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انتقال   ستمی مختلف، س یها لیاتومب یها ستمیس  نی تر  ی از اصل ی کی
مقاله   نیا در .نباشد خودرو حرکت نخواهد کرد  اگر قدرت خودرو است که

 .پرداخت می قسمت از خودرو خواه نیا ی به بررس

 .دیبا ما همراه باش ستمیس نی با صفر تا صد ا یی آشنا یهم برا شما

 

 انتقال قدرت خودرو  ستمیس فی تعر  1#

 :شده اند لیتشک ی اصل ستمیاز سه س ی لها به طور ک لیاتومب

 موتور  •
 یشاس •
 بدنه •

 :شده است  لیتشک ری ز ی فرع ستمیخود از چهار س زین ی شاس

 انتقال قدرت ستمیس •
 یرانندگ  ستمیس •
 فرمان  ستمیس •
 ترمز  ستمیس •

انتقال خودرو  ستمیبزرگ در س ستمیاز دو س ی ک یانتقال قدرت  ستمیس
 .محرک است  یاز موتور به چرخ ها رویآن انتقال ن ی اصل  عملکرد است و
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چرخاندن   یبرا ما  یتوسط موتور مستق یدیکه قدرت تول میدان ی م  ما
 یها زمیمکان یسر  کی دیبا بلکه کند؛ ی چرخ ها عمل نم یرو نیماش

 دی ایشود؟ ب ی به چرخ ها منتقل م روین چگونه .کند ی را ط  رویانتقال ن
 .می ندازیانتقال قدرت خودرو ب ستمیبه نحوه کار س ی نگاه

 

و گشتاور   دور شوند تا  ی که باعث م یی ها میز یمکان ایمجموعه قطعات   به
انتقال قدرت   ستمیمحرک خودرو انتقال داده شود، س  یموتور به چرخ ها

 یانتقال توان موتور به چرخ ها نی انتقال قدرت در ح ستمیس .ندیگو ی م
 :است لی به شرح ذ ی ف یاجزا و وظا یمحرک، دارا

انتقال قدرت،   ستمیقسمت از س نیا ی اصل فهیکالچ: وظ ستمیس •
عمل   ن ی ا .موتور و جعبه دنده است نیقطع و وصل انتقال توان ب

 .ردیصورت گ کی به طور اتومات  ایتواند با دخالت راننده   ی م
دور و گشتاور   رییبخش تغ نی ا فهی: وظیی دنده و گرداننده نها جعبه •

 .است ی رانندگ طیموتور متناسب با شرا ی خروج
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که   ی کسانیبا توجه به دور  ن،یماش ی: چرخ هالیفرانسی د ستمیس •
اصطکاک جاده و   طیبتوانند بنابر شرا دی با شود، ی به آن ها وارد م
 توان .داشته باشند ی متفاوت یجاده، دورها چیپ ریحرکت در مس

 رییاز تغ  پس کند و ی الچ عبور متوسط موتور ابتدا از ک ی خروج
شفت انتقال به   قیاز طر روین ربکس،یگشتاور و سرعت توسط گ

به  لیفرانسید  قیاز طر روین تی نها در شود و ی منتقل م یی نها ویدرا
 .شود ی محرک منتقل م  یچرخ ها

 انتقال قدرت خودرو  ستمی انواع س 2#

خودرو که توان موتور را  یانتقال قدرت خودرو، بر اساس چرخ ها ستمیس
 :شود ی م  یبند میتقس ریکنند به سه دسته ز ی م  افتیدر میمستق

  ی م میسه دسته محرک جلو، محرک عقب و چهار چرخ محرک تقس به
 .شود

 انتقال قدرت محرک عقب  ستم یس  1-2#

عقب خودرو منتقل  یبه چرخ ها ر،یچه توان موتور، مطابق شکل ز چنان
 .نامند ی شود، خودرو را »محرک عقب« م
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  است که ی معن  نیکه به عقب نصب شده است به ا (RR) عقب ویدرا
عقب به عنوان چرخ  یدر پشت محور عقب قرار گرفته و از چرخ ها موتور
 .شود ی محرک استفاده م یها

عقب و چرخ عقب   شرانهیدر پ  نیوزن کل ماش نی شتریآن جا که ب از
  نیخوب است؛ بنابرا اریبس یر ی شروع و شتاب گ عملکرد متمرکز است،

