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Özet
Bu bildiride asimetrik diş profiline sahip evolvent alın dişli çarklar incelenmektedir.
Asimetrik dişlilerde diş profilinin iki tarafında farklı kavrama açıları vardır. Asimetrik dişin amacı
yük taşıma kapasitesinin arttırılması, gürültü ve titreşim azalmasını sağlayabilmektir.
Parametrik çalışma için Matlab 6.5 kullanılarak statik ve dinamik analizler için programlar
geliştirilmiştir. Farklı diş parametrelerinin diş dibi gerilmesine ve dinamik yüke etkileri
incelenmiştir. Örnek sonuçlar ve sayısal örnekler grafiklerle sunulmuştur.

Anahtar Terimler: Asimetrik diş, düz dişli çarklar, Parametrik analiz

Abstract
In this paper, involute spur gears with asymmetric teeth are investigated. The
asymmetry means that pressure angles are different for the drive and coast sides. The aim of
the asymmetric tooth design is to improve the performance of gears such as increasing the load
carrying capacity or reducing noise and vibration.
In this study, some computer programs are developed for static and dynamic analysis
depending on gear parameters. It is written by using MatLab 6.5. The effects of different gear
parameters are investigated. The sample results, which were obtained by using the developed
computer programs, are illustrated with numerical examples.
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Kremayer kesici takımın diş başı
radyusu (mm)
Hesaplanan eksenler arası mesafesi
(mm)
Dişli çark genişliği (mm)
Taksimat dairesi yarıçapı (mm)
Diş başı dairesi yarıçapı (mm)
Temel dairesi yarıçapı (mm)

rf
rform
rL
sa
sr
FD
haP
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hfP

Diş dibi dairesi yarıçapı (mm)
Form dairesi çapı (mm)
Limit dairesi yarıçapı (mm)
Diş başı dairesindeki diş kalınlığı (mm)
Evolvent dişte diş kalınlığı (mm)
Normal dişli kuvveti (N)
Kesici takımın diş dibi derinliği (mm)
Kuvvetin diş eksenini kestiği noktanın
kritik kesite uzaklığı (mm)
Kesici takımın diş başı yüksekliği (mm)

mn
Normal modül (mm)
m
Çark kütleleri (kg)
x
Profil kaydırma faktörü
z
Diş sayısı
AGMA Amerikan Dişli Üreticileri Derneği
DIN Alman Standartları Enstitüsü
Dişin arka yüzeyi
c
Dişin arka yüzeyi
d

