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 ستمیبا س  ییآشنا
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  ی م  جادی ا ی که در رانندگ ی تسهول لی به دل کیانتقال قدرت اتومات  ستمیس
  نیا در .ها قرار گرفته است لیمورد توجه رانندگان اتومب اریبس امروزه کند،

کسب  یبرا .میآشنا کن کیاتومات  یها ربکسیشما را با گ میخواه ی مقاله م
 .دیمتن با ما همراه باش یتا انتها نهی زم نی اطالعات در ا

 

 کیانتقال قدرت اتومات ستمیس 1#
(Automatic transmission system) 

که به  ) کیاتومات  ربکسیهمان گ ای  کیانتقال قدرت اتومات  ستمیس
  لیوسا در است که یچند سرعته ا  ربکسیگ (شود ی م دهینام AT اختصار

  ی رانندگ یعاد طی دنده در شرا رییتغ  یبرا شود و ی استفاده م  یموتور  هینقل
 ربکسینوع گ  نیتر  متداول  .به ورود دنده توسط راننده ندارد یاز ین

کنترلر  ،یا ارهیدنده س کی از است که کیاتومات  کیدرولینوع ه ک،ی اتومات 
 .کند ی و مبدل گشتاور استفاده م   ی کیدرولیه یها

 یا لهی)وس الیس نگیکالچ اصطکاک، کوپل یها به جا ستمیس نیا در
شود(   ی چرخان استفاده م  ی کیمکان یرو ین انتقال یکه برا ی ک ینامیدرودیه

دنده   یاز دامنه ها یمجموعه ا از،یبسته به ن ستمیس شود و  ی م  نیگزیجا
تمام    د،یکن ی را پارک م هینقل لهیکه وس ی زمان  نیچن هم .کند ی م  فی را تعر

 یر یجلوگ نیعقب رفتن ماش ایشوند تا از رو به جلو  ی چرخ دنده ها قفل م
 .کنند
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 :هستند ر یز یها ربکسیشامل گ کی اتومات  یها ربکس یگ گرید انواع

 (CVT) مداوم  ریمتغ .1
 (AMT) کی اتومات   مهین یها ربکسیگ .2
 (DCT) دو کالچه یها ربکسیگ .3

 

 

 کیاتومات ربکسیگ خچهی تار  2#

را در  کیاتومات  مهیانتقال قدرت ن ستمیهر دو س REO موتورز و جنرال
نسبت به  یکمتر  یمدل ها چالش ها نیا .وارد بازار کردند 1934سال 

دنده ها به  ضیتعو یهنوز هم برا اما داشتند؛ ی سنت  ی دست  ربکسیگ
 .داشتند اجیاستفاده از کالچ احت 
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 یا ارهیجعبه دنده س کیبود که از  ربکسینوع از گ ن ی اول GM ربکسیگ
به سرعت حرکت   بسته کرد و ی استفاده م کیدرولیکنترل شده توسط ه

 .دهد رییتوانست دنده ها را تغ  ی م هینقل لهیوس

 

  ریها در مس  شرفتی پ نیاز مهم تر  ی ک ی یا ارهیانتقال قدرت س ستمیس
بود که   ی مدل  نی اول GM اگرچه .مدرن بود  کیانتقال قدرت اتومات  ستمیس

در   یفناور  ن ی ا اما استفاده کرد؛ ی کیدرولیه ینسخه از کنترلر ها نیاز ا
 .است 1900در سال  لچریپ-لسونیواقع مربوط به اختراع و

  ی شامل چهار چرخ و دنده رو به جلو در قطار بود که م ینوآور  نیا
 .مکان دهد رییم تغاهر  کیتوانست با 
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 کی انتقال قدرت اتومات ستمیعملکرد س 3#
 ( کیاتومات ربکسی)گ

  ضیتعو یبرا ی کیدرولیاز قدرت ه کیاتومات  ربکسینوع گ  نیتر  متداول
  ع ی اتصال ما ای از مبدل گشتاور  ی بیدستگاه ترک نیا .کند ی دنده استفاده م 

  ی خودرو فراهم م  یبا چرخ دنده است که محدوده دنده مورد نظر را برا
انتقال قدرت   ستمیصورت که مبدل گشتاور، موتور را به س نیا به .کند

به چرخ دنده   رویانتقال ن یتحت فشار برا  الیس  از کند و ی متصل م 
شده و به   ی کالچ اصطکاک دست ن ی گزیدستگاه جا نی ا .شود ی استفاده م 

 .دهد ی م رییبه استفاده از کالچ، دنده را تغ  ازیو بدون ن کیتومات صورت ا 

را  روین نیکند، پمپ ا ی را به پمپ مبدل گشتاور منتقل م  رویموتور ن  ی وقت
  .کند ی م  نیمبدل گشتاور را تام نیتورب قدرت  دهد که  ی انتقال م ع یبه ما

  ی منتقل م نیدهد و آن را به تورب یم  شیرا افزا الیدستگاه قدرت س نیا
متصل را   یو شافت مرکز  نیتورب شود که  ی چرخش م  جادیکند و باعث ا

 .چرخاند ی م
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  ارهیدنده س نیچرخش پس از شافت، به اول  نیشده توسط ا جادیا یروین
 نی ا .شود ی منتقل م ربکسیهمان گ ای  کیانتقال قدرت اتومات  ستمیس یا

توسط   ی انتقال  ع ی ما سپس .شود یم دهینام کیدرولینوع انتقال کنترل ه 
شود سرعت چرخش  ی م  باعث و ردیگ ی پمپ روغن تحت فشار قرار م  کی
 .کند رییعوامل بر اساس خودرو تغ ری و سا قهیدر دق ریتا

 