 .کنند ی استفاده م RR فوق العاده اسپرت معموال  از روش یها لیاتومب

 انتقال قدرت محرک جلو ستم یس  2-2#

  ریاز طرح انتقال قدرت، مانند شکل ز یسوار  یاز خودروها گرید ی برخ در
 .شود ی م  دهی»محرک جلو« نام طرح استفاده شده است که



 

5 www.namatek.com 

 

قرار گرفته   لیاتومب یدر جلو موتور است که ی معن  نیبه ا (FF) جلو وریدرا
 .شود ی جلو به عنوان چرخ محرک استفاده م یو از چرخ ها

آن جا که موتور   از .کنند ی استفاده م بیترت  نیها از ا لیاکثر اتومب اکنون
بدنه  یدر قسمت جلو لیقرار دارد، مرکز ثقل کل اتومب لیاتومب یدر جلو

حال، از  نیا با .در قسمت عقب سبک تر است  ی کم  رایز  متمرکز شده است؛
 ثبات  شود، ی م  دهیجلو کش  یتوسط چرخ ها  لیآن جا که بدنه اتومب 

 .خوب است اریچرخ جلو بس میدر خط مستق ی رانندگ

 انتقال قدرت چهار چرخ محرک ستم یس  3-2#

کند، خودرو را  دایتوان موتور، به هر چهار چرخ خودرو انتقال پ اگر
شود، موتور و    ی گونه که مالحظه م  همان .ندیگو ی »چهارچرخ محرک« م

 .در خودرو قرار گرفته اند ی جعبه دنده به صورت عرض
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گاردان به   لیجعبه دنده و م لهیصورت توان موتور به وس نیا در
 .شود  ی جلو و عقب منتقل م  لیفرانسید

عقب متحرک و جلو متحرک   یها ستم یرغم س ی روش انتقال توان، عل نیا
آن   بیمعا گری است و از د ادیقطعات آن ز تعداد بوده و نیبه شدت سنگ

و مصرف   ریو تعم یر ساخت، نگهدا ،ی طراح  نهیتوان به باال بودن هز  ی م
 .را دارد ی قبل ستمیهر دو نوع س تی حال مز  نیدر ع ماا .سوخت اشاره کرد

خودرو قرار  یدر جلو موتور است که ی معن  نیبه ا (FR) عقب جلو ویدرا
  .شود ی محرک استفاده م  یعقب به عنوان چرخ ها یگرفته و از چرخ ها 

نسبتا  متعادل است و عملکرد بهتر  FR هینقل لهیجلو و عقب وس وزن
  ستمیانتقال و س یوجود اجزا نی ا با .دارد ی رانندگ یدار یو پا نگیهندل

کند   ی نفوذ م ن یکه به کاب ربکسیگ  شفت .وجود دارد  یادی انتقال قدرت ز
 .کند ی را اشغال م نیکف کاب یفضا
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 انتقال قدرت خودرو  ستمیقطعات در س بیترت 3#

 ری به صورت ز  ی انتقال قدرت خودرو، به طور کل ستمیقطعات در س  بیترت 
 :است

 کالچ  ستمیس .1
 دنده جعبه .2
چهار چرخ محرک  یخودروها یدنده کمک که منحصرا  برا جعبه .3

 است 
 گاردان لیم .4
 لیفرانسیو د  یی گرداننده نها مجموعه .5
 انتقال توان به چرخ ها )پلوس ها(  محور .6
 محرک یها چرخ .7
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 انتقال قدرت خودرو ستمینقش کالچ در س 4#

بردن آن در در   نیموتور و جعبه دنده و از ب نیعلت لزوم انتقال توان ب به
دنده، ارتباط موتور با  ضیتعو  ایموتور  یمانند راه انداز  یمواقع ضرور 

منظور در   نیکه به ا ی زات یتجه .باشد ی دائم  دیانتقال قدرت نبا ستمیس
  نیدر محفظه ب کالچ .شود ی م  دهیرود »کالچ« نام  ی خودروها به کار م 

  قرار گرفته است و در صفحه عقب چرخ لنگر ثابت شده و ربکسیموتور و گ
 .متصل است ربکسی گ یآن به شفت ورود گرید یانتها