1. GİRİŞ
Çok geniş kullanım alanı olan dişli çarklar kolumuza taktığımız saatten, ulaşımda
kullandığımız tüm kara, hava, deniz taşıtlarına kadar bir çok önemli makinede güç aktarma
elemanı olarak yer almaktadır. Farklı yerlerde, farklı amaçlar için çalışan dişli çarkların boyutları,
malzemeleri, şekilleri de farklıdır.
Tüm dişli çarkların genel kullanımı göz önüne alındığında silindirik ve evolvent profilli
dişlere sahip dişli çarklar halen en büyük kullanım alanına sahiptirler. Bunun sebebi ise dişli
çarklardan beklenen sabit hız çevrim oranı, kaymadan yuvarlanma, düzgün hareket iletimi gibi
bazı genel özelliklerin her dişli çark ve diş geometrisi tarafından sağlanamamasıdır. Genel
kullanım alanı dışında farklı özelliklerin yüksek performansların istendiği güç mekanizmalarında
farklı boyut ve geometrilere sahip özel dişli çarklara da ihtiyaç duyulmaktadır. Dairesel kesite
sahip olmayan eliptik dişli çarklar, dairesel yay profiline sahip Navikov, Wildhaber, Circarc gibi
çeşitli isimlerle anılan dişli çarklar bu özel dişli çarklara birer örnektir.
Bu çalışmada incelenen evolvent asimetrik dişe sahip düz dişli çarklar da standart
olmayan özel dişli çarklara bir örnektir. Dişli çarklarda ön ve arka diş yüzeyleri fonksiyon ve
çalışma şartları açısından farklıdır. Genelde arka diş yüzeyine herhangi bir kuvvet gelmez. Bu
sebeple iki yüzeyi de birbirinin aynı, yani simetrik yapmak bir zorunluluk değil, üretim şeklinin
bir sonucudur. Bu yüzden profilin simetrikliği performansı arttırmak amacıyla bozulabilir.
Sertleştirilmiş hypoid dişlilerde diş dibi mukavemetini arttırmak amacıyla ilk kez 1970’li
yıllarda bulunan bu diş formu daha sonra silindirik düz dişli çarklar için düşünülmüştür.
Literatürde asimetrik evolvent dişe sahip çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma
sırasında bu çalışmaların yayınlandığı bilimsel makalelerin büyük çoğunluğu elde edilmiştir.
Asimetrik dişe sahip evolvent düz dişli çarklar, [2,3,4,5,6,7,11,12,13,18,19,22,23,24] tarafından
yapılmış teorik ve deneysel çalışmalarda incelenmiştir.
Asimetrik evolvent dişe sahip düz dişli çarkların konu olduğu yayınlar incelendiğinde
genellikle özel bir uygulamaya yönelik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Diş dibi mukavemeti
üzerine yapılan incelemelerinin bir metot oluşturmaktan uzak olmasının yanı sıra, sadece
kavrama açısının değişiminin etkilerinin incelenmiş olması da bu konudaki eksikliği
göstermektedir. Bu çalışmada kavrama açısının yanı sıra farklı dişli parametreleri (diş sayısı,
takım radyusu) de göz önüne alınmıştır. Asimetrik diş için uyarlanan bir metot ve sonlu
elemanlar analizleri sayesinde diş dibi gerilmeleri parametrik olarak incelenmiştir. Yine diş dibi
mukavemetini yükseltmek için yaygın olarak kullanılan profil kaydırmalı dişlilerden oluşan düz
dişli çark mekanizmaları, asimetrik evolvent dişe sahip düz dişli çark mekanizmaları ile diş dibi
gerilmeleri açısından karşılaştırılmıştır.
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2. ASİMETRİK DİŞE SAHİP EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLAR
Asimetrik dişli geometrisinin simetrik olan standart dişlilere göre en önemli farkı, dişin
her iki yüzeyindeki (ön -temasın olduğu yüzey- ve arka yüzey) farklı iki evolvent profil için aynı
merkeze sahip iki farklı temel daire bulunmasıdır.
İmalat yöntemleri standart düz dişli çarklarla aynıdır. Yalnızca kesici takımın yan
yüzeylerindeki profil açısı birbirlerinden farklıdır (Şekil 1).

Şekil 1. Asimetrik profilli dişe sahip dişli çark için takım profili
Taksimat dairesi çapından farklı bir dr çapında diş kalınlığı: (Şekil 2)
d π

s r = r  + (inv α c + inv α d ) − (inv α rc + invα rd ) 
2 z


(1)

bağıntısıyla hesaplanır.

Şekil 2. Herhangi dr çapında diş kalınlığı
Dişli mekanizmalarında kesintisiz, sürekli bir hareketin sağlanabilmesi için kavrama
oranının mutlaka 1,1 değerinden büyük olması istenir. Evolvent düz dişli çarklarda kavrama
açısının büyümesi ile kavrama uzunluğu azalmakta dolayısıyla mekanizmanın kavrama oranı
düşmektedir. Bu durum asimetrik dişe sahip düz dişli çark mekanizmasının sakıncalı bir yönüdür.
Ön yüzey kavrama açısının seçiminde kavrama oranı önemli bir kısıttır.
Asimetrik dişli mekanizmasında kavrama oranı :
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ε αd =

ra21 − rb21 + ra22 − rb22 − a ⋅ sin α d

(2)

p ⋅ cos α d

bağıntısıyla hesaplanır.
Kavrama oranı 1-2 arasında bulunan düşük kavrama oranlı dişli çarklarda kavrama süreci
boyunca temas halinde bulunan diş çifti sayısı 1 ya da 2 olmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Asimetrik dişlere sahip bir dişli çark mekanizması için kavrama doğrusu ve kavramada
önemli noktalar
(A: İncelenen diş için kavramanın başlaması, önceki diş halen temas halinde, B: Önceki diş temas halinden
çıkıyor, D noktasına kadar tek dişli çifti temas halinde, D: Sonraki diş de temasa başlıyor, D-E arası yine iki
dişli çifti teması var, E: İncelenen dişin temas halinde olduğu son nokta)

