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ها سر و کار دارند بارها با مفهوم مختلف با موتور ع یکه در صنا یاکثر افراد
 ست؟یچ انگریندانند ب ی به درست دیاسب بخار مواجه شده اند که شا

و نامفهوم باشد،   بیشما هم عج ی در نگاه اول برا دیاسب بخار شا  عبارت 
  ی به زبان میمقاله قصد دار نیا در .پارامتر مهم درباره موتورهاست کیاما 

 .دی. با ما همراه باشمیبپرداز ی ک یزیمفهوم ف نی ا حیساده به توض

 

 ست؟ یاسب بخار چ 1#

در  نیادیبن  رات ییتغ جادیموجب ا م،یمفاه ی است که برخ نیا قتیحق
 (Horsepower) اسب بخار م،ی مفاه نیاز ا ی کی .شده اند  کیزیعلم ف
در خودروها به شمار  سهی مقا یارها یاز مع ی ک یبخار امروزه  اسب .است

 اگر .شود ی موارد با مفهوم گشتاور اشتباه گرفته م یار یبس در رود و ی م
 متوجه د،یکن یمختلف را بررس یبروشور مربوط به مشخصات خودروها 

  اما رود؛ ی به شمار م سهیمقا  یارهایاز مع ی کیمفهوم   نیکه ا دیشو  ی م
بخار   اسب .اطالع هستند ی از مردم واقعا از مفهوم آن ب یی درصد باال

 .پرداخت میآن خواه قیدق ی مقاله به بررس نیاست که در ا ی همان مفهوم 
 .دیبا ما همراه باش انیتا پا میکن  ی شما دعوت م از
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 خچهی تار  2#

بار  نینخست یموتور بخار را برا ،یالدیوات در قرن هجدهم م مزیج
ه چرخ ها را به حرکت  بودند ک یی رویآن روزگار اسب ها تنها ن در .ساخت

 گشت تا یم ی به دنبال راه حل دیوات با مزیج نیبنابرا آوردند؛ ی در م
بزرگ در استفاده از اسب بودند،    یاز گروه ها ی کیکشاورزان را که  بتواند

از اسب است تا آن ها هم به  شتریب اریموتور بخار بس  توان قانع کند که
وات با الهام گرفتن از  مزیج .وندندیاختراع وات جوان بپ دارانیجمع خر

  ی در کتاب دوست معدنچ  یکه توسط توماس ساور  ی م یمتن قد کی
خود با توان اسب  ی قدرت موتور اختراع سهینوشته شده بود، به مقا 

انتقال مفهوم توان موتور بخار به  یراه حل خوب برا کی نی ا .پرداخت
 .نداشتند یی بود که در آن روزگار سطح سواد باال   ی کشاورزان و مردم 
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 ست؟یارتباط قدرت موتور و اسب بخار چ 3#

 SI: International System) استاندارد واحدها  ی الملل نیب ستمیس در
of Units )ار  اسب بخ هر .شود ی م  دهیتوان موتور با واحد وات سنج

اسب با تمام توان شروع به  کیمعنا که اگر  نیا به .وات است  746معادل 
تواند    ی م گریعبارت د به .کند ی م دی وات تول 746معادل   ی کند، توان دنیدو

 .کند دیوات برق تول 746به اندازه 

 .پرداخت میخودروها خواه یایمفهوم در دن نیبه ا یبخش بعد در
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 ست؟یودرو چمنظور از اسب بخار در خ 4#

ها اسب بخار است؛   لیتوان موتور اتومب سهی مقا یبرا جی اصطالح را کی
 توان یمعنا درک .ستندیآن آشنا ن قیاز افراد با مفهوم دق یار یاما بس

(Power) است لیدر درک مفهوم اسب بخار در موتور اتومب ی اصل دیکل. 
  .است ی کیمکان تیاز فعال ی حفظ سطح مشخص یبرا ازیکار مورد ن توان،