 

موتور را به  یورود  یرویتواند ن  ی قدرت است که م   چیمعادل سوئ کالچ
 نی است که ماش  نی ا ی اصل هدف  .قطع کند ایانتقال قدرت منتقل  ستمیس

برق به موقع از عملکرد شفت  قطع  بدون دردسر شروع به کار کند،
 .کند ی م  یر یاز حد محرک جلوگ شیب یر یکرده و از بارگ یر یجلوگ
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 انتقال قدرت خودرو  ستمیمهم س یهاشاخص  5#

قدرت خودرو عمدتا شامل سه   یساز  نهیبه ی در طراح ق یتطب یها شاخص
 یدر مصرف سوخت و شاخص ها یی صرفه جو ،یانرژ  عملکرد شاخص

 .جامع است ی ابیارز

 ایشاخص شتاب پو 1-5#

انتقال قدرت خودرو به حداکثر سرعت، شتاب و   ستمیقدرت در س شاخص
سرعت   حداکثر .صعود تحت عملکرد انتقال قدرت خودرو اشاره دارد

  تی دهنده ظرف  نشان است، ی آسفالت خوب یکه دارا یدر جاده ا لیاتومب
 .انتقال قدرت خودرو است ستمیس یی نها

در ساعت و دامنه سرعت   لومتریک 250تا  140سرعت خودروها  دامنه
 یشاخص ها یاب یارز در .در ساعت است لومتریک 120تا   80ها   ونیکام

 .ندارد ی نقش لیزمان سرعت اتومب نیانگیم ا،یعملکرد شتاب پو

زمان شتاب شروع، نسبت به زمان شتاب سبقت   ی ابیاز ارز  دیتوان ی م شما
 .دینما ی شاخص را بررس نیبا توجه به انتقال قدرت ا
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 مصرف سوخت  یشاخص ها 2-5#

خودرو   کیقدرت   ی ابیارز یبرا یدر مصرف سوخت شاخص  یی جو صرفه
 یروین ایتواند به ما نشان دهد که آ  ی مصرف سوخت م شاخص .است

 دیکن فرض  .ریخ ایاستاندارد قرار دارد  نهیبه تیمحرکه خودرو در وضع
 نی سوخت ا  مصرف  .کند ی م  ی در جاده رانندگ نیبا دنده سنگ ی لیاتومب

  .میکن ی را ثبت م لومتریک 100مسافت  ی خودرو با سرعت ثابت پس از ط 
خودرو  نیبرآورد کرد که ا ی توان به راحت  ی شاخص مصرف سوخت م طبق
 .چه مقدار سوخت مصرف خواهد کرد یبعد  لومتریک 10در 
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 جامع یابیشاخص ارز  3-5#

و   ی ک ینامیجامع به شاخص عملکرد د ی ابیشاخص ارز یساز  نهیبه ی طراح 
دو   نیا .انتقال قدرت خودرو اشاره دارد ستمیشاخص مصرف سوخت در س

 یشاخص همسان برا یپارامترها شده و ی ابیشاخص به طور جامع ارز
 ی انتقال قدرت خودرو به دست م  ستمیعملکرد س یی به بهبود کارا ی اب یدست

 .ندیآ

انتقال قدرت  ستمیدر س رویمتداول، هرچه شاخص عملکرد ن یتئور  در
 از .عملکرد در مصرف سوخت باالتر خواهد بود شاخص  باشد، شتریخودرو ب

  یبه مصرف سوخت دارد، هرچه تقاضا ازیآن جا که خودرو هنگام انتقال ن
مقدار  نی بهتر فقط .باشد، مصرف سوخت باالتر خواهد بود شتریانتقال ب
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جامع   ی ابیبودن شاخص ارز ی از منطق نانیاطم یتوان برا ی را م قیتطب
 .انتخاب کرد

و شتاب را    ضیجامع به طور خاص عملکرد مداوم تعو  ی ابیارز شاخص
و   یر یو شتاب گ ضیتعو   زمان شود، ی درجا روشن م  نیکه ماش ی هنگام

 کند. ی م  لیو تحل هیچند حالته را تجز  ی شاخص مصرف سوخت در رانندگ