Asimetrik dişlere sahip düz dişli çark mekanizmasında kavrama uzunluğu:

AE = ra21 − rb21d + ra22 − rb22d − a d ⋅ sin α d
bağıntısıyla tek diş çiftinin temasta bulunduğu kavrama uzunluğu ise:


BD = (rb1d + rb2d ) ⋅ tgα d −  ra21 − rb21d + ra22 − rb22d − 2 ⋅ p ⋅ cos α d 


bağıntısıyla elde edilebilir.

(3)

(4)

3. ASİMETRİK DİŞE SAHİP EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN DİŞ
DİBİ MUKAVEMETİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dişli çarklarda, özellikle de sertleştirilmiş dişli çarklarda en önemli hasar türü diş dibi
kırılmasıdır. Diş dibi mukavemetini, dişli çark boyutları, diş şekilleri, tam diş yükünün etkidiği en
yüksek nokta ve diş dibi bölgesinin geometrisi etkilemektedir [3].
Yapılan teorik ve deneysel çalışmalar sonucunda diş dibi gerilmelerinin hesaplanabilmesi
için birçok metot geliştirilmiştir. Alman standardı DIN 3390’da ve Amerikan standardı AGMA
218.1 de verilen metotların yanı sıra ünlü araştırmacı Niemann tarafından geliştirilen metot en
fazla kullanılan metotlardır. Bu metotlarda nominal diş dibi gerilmeleri, birçok etkiyi içeren ve
deneysel sonuçlara dayanan birçok faktörün çarpımıyla elde edilmektedir. Ancak bu metotların
tamamı konvensiyonel standart dişli çarklar ile sınırlıdır. Bu çalışma içerisinde DIN 3990 Metot C
tercih edilip uygulanmıştır. Bu metoda göre hatasız kabul edilen bir diş için teorik maksimum
nominal diş dibi gerilmesi şu şekilde hesaplanmaktadır:
F
σ F0 = t YFa ⋅ YS ⋅ Yε ⋅ Yβ
(5)
b ⋅ mn
Ft diş kuvvetinin teğetsel bileşeni, YFa dişi form faktörü, YS gerilme düzeltme faktörü,
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Yε kavrama faktörü, Yβ helis faktörü olup düz dişliler için “1” dir.
Asimetrik profilli dişe sahip dişli çarkların gerilme değerlerinin yaklaşık olarak
belirlenmesi ve simetrik profilli dişe sahip standart dişli çarklarla karşılaştırılması amacıyla Matlab
6.5 programlama diliyle bir program geliştirildi. Bu program sayesinde kavrama açısı, diş sayısı,
takım radyusu gibi önemli parametrelerin diş dibi gerilmelerine etkileri ayrıntılı olarak ortaya
çıkarılabilmektedir. Programın çalıştırılması ile bulunan sonuçlar grafiksel ve yazılı olarak elde
edilmektedir.

4. DİŞ DİBİ
METOTLAR

GERİLMELERİNİN

BELİRLENMESİNDE

SAYISAL

Dişli çarklarda gerilmelerin hesaplanmasında deneysel verilere dayanan ampirik ifadeler
içeren genelleştirilmiş metotların yanı sıra sonlu elemanlar, sonlu farklar gibi sayısal metotlarda
yaygın olarak çok sayıda çalışmada kullanılmıştır.
Bugüne kadar yapılan bir çok çalışma, sonlu elemanlar metodu ile elde edilen sonuçların
deneysel sonuçlarla uyumlu olduğunu göstermiştir.
Tasarımda optimum çözüme ulaşmakta parametrik analiz önemlidir. Parametrik analizde
kullanılan diğer sayısal yöntemlere göre kullanımı daha yaygın olan sonlu elemanlar metodu,
deneysel yöntemlere göre hem maliyet ve hem de harcanan zaman açısından daha üstündür.
Günümüzde sonlu elemanlar metodunu kullanan çok sayıda mühendislik paket
programları mevcuttur. Bu durum metodun yaygınlaşmasında önemli bir etkendir. Bu çalışmada
ANSYS 8.0 sonlu elemanlar paket programı kullanılmıştır. Analiz için geliştirilen 2 boyutlu diş
modeli ve seçilen eleman Şekil 4’te görülmektedir.

