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   ربکسیبا انواع گ ییآشنا .1
  دهد؟  یانجام م یو چه کار  ستیچ ربکسیگ .2
   ( Manual gearbox) یدست  ربکسیانواع گ .3
 (Automatic gearbox)  کیاتومات ربکسیگ .4
 (Planet Gearbox)  یا ارهیس  ای  یدیخورش ربکسیگ .5
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شوند که هر کدام  ی مختلف استفاده م  یها لیها در اتومب ربکسیانواع گ
از  ی جعبه دنده قسمت مهم  ای ربکس یگ .دارند ی بیو معا  ایاز آن ها مزا

با انواع جعبه   یی آشنا یبرا .کند یم  میهاست که سرعت را تنظ لیاتومب
 .دیمقاله با ما همراه باش نی ا یدنده ها تا انتها

 

 ربکسیبا انواع گ ییآشنا 1#

با جعبه دنده  ی سیانگل یها لیبه اتفاق اتومب بیقر تی بود که اکثر  ی زمان 
  ی دست  یها ربکسیکه گ میشاهد هست امروزه .شدند  ی فروخته م ی دست 

ساخت  رایز محبوب هستند؛ اریبس متیارزان ق یها لیهنوز هم در اتومب
در  اما بر است؛ نه یزه  کیکمتر از جعبه دنده اتومات  اریبس ی جعبه دنده دست 

 .میصنعت شاهد بود نیرا در ا ی قابل توجه رات ییتغ ریچند سال اخ

از   ی کرده است، ما شاهد انواع مختلف شرفتیپ یفناور  نی طور که ا همان
از آن ها بر اساس مخفف کلمات خود نام   یار یبس که  میهست رویانتقال ن

 .شده اند یگذار 
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در   ی حی و توض ربکسیانواع گ نیاز متداول تر ی ستیپست جذاب ل نیا در
 .میمورد نحوه کار آن ها ارائه داده ا

 .دیادامه با ما همراه باش در

 

 دهد؟ یانجام م یو چه کار  ستیچ ربکسیگ 2#

به سمت   لندرهایکه در س یی ها ستونیپ ،ی موتور احتراق داخل کی در
گشتاور با   ی خروج  .شوند ی هوا م یکنند، باعث القا ی حرکت م  نییپا

قبل از خاموش شدن  تیو در نها  ابدی ی م  شیدور موتور افزا شیافزا
گشتاور کم در لحظه استارت که به چرخ   نیبنابرا .رسد ی دوباره به اوج م
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و  دیایبه حرکت در ب نیچند برابر شود تا ماش دیشود با ی ها منتقل م
  ریتکث  یبرا کیاتومات  ربکسیگ ایدنده چند سرعته  جعبه  .کند جادی سرعت ا

 .کند ی مختلف جاده کار م یگشتاور موتور در دورها

 

به سراغ انواع  دییایب م،یدار ربکسیگ کیاز کار  یکه ما درک ساده ا حال
 .میآن ها برو ی و جوانب مثبت و منف  ربکسیگ

 

 (Manual gearbox) یدست ربکسیانواع گ 3#

  رییتغ  ی دارد تا دنده ها را به صورت دست ازیبه راننده ن ی دست  ربکسیگ
  ربکسیپدال کالچ را فشار دهد که گ دیکار، راننده با نی انجام ا یبرا .دهد

 ی انتخاب م  ی ( بعدنیی دنده پا ای دنده باالتر ) سپس .را از موتور جدا کند
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 جادیدنده نرم ا کیکند تا  ی پدال کالچ را آزاد م ی شود و راننده به آرام 
 .کند

دهند، معموالً   ی ارائه م  ی مدرن که هنوز جعبه دنده دست  یها لیاتومب یبرا
خودروها مانند پورشه  ی برخ البته .دیانتخاب دار یشش دنده برا ایپنج 
شروع به ارائه جعبه دنده  ریدر چند سال اخ جیونت نی و استون مارت  911

