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  )شرح مساله(مقدمه 
مورد ها  دنده جعبه ي موازي قدرت در شفتهادهنده  عوامل انتقالنیتر  از سادهیکیعنوان   ساده بهيها دنده چرخ

دلیل اینکه هنگام حرکت نیازي به تعویض دنده   به285جعبه دنده تراکتور مسی فرگوسی  .گیرندمیاستفاده قرار 
 در این تحقیق مقادیر .گیردانجام می ساده يها دنده چرخل قدرت توسط قاندارند، از نوع سري کشویی است و انت

مده و با استفاده از آ بدست سزای م- دنده درگیر با هم با استفاده از تئوري وان هاي ایجاد شده در هر دو چرخ تنش
  .هاي ماکزیمم بدست آمد و متناسب با آن نقاط یک ضریب اطمینان حاصل شدمقدار تنشAnsys 11 افزار  نرم

  ها ترین یافته مهم
هاي این  توان نتیجه گرفت که در لبه می F.S م گرفته و همچنین مقادیرهاي انجا  با در نظر گرفتن تحلیل◄

  .باشد ها شکستگی نسبت به سایر نقاط بیشتر می دنده چرخ

  .تر اتفاق خواهد افتاد هاي سبک بیشترین مقدار تنش در دنده◄

 MF285 ،Ansysتنش، جعبه دنده، چرخ دنده، تراکتور  : کلیديهاي واژه

  91- 306- 97   طرح تحقیقاتی شماره شناسه:منبع یافته

 هاشم رحمتیمحمد -زاده  احمد تقی- محسن آزادبخت ):گان(نویسنده

  285 ه دنده تراکتور مسی فرگوسنهاي جعب هاي وارد شده به چرخ دنده بررسی تنش :عنوان

  91-306- 97 :شماره
 25/1/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
بعدي از گیر  افزار جانبی گیرترکس مدل سه  و با کمک نرم2010ق ابتدا در محیط سالید ورکس در این تحقی

 اجزاء محدود اده از روش سپس مدل ساخته شده براي بررسی و آنالیز با استف،ساخته شد MF285بکس تراکتور 
اي ه دنده  مسیز را در چرخ-  مقادیر توزیع تنش وان1شکل  . مورد بررسی قرار گرفت11ورکبنچ  افزار انسیسدر نرم
  .همانطور که نشان داده شده است تنش در نقاط نشان داده شده ماکزیمم است. دهد را نشان می 1دنده 

  

 

 .)1دنده ( دنده   میسز در چرخ- توزیع تنش وان -1 شکل

 

  اهمیت موضوع
.  دارندیعی وسي کاربردهای و مهندسیقدرت در مصارف صنعتدهنده   از عوامل انتقالیکیعنوان  ها به چرخ دنده

 زی صاف و تمگریعبارت د به، ر استیپذ ها امکان  در دندانهنهی نقاط بهی بعضجادیو اها  دنده  چرخيها دندانهاصالح 
 شتری بزی وارد شده در آنالی و خمشی تماسيها تنش،یختگیگس براي مشخص شدن نقاط  تماسيها هماندن لب

  .رندیگی توجه قرار ممورد