5. SONLU ELEMANLAR METODUNDA PARAMETRİK ANALİZ İÇİN
BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ
Dişli çark mekanizmalarında optimum tasarıma ulaşmak ya da farklı parametrelerin
etkilerinin ayrıntılı incelenebilmesi için sonlu elemanlar analizinin zaman alıcı adımlarının tekrar
edilmesi zorunludur.
Dişli çark mekanizmasının sonlu elemanlar analizinde geometrik noktaların bilinmesi
halinde dahi bu işlem adımları tek bir diş için 35-45 dk. süre gerektirmektedir. Hem işlem süresi
hem de işlem adımlarının tasarımcıyı yorması sebebiyle tüm bu adımların bilgisayar
programlamasıyla entegrasyonu (otomasyonu) gereklidir.
Bu çalışmada otomasyonu sağlamak için tüm sonlu elemanlar analizi adımlarını içeren
batch dosyasının yazılması için bir bilgisayar programı geliştirildi. Program için Matlab 6.5’in
programlama dili kullanılmıştır. Program sayesinde bir diş modeli için analiz süresi yaklaşık 3
dk.’ya kadar indirilmiştir. Bu sayede çok sayıda dişli çark mekanizmasının parametrik analizi
gerçekleştirilmiş olmaktadır. Geliştirilen program ile tüm standart ve standart olmayan profil
kaydırılmış ve asimetrik profilli dişlere sahip düz dişli çarklar için diş dibi gerilmesi ve rijitlik
analizleri gerçekleştirilebilmektedir.
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Şekil 4. Geliştirilen diş modeli ve 4 köşe ve kullanılan 8 noktadan oluşan 2 boyutlu Plane 82
elemanı

6.
ASİMETRİK
PROFİLLİ
DİŞE
SAHİP
DİŞLİ
ÇARKLARIN
OLUŞTURDUĞU DÜZ DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARININ PROFİL
KAYDIRILMIŞ
DÜZ
DİŞLİ
ÇARK
MEKANİZMALARIYLA
KARŞILAŞTIRILMASI
Dişli çarkların diş dibi mukavemetini arttıracak bir yöntemin de pozitif profil kaydırma
olduğu bilinmektedir. Profil kaydırma yöntemi, yalnız mukavemet arttırmak için değil kavrama
oranının arttırmak, dişli çark mekanizmalarında istenilen eksenler arası mesafeyi sağlayabilmek
için de uygulanmaktadır. Profil kaydırma yönteminde önemli olan istenilen iyileştirmeye uygun
profil kaydırma miktarlarının amaca uygun olarak (x1, x2) belirlenmesidir. Mekanizma
boyutlarının büyümemesi istendiğinde ise x1 = - x2 > 0 profil kaydırma oranlarına göre yapılan
kaydırmalı sıfır mekanizmalar (K-0) önerilmekte ve kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, kaydırmalı mekanizmalarda x1+x2 için önerilen bu değer aralığı ve x1 profil
kaydırma oranının bulunması için yine DIN 3992’de tavsiye edilen
x + x2
x + x2
log (z 2 / z1 )
x1 ≈ 1
+ (0,5 − 1
)
(6)
2
2
log (z1 ⋅ z 2 / 100)
ifadesi kullanılmıştır.
Asimetrik profile sahip evolvent düz dişli çarklar ile profil kaydırma uygulanmış düz
evolvent dişlilerin karşılaştırılabilmesi ve asimetrik dişe sahip dişli çarkın farklı varyasyonları için
diş dibi gerilmesi açısından eşdeğer, profil kaydırma işlemi uygulanmış dişli çarklarının
bulunabilmesi için bir başka program daha geliştirilmiştir. Geliştirilen diğer bir bilgisayar
programı ile de asimetrik dişlilere diş dibi gerilmesi açısından eşdeğer olan profil kaydırılmış
dişlilerin profil kaydırma oranları, verilen sınırlar içerinde belirlenmektedir.