 .کرده اند یهفت سرعته دست 

 

 :است ریز شامل موارد یدنده ا ی ها ربکسیگ انواع

 (Sliding Mesh Gearbox) یی مش کشو  ربکسیگ •
 (Constant Mesh Gearbox) مش ثابت  ربکسیگ •
 (Synchromesh) سنکرومش ربکسیگ •

 نشکن است و باً یتقر  ی : رانندگان کنترل کامل دارند و جعبه دنده دست ای مزا
 .دیکن ضی کالچ خود را تعو دیحالت، فقط با نی بدتر در
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سپر به سپر کشنده و   کیدر تراف ی دنده دست  لیبا اتومب ی : رانندگبی معا
 .روزها است  نیا کی اتفاق معمول در تراف کی نیا خسته کننده است که

 

 ییمش کشو ربکسیگ 1-3#

از چرخ دنده   ربکسیگ نیا در .است ربکسیانواع گ نینوع در ب نیتر ساده
انتقال قدرت   ستمیس کیساخت  ریز شکل .اسپور استفاده شده است یها

 کیسه سرعت جلو و  یدارا دهد که ی را نشان م ییاز نوع مش کشو
 .سرعت معکوس است



 

6 www.namatek.com 

 

  لیم یرو 7و   4، 3، 2و چهار دنده  ی شفت اصل یرو 5و   6، 1دنده  سه
 5و   6 ی شفت اصل یکه بر رو یچرخ دنده ا  دو .لنگ متصل شده است

و   3 یتوان توسط گشتاور شفت، همراه با چرخ دنده ها ی م  سوار است را
مش   ربکسیبه آن گ نیبنابرا .محور به حرکت درآورد کی یبر رو 4

محور ثابت  یبر رو 8چرخ دنده جداگانه  کی .شود ی گفته م یی کشو
 .نصب شده است

 مش ثابت ربکسیگ 2-3#

  کیت با سه سرعت جلو و نوع مش ثاب ربکسیگ کیساخت  ریز شکل
 .دهد ی سرعت معکوس را نشان م 
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هستند و   ریها، تمام چرخ دنده ها دائمًا درگ ربکسینوع از انواع گ نیا در
  .شود ی بردن چرخ دنده ها استفاده م  نیشدن و از ب ری درگ یاز کالچ برا

 .شوند ی سوار م  ی شفت اصل یبر رو D2 و D1 یها کالچ

D2 نیب یگر یکه د ی دنده کالچ و دنده عقب متصل است؛ در حال نیب 
  یبرا ی شکاف در شفت اصل خطوط .دنده کم سرعت و دنده عقب قرار دارد

شفت بلغزد و   یتواند رو ی م  کالچ .در نظر گرفته شده است ی حرکت خط
شفت  ی چرخ دنده ها به طور محکم بر رو تمام .همراه آن بچرخد

 .شوند یثابت م شخوانیپ

  ی م  ریتوسط کالچ درگ کاریب یشفت و دنده ها ی اصل یچرخ دنده ها  تمام
معکوس   یدنده ها فقط .را به دست آورند یشوند تا سرعت مخالف و کند

 .هستند چیمارپ گرید یاز نوع چرخ دنده اسپور هستند و حرکت دنده ها

تر با   فی ظر یچرخ دنده ها یکه دارا نیا لینوع مش ثابت به دل ربکسیگ
هنگام مشبک شدن   ،یی با نوع مش کشو سهیمقا در است، یقطر کمتر 
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 با نوع  سهینوع در مقا نیا ن،یبنابرا ند؛یب ی م  یکمتر  بیآس
synchromesh دارد یشتر ینقص ب. 