انتقال  ستمیس ای  ربکسیدنده در گ ضی تعو 4#
 کی قدرت اتومات

  ی وجود دارد و همان طور که طراح   کیسرعت اتومات  5ها   ربکسیگ نیا در
امکان فوق العاده   نیاکثر موارد ا در .کند ی م  رییشده به طور خودکار تغ
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جا   ۲و  ۱دنده   نیب ستیبا ی که دائم م کیخصوص در زمان تراف به .است
وجود دارد که   یی زمان ها اما .کالچ خشک شود یرو تانیاو پ دیبه جا شو

عنوان  به .دنده انجام شود رییهنگام شتاب گرفتن تغ دیخواه ی شما نم
به استفاده از دنده  ازیتند مانند تپه ن بیش کیمثال در باال رفتن از  

   .کند ی کار شما را سخت م لیدنده با شتاب اتومب شی افزا و دیدار نیسنگ

 

  رییمجاز به تغ ربکسیرا که گ ی حداکثر دنده ا دیتوان ی کار م  نیا یبرا
  یدر جاده ها نیچن هم .دی( را انتخاب کن3 ای 2،  1مثال دنده  یاست )برا
 یبرا نهیگز  نیا  از دیتوان  ی م زین نی تند رو به پا یها بیو ش ی کوهستان 

هوا در موتور خود جهت مقاومت در برابر شتاب گرفتن  یفشرده ساز 
آمدن   نی شود و پا ی گفته م  زیآن ترمز موتور ن به که د یخودرو استفاده کن

 .کند ی آسان تر م  اریتپه بلند را بس کیاز 

کند که از ترمز تنها در لحظات حساس و مواقع لزوم  ی به شما کمک م  نیا
استفاده از   نیبر ا عالوه .دیرا تجربه کن یآسوده تر  ی و رانندگ دیاستفاده کن
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 ی نم بیبه موتور شما آس  کی انتقال قدرت اتومات  ستمیس تی مز نیا
شما احتماال در حدود   لیکه در اتومب ی که از خط قرمز رنگ نیا مگر رساند؛

6k  دی وجود دارد فراتر برو قهیدق دور در. 

 

 ی دست ربکسیبا گ کیاتومات ربکسیگ سهی مقا 5#

 کی اتومات  ربکسی گ ای ی دست ربکسیکه از گ یی ها لیاتومب انیم در
  نهیگز کیارزان تر و اتومات  نهیمعموال گز ی دست نوع استفاده شده است، 

  ای کیانتقال قدرت اتومات  ستمیمجهز به س هینقل لی وسا .گران تر است
از  ی در برخ جه، ینت در .ستندین دهیچیپ ی رانندگ یبرا  کیاتومات  ربکسیگ

 هینقل لهیوس کی  با خود را ی که آزمون رانندگ ی رانندگان ،یی قضا یحوزه ها
با  لیبا اتومب ی قبول شده اند مجاز به رانندگ کی اتومات  ربکسیبا گ

 یدارا یکه آزمون آن ها با خودروها ی رانندگان  اما .ستندین ی دست  ربکسیگ
دنده  هینقل لهیهر دو وس با انجام شده اجازه دارند که ی دست  ربکسیگ

 .کنند ی رانندگ  ی دست ای کی اتومات 
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تواند تفاوت    ی م  کیاتومات  برکسیگ کی  ،ی دست  ربکسیبا گ سهی مقا در
 :کند جادی خودرو ا یی ایرا در پو ریز یها

  نیبنابرا چرخ در صورت وجود مبدل گشتاور دشوارتر است؛ کنترل •
کنترل کشش( ملزم به کاهش قدرت موتور نسبت  ستمیس ایراننده )

 .است ی جعبه دنده دست  یاست که دارا یی به خودرو
  ربکسیگ  لیدار، به دل بیش ی باال رفتن از تپه ها  یبرا شتریب یی توانا  •

شتاور را به چرخ ها  گ یدنده، مقدار  ضی که در طول تعو کی اتومات 
 .دهد ی م

مصرف   شی باعث افزا کیدرول یه کیانتقال قدرت اتومات  ستمیس •
 ی اصل لیدل .شود ی م  ی انتقال قدرت دست ستمیاز س شتریسوخت ب

 یو پمپاژ در مبدل گشتاور و محرک ها تهیسکوز ی آن تلفات و
مدرن  کی درولیه کی اتومات   ربکسیحال، گ نیا با .است ی کیدرولیه
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 .را به دست آورد ی دست  ربکسیتواند مصرف سوخت مشابه گ  ی م
خود  ی توانند نسبت به نمونه دست  ی م  CVT یها ربکسیگ ی حت

 .داشته باشند زین یمصرف سوخت کمتر 

 

 کی انتقال قدرت اتومات ستمیس یای مزا 6#

 

به کالچ  ازیبدون ن ی رانندگ  یی توانا  کیاتومات  ربکسیگ تی مز  نیبزرگتر
 ادیز تیمعلول یدارا افراد .است ازیمورد ن ی است که در جعبه دنده دست 

 ی عمل رانندگ رایز هستند؛ کی اتومات  ربکسیبا استفاده از گ ی قادر به رانندگ
 .دارد ازیصورت فقط به دو اندام قابل استفاده ن نیدر ا
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حذف توجه به  ن یچن هم انتقال قدرت با حذف کالچ و ستمینوع از س نیا
الزم  یها ضیانجام تعو  یدنده و نظارت بر دور سنج را برا ی دست ضیتعو 
  هم .شود ی م  ی در رانندگ  یشتر یتوجه و تمرکز ب سبب برد و ی م نیاز ب
  یدر سرعت ها کیاتومات  ربکسیگ کی از رانندگان کنترل  یار یبس نیچن
 دانند. یم  ی دست  ربکسیرا آسان تر از گ نیپا