7. ASİMETRİK DİŞE SAHİP EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN
DİNAMİK YÜKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dişli çark mekanizmalarında dinamik yük statik yük kadar önemli bir faktördür. Bu
nedenle, asimetrik dişe sahip düz dişli çarklar için de dinamik yüklerin belirlenmesi gereklidir.
Asimetrik profilli dişlere sahip evolvent düz dişli çarkların dinamik yükler açısından teorik olarak
incelenmesine literatürde karşılaşılmamıştır. Bu önemli eksiklik bu çalışma çerçevesinde
giderilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada dişli çarkların burulma titreşimlerine dayanan analitik bir dinamik model
kullanılmıştır. Bu analitik model daha önceleri bir çok araştırmacı tarafından standart düz dişli
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çarkların dinamik yüklerinin hesaplanmasında kullanılmıştır.(1,10,17,22,23) Bu modelle yapılan
daha önceki teorik çalışmalarda deneysel sonuçlarla uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
Ön yüzey kavrama açısına bağlı olarak diş rijitliği ve mekanizmanın kavrama oranındaki
değişim bu dişli çarkların analizini konvensiyonel düz dişli çarkların dinamik analizinden
ayırmaktadır.
Dinamik yüklerin belirlenmesinde en önemli parametre diş rijitliğidir. Diş rijitliklerinin
tespiti için sonlu elemanlar metodunun yanında analitik modellerden elde edilmiş bağıntılar
kullanılmaktadır. Bu bağıntılar bilgisayar programlama açısından çok elverişlidir. Ancak asimetrik
dişler için elde edilmiş bağıntıların literatürde bulunmaması nedeniyle bu çalışmada diş rijitliği
için özel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen program sayesinde kuvvet yönündeki diş
deformasyonları kavrama periyodunu 4’e bölen 5 temas noktası için otomatik olarak elde
edilmektedir. Bu deformasyon değerleri rijitlik değerlerine dönüştürülüp eğim eğrileri ve bu
eğrilerin denklemleri bulunmaktadır. Elde edilen bu eğriler program içerisinde kullanılarak
asimetrik profile sahip dişlerden oluşan düz dişli çarkların dinamik analizi gerçekleştirilmektedir.

8. ÖRNEK SAYISAL ÇÖZÜMLER
Bu yayında, asimetrik evolvent dişe sahip düz dişli çarkların analizi için elde edilen çok
sayıdaki sayısal çözümlerin sadece bir kaçına yer verilmiştir.
Asimetrik dişe sahip evolvent düz dişli çarkların diş dibi gerilmeleri açısından incelenmesi
için gerçekleştirilen sayısal çözüm için kullanılacak dişli çark mekanizmalarının özellikleri Tablo
1’de verilmiştir. Geliştirilen program sayesinde 3-boyutlu olarak pinyonun diş sayısının ve ön
yüzeydeki kavrama açısının değişimi ile normalize edilmiş teorik diş dibi gerilmesinin değişimi
elde edilmiştir (Şekil 5.). Bu örnekte, pinyon için literatürde en fazla tavsiye edilen diş sayısı
aralığı olan 15-25 aralığı ve ön yüzeydeki kavrama açısı için de 20-42ο aralığı tercih edilmiştir.
Diş başı kalınlığı ve kavrama oranı kısıtları çerçevesinde bulunan bu sonuçlar
incelendiğinde, daha öncede elde edilen sonuçların paralelinde artan diş sayısının ve ön yüzey
kavrama açısının diş dibi gerilmesini azalttığı görülmektedir. Bunun dışında artan diş sayısı ile
kısıtlar içerisinde tercih edebileceğimiz maksimum ön yüzey kavrama açısının değeri de
yükselmektedir. Örneğin; 15 diş sayısı için 28ο olan bu değer 25 diş sayısında 41ο’ye
ulaşmaktadır.