انواع    یکی Synchromesh ربکسیگ 3-3# از 
 ها  ربکسیگ

  ریتأث یبرا synchronizer از D2 کالچ یبه جا Synchromesh ربکسیگ
مشابه   synchromesh دنده جعبه .کند ی نسبت استفاده م  رییدر تغ

 کیبا  synchromesh مش ثابت است؛ اما جعبه دنده ربکسیگ
  ردیگ ی که ابتدا دو دنده در آن قرار م ی دستگاه شود؛ یارائه م زری سنکرونا

کند،  ی م یآن ها را مساو  سرعت که ردیگ ی رار مق یدر تماس اصطکاک 
 .شوند ی پس از آن هموار م 

شود، مخروط هماهنگ  ی که اهرم دنده منتقل م  ی شدن، هنگام ریدرگ یبرا
اصطکاک،  لیدل به .کند ی عمل م ونینیمخروط مشابه پ کیکننده با 

 synchromesh شود تا با همان سرعت واحد ی چرخان ساخته م  ونینیپ
امکان  نیحرکت اهرم دنده ا شتر،ی رانش مثبت ب کی  جادیا یبرا .بچرخد

 توپ بار فنر را پشت سر بگذارد و نیچند نگیکند که کوپل ی را فراهم م
 .شود ریدرگ ونینیها کنار پ Sliding dog با کوپل

در  ی کسان یبا سرعت  Synchromesh و نگینیآن جا که هر دو واحد پ از
  .شود ی بدون سر و صدا و صدمه انجام م یر یدرگ نیحال حرکت هستند، ا
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  یبرا ی است تا مخروط ها فرصت ی ضرور  D2 یر یقبل از درگ ی اندک  ریتاخ
 .به همان سرعت را داشته باشند ونینیبه همگام کننده و پ دنیرس

 

 

 Automatic) ک یاتومات ربکسیگ 4#
gearbox) 

  کی اتومات  یها ربکسیکه به گ یی مختلف در جعبه دنده ها یها سرعت
راننده   ،ی طور کل به .ندیآ ی معروف هستند به طور خودکار به دست م 

 .کند ی عقب انتخاب م  ایجلو  ،ی را مانند حالت خنث لیاتومب طیشرا
به طور  ازیسرعت مورد ن یدنده برا یر یو درگ یدنده، زمان بند خابانت

 .شود ی خودکار هنگام فشار دادن گاز انتخاب م 
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ندارد؛ در  ازیدنده و پدال کالچ ن  ضیبه اهرم تعو  کیدنده اتومات  جعبه
دو کالچ و   هر .ها پر طرفدار است ربکسینوع از انواع گ نیا جهینت
 .کنند ی هستند که به طور خودکار کار م  ی بیواحد ترک  کی ربکسیگ

 :کند ی کار م ریز قیاز دو طر  کیدنده اتومات  جعبه

 ک ی درامات یه انتقال •
 مبدل گشتاور  انتقال •
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 Planet) یا ارهیس ای  یدیخورش ربکسیگ 5#
Gearbox) 

است که در واقع، هنوز هم   یفناور  ی باورنکردن  یاز آن دستاوردها ی ک ی نیا
با  ی شکل مخروط  کیاز  یدیخورش ربکسیگ .دارد ازی ن رات ییتغ ی به برخ

 نگیر .کند ی استفاده م گریمحور د کی دنده دار در اطراف آن و  نگیر کی
کرد   تی هدا نییشکل به باال و پا یقسمت مخروط  یتوان در راستا  ی را م

 .وارد نشود ی بینسبت دنده ها آس جهیطول آن و در نت به تا

 ی را ارائه م ری متغ تینها  ی ب نییحد باال و پا  نینسبت ب یلحاظ نظر  از
عملکرد سوخت در هر زمان   ایبازده  یتواند برا  ی که م  ی معن  نیا به دهد؛

  ی که م یدی بریه یها لیاتومب ی امر خصوصًا برا نی ا .شود نهیکامالً به
و موتور   ی نیموتور بنز نیتعادل بار کار ب یبرا یدیخورش ربکسیتوانند از گ

 است. دیمف اریاستفاده کنند بس ی ک یالکتر
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