Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:
«Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ»

Φάση « 3 »
Τίτλος Φάσης: «Τυποποίηση - Modul»

Χρόνος Υλοποίησης: 15 Λεπτά

Δραστηριότητα 1. Θεωρία - Εμπλουτισμός γνώσεων
Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι, οι μαθητές να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα τυποποίησης των
οδοντώσεων, να διατυπώνουν τις βασικές διαστάσεις των γραναζιών σε συνάρτηση
με το Modul καθώς και να κατανοούν τις μαθηματικές σχέσεις και τους τύπους
υπολογισμού των οδοντώσεων.
Γενικές οδηγίες : Κατά τη διάρκεια του φύλλου εργασίας θα συναντήσετε το κουμπί
το οποίο θα σας παρέχει διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση της
ερώτησης. Επίσης, στο τέλος των ερωτήσεων κάντε κλικ στο
για
να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
Βήμα 1 : Σύνδεση με το Ψηφιακό σενάριο
Συνδεθείτε με το ψηφιακό σενάριο “Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - Οδοντώσεις”
(κάνοντας κλικ στον τίτλο του σεναρίου) και επιλέξτε την 3η φάση “Τυποποίηση Modul”.
Βήμα 2 : Διαδραστική παρουσίαση: Τυποποίηση Modul
Μελετήστε προσεκτικά τη συλλογή «διαφανειών», της διαδραστικής παρουσίασης
που ακολουθεί.
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Δραστηριότητα 2. Αξιολόγηση
Βήμα 3 : Ερώτηση μοναδικής επιλογής στην τυποποίηση των γραναζιών
Επιλέξτε την σωστή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση.

Οδηγία: Κάντε κλικ στη σωστή απάντηση. Επαληθεύστε την απάντησή σας κάνοντας
κλικ στο κουμπί “Έλεγχος απαντήσεων”
Όλες οι διαστάσεις του δοντιού εξαρτώνται από :


Από το ύψος του δοντιού



Από το πάχος του δοντιού



Από το βήμα του δοντιού



Από το μήκος του δοντιού

Βήμα 4 : Κάρτες διαλόγου
Διαβάστε την ερώτηση που εμφανίζεται, πάνω σε ένα πλαίσιο (κάρτα), στο
διαδραστικό στοιχείο «Κάρτες Διαλόγου».
Οδηγία: Δώστε έμφαση στο διαλογικό τμήμα των καρτών και επιβεβαιώστε την απάντησή
σας γυρνώντας την κάρτα. Ακολουθήστε τη ροή των ερωτήσεων.

Βήμα 5 : Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής.
Επιλέξτε τη σωστή έκφραση.
Οδηγία: Διαλέξτε τη σωστή έκφραση κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω εκφράσεις.
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Το modul ονομάζεται και "διαμετρικό βήμα" αφού δείχνει το μήκος της
διαμέτρου που αντιστοιχεί σε κάθε δόντι.



Το modul ονομάζεται και "διαμετρικό βήμα" αφού δείχνει τη διάμετρο του
γραναζιού.



-----------Η σχέση μετάδοσης στην οδοντοκίνηση ορίζεται ως i = d2 / d1 = n2 / n1



Η σχέση μετάδοσης στην οδοντοκίνηση ορίζεται ως i = d1 / d2 = n2 / n1



-----------Στο Αγγλοσαξωνικό σύστημα μονάδων το diametrical pitch δείχνει πόσα
δόντια αντιστοιχούν σε μήκος μίας ίντζας (1'') της αρχικής διαμέτρου.



Στο Αγγλοσαξωνικό σύστημα μονάδων το diametrical pitch δείχνει πόσα
δόντια αντιστοιχούν σε μήκος μίας ίντζας (1'') της διαμέτρου κεφαλών.

Βήμα 6 : Ερωτήσεις αντιστοίχησης
Στην πρόταση που ακολουθεί αντιστοιχίστε - συμπληρώστε τα κενά που λείπουν με
τους τύπους που σας δίνονται ( s = (18/40)*t και s = (39/80)*t ).
Οδηγία: Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε τον τύπο στο σωστό κενό.

Το πάχος των δοντιών των γραναζιών δίνεται από τη σχέση S = 0,5 t
Για τα χυτά ακατέργαστα δόντια το πάχος υπολογίζεται από τη σχέση:
..................
Για τα κατεργασμένα από εργαλειομηχανές δόντια το πάχος υπολογίζεται από
τη σχέση: .......................
Βήμα 7 : Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
Συμπληρώστε τα κενά ( με ελληνικά πεζά γράμματα) με τη σωστή λέξη.
Οδηγία: Κάντε κλικ με το ποντίκι σας μέσα στο πλαίσιο της πρότασης και συμπληρώστε με
ελληνικά πεζά γράμματα τη σωστή λέξη. Επαληθεύστε την απάντησή σας κάνοντας κλικ στο
κουμπί “Έλεγχος απαντήσεων”.

Στους ελικοειδής οδοντωτούς τροχούς διακρίνουμε δύο βήματα.
Το

(ts) που μετριέται σε επίπεδο κάθετο στον άξονα του τροχού και

Tο

(tn) που μετριέται σε επίπεδο κάθετο στο ίχνος του δοντιού.
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Βήμα 8 : Επιλέξτε τη σωστή φράση
Επιλέξτε τη σωστή μαθηματική διατύπωση του μεγέθους που αναφέρεται στη
λεκτική περιγραφή.
Οδηγία: Κάντε κλικ με το ποντίκι σας επάνω στο γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή
απάντηση π.χ. κάνουμε κλικ επάνω στο α ή β ή γ. Επαληθεύστε την απάντησή σας κάνοντας
κλικ στο κουμπί “Έλεγχος απαντήσεων”.

- Το ύψος του δοντιού του ποδιού είναι ίσο με το: α) modul m ή β) με 1,17 m ή
γ) με 2,17 m
- Η αρχική διάμετρος του γραναζιού δίνεται από τη σχέση: α) d = m (z+2)
β) d = m z

ή

- Το διαμετρικό βήμα (modul) υπολογίζεται από τη σχέση: α) m = π/t ή β) m = t/π
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