Tablo 1. Örnek dişli çark mekanizmasının verileri
P

8 kW

n1

1000 d/dk

mn
z1
z2
haP
hfP
Malzeme

2 mm
15...25
40
2 mm
2,4 mm
Çelik

α , αc
β
ρfP
b
x1
x2

20°
0°
0,75 mm
40 mm
0
0
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Şekil 5. Pinyonun diş sayısına ve ön yüzey kavrama açısının değişimine bağlı olarak YFa*YS*Yε
faktör çarpımının eğrileri
Asimetrik dişe sahip evolvent düz dişli çarkların diş dibi gerilmeleri açısından incelenmesi
profil kaydırma uygulanmış düz evolvent dişli çarkların karşılaştırılması için gerçekleştirilen
sayısal çözümde kullanılan mekanizmanın verileri Tablo 2’de verilmiştir. Bu yayında, sadece
karşılaştırmada profil kaydırmalı mekanizmalardan kaydırmalı sıfır mekanizma için elde edilen
sonuçlar sunulmuştur.

Tablo 2. Örnek mekanizma verileri
18
z1
z2
27-36-54-72-90-108-126
mn
5 mm
hap
5 mm
hfp
6,25 mm
1,875 mm
ρfP
αc , α
20ο
b
50 mm
Malzeme
Çelik
Burada ifade edilen üst limit programın sınır şartları içinde ulaştığı son çözüm değeridir.
Bu sınırın üzerindeki kavrama açısı değerlerine sahip asimetrik profilli dişlere sahip dişli çarklara
diş dibi gerilmesi açısından eşdeğer olan profil kaydırılmış dişli çarklar bulunamamaktadır. Bu
sınıra kadar herhangi bir ön yüzey kavrama açısına sahip asimetrik dişli çarklara eşdeğer profil
kaydırmalı dişli çarklar için gerekli profil kaydırma oranları (x1, x2) belirlenebilmektedir. Örneğin;
αc=20ο ,αd=24ο olan asimetrik dişli çarklara sahip mekanizmanın diş dibi gerilmesi açısından
eşdeğeri olan profil kaydırmalı dişli çarklara sahip kaydırmalı sıfır mekanizmasına ait profil
kaydırma oranları x1=-x2=0,15 belirlenmektedir (Şekil 6.).
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a

b
Şekil 6. a) Kaydırmalı sıfır mekanizmalardan ön yüzey kavrama açısına bağlı olarak eşdeğer
mekanizmaların belirlenmesi (z1 =36 için) b) Asimetrik profilli dişler eşdeğer profil kaydırmalı
dişlilerin bulunması

Şekil 6.b’de sunulan grafiklerde farklı ön yüzey kavrama açısına sahip dişli çarklar için
diş dibi gerilmesi açısından eşdeğer profil kaydırmalı dişli çarkların profil kaydırma oranları
çevrim oranına bağlı olarak görülebilmektedir.
Asimetrik profilli dişe sahip dişli çarklarda ön yüzeydeki kavrama açısı, kavrama oranı ve
diş başı sivrilmesi kısıtları göz önüne alındığında, 39-40οye kadar seçilebilmektedir. Elde edilen
teorik sonuçlar incelendiğinde eşdeğerleri bulunabilen asimetrik profilli dişe sahip dişli çarkların
ön yüzey kavrama açıları 40ο civarına yaklaşamamaktadır. Bu sonuç, asimetrik profilli dişlere
sahip dişli çarkların diş dibi gerilmesi açısından profil kaydırmalı dişlilerden daha üstün
olabildiğini göstermektedir.
Tablo 3’de verilen genel özelliklere sahip mekanizmada simetrik dişlere sahip dişli
çarklar ile farklı ön yüzey kavrama açılarına sahip asimetrik dişlere sahip dişli çarklar
karşılaştırılmıştır. Kavrama açısı 20ο olan simetrik profilli dişlere sahip dişli çarklar ile ön yüzey
kavrama açıları 25ο, 30ο ve 35ο olan asimetrik dişlere sahip dişli çarklar oluşan dinamik yükler
açısından karşılaştırılmıştır.

Tablo 3. Örnek olarak analiz edilecek mekanizmanın özellikleri
Modül
Pinyon diş sayısı
Çevrim oranı
Pinyon kütlesi
Dişli kütlesi
Malzeme
Yağın kinematik
viskozitesi
Sönüm oranı
Dişli genişliği
Diş derinliği
Diş başı yüksekliği

3.18 mm
32
1
1,2 kg
1,2 kg
Çelik
100 cSt
0,17
25,4 mm
1,25 m
1m

Karşılaştırmanın daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için maksimum dinamik faktörlerin
pinyonun devir sayısına göre değişimi Şekil 7’deki grafikte gösterilmiştir.
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1,6

Dinamik Faktör

1,4
1,2
1
Simetrik 20/20

0,8

Asimetrik 20/35
Asimetrik 20/30

0,6

Asimetrik 20/25

0,4
0

5000

10000

15000

20000

Dönme hızı (d/dk)

Şekil 7. Dinamik faktörün dönme hızına bağlı değişimi

Şekil 8. Kavrama süreci boyunca kavrama rijitliğinin değişimi
Şekil 8.’de kavrama rijitliğinin kavrama süreci boyunca değişimi görülmektedir. Tek diş
çifti bölgesinde kavrama rijitliğinin daha düşük olduğu bir kez daha tespit edilmektedir. Ön
yüzey kavrama açısı 35ο olan asimetrik dişe sahip düz dişli çarklar ile simetrik düz dişli çarkların
kavrama rijitlikleri karşılaştırılmıştır.

9. SONUÇLAR
Bu çalışmada, daha yüksek diş dibi mukavemeti dolayısıyla daha yüksek yük taşıma
kabiliyeti elde edebilmek amacıyla tasarlanan asimetrik evolvent dişe sahip düz dişli çarkların
özellikle diş dibi mukavemeti ve dinamik davranışı konularında bilgisayar destekli parametrik
analizi gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada hem simetrik hem de asimetrik dişlere sahip evolvent düz dişli çarklar için
kullanılabilecek bir genel prosedür ve bilgisayar programları geliştirilmiştir.
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Bu çalışmada asimetrik evolvent dişe sahip dişli çarkların analizi ile elde edilmiş genel
sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
- Asimetrik profilli dişlerde ön yüzey kavrama açısının büyümesi diş dibinde oluşan maksimum
gerilmeyi diş dibi kalınlığına bağlı olarak azaltmaktadır. Bu sonuç yük taşıma kapasitesini ve
yorulma sınırını arttıracaktır.
- Ön yüzey kavrama açısının büyümesi dişli çark mekanizmasının kavrama oranının azalmasına
neden olmaktadır. Bunun yanı sıra tek diş çifti bölgesinin büyümesine sebep olmaktadır.
- Pinyonun diş sayısının artması ile asimetrik profilli dişler de daha büyük ön yüzey kavrama
açılarına (≈42°) ulaşılabilmektedir.
- Örnek olarak incelen üç farklı mekanizma için yapılan karşılaştırmalarda, ön yüzey kavrama
açısı 28ο‘den daha büyük olan asimetrik dişe sahip dişli çarklara eşdeğer profil kaydırmalı dişli
çarklar bulunamamıştır.
- Asimetrik profilli dişlere sahip dişli çarkların dinamik yükler açısından incelenmesi sonucunda
dönme hızı, kritik hıza yaklaştıkça maksimum dinamik faktörün arttığı görülmüştür. Ayrıca
maksimum dinamik yükün tek diş çifti kavrama bölgesinde ve bu bölgenin başlangıç noktası
B noktasına yakın olduğu belirlenmektedir. Kritik dönme hızından daha yüksek dönme
hızlarında dinamik yük azalmakta ve dinamik faktör 1 değerinin altına düşmektedir. Yine
dinamik yükün genlik değerleri de daha kararlı bir hal almaktadır.
− Asimetrik dişe sahip dişli çarklar için dinamik faktörlerin ön yüzey kavrama açısının
büyümesiyle özellikle yüksek hızlarda arttığı görülmektedir. Bu artışın sebebi ön yüzey
kavrama açısının büyümesi ile düşen kavrama oranı ve artan ortalama diş rijitliğidir. Ancak
rezonans devrine yakın devirlerde maksimum dinamik faktörün değişimi bir genelleme
yapmaya izin vermemektedir.
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