داشته   یشتر یموتور اسب بخار ب کیگفت هرچه  دی ساده تر با انیب به
در راندن چرخ ها خواهد داشت و سرعت آن  یشتر ی ب یی توانا  باشد،
جاست که مفهوم اسب بخار با مفهوم   نیا قایدق .باالتر خواهد بود لیاتومب

 نیسرعت ب سهیمقا یاسب بخار برا از خورد و ی گره م  لیسرعت در اتومب
 .شود ی مختلف استفاده م  یها لیاتومب
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 هر اسب بخار چقدر سرعت دارد؟ 5#

  کیکه عبارت "هر اسب بخار چقدر سرعت دارد؟"  دیداشته باش توجه
 .وابسته است یگر ید یسرعت به پارامترها رایز پرسش نادرست است؛

 :عبارت اند از  هینقل لهیمؤثر بر سرعت وس یپارامترها

 اصطکاک و مقاومت هوا  بیضر •
 لیاتومب وزن •
 مقطع سطح •
 دنده  بیضر •

 ...و

 یها لیسرعت موتور اتومب سهیمقا  یمالک برا کیهمچنان اسب بخار  اما
 .رود یمختلف به شمار م
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 ست؟یتفاوت گشتاور و اسب بخار چ 6#

موتورها از جمله موتور  یها  ی ژگیو  ی در بررس ی اصل  میاز مفاه ی کی
  یمواقع به اشتباه به جا ی در برخ  گشتاور .مفهوم گشتاور است ل،یاتومب

بخش گشتاور و تفاوت آن   نیا در .شود ی مفهوم اسب بخار به کار برده م 
  ی طور که در بخش قبل همان .قرار خواهد گرفت ی با اسب بخار مورد بررس

موتور  کیچه توان  هر .اشاره شد، اسب بخار به توان موتور اشاره دارد
 نی بنابرا ند؛یآ ی به حرکت در م یبا سرعت باالتر  شیباشد، چرخ ها شتریب

به  روین کی لیتما  گشتاور .گردد ی اسب بخار باالتر موجب سرعت باالتر م 
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  ی م  نیچرخاندن جسم است که سبب حرکت چرخ ها و شتاب گرفتن ماش
 .شود

 .شوند  ی فرمول به هم مرتبط م  کی با  تیدو کم نی ا ی اضینظر ر از

P = T . ω 

توان اسب   میمستق یر یگشتاور ساده تر از اندازه گ یر یآن جا که اندازه گ از
گشتاور را اندازه  ،ی خاص  زات یموتورها با استفاده از تجه در بخار است،

مربوطه اسب بخار را   ی اضیاز آن با کمک فرمول ر بعد کنند و ی م یر یگ
بزرگ تر باشد،   هینقل لهیوس کی ید یچه گشتاور تول هر .کنند ی محاسبه م

چه  هر .چرخند ی م  یاست که چرخ ها با سرعت باالتر  نینشان دهنده ا 
 یبرا .هم دارد یگشتاور باالتر  لیباشد، پتانس شتریموتور ب کیاسب بخار 

دارد  ی خودرو بستگ  ربکسیو گ لیفرانسیبه د زیچرخاندن چرخ ها، همه چ
و   یمسابقه ا نیماش کیشود  ی است که موجب م یهمان نکته ا نیا و
اندازه متفاوت  نی تا ا کسانیاز توان  یرغم برخوردار  ی تراکتور عل کی

چرخاندن چرخ ها مورد   یتمام گشتاور برا یمسابقه ا نیماش در .باشند
 یی جا به جا یتوان در تراکتور برا نی که هم ی حال در رد؛یگ ی استفاده قرار م

 .شود ی صرف م  نیسنگ یوزنه ها
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 آخر کالم

شود از   ی از آن استفاده م  یو در چه موارد ستیکه اسب بخار چ  نیا
خصوص اگر در حال مطالعه بروشور  به .روند ی سواالت پرتکرار به شمار م

 نیاسب بخار در ا یدینقش کل متوجه د،یها باش لیمربوط به انواع اتومب
آن ندارند و در   قیدق یاز معنا ی از افراد اطالع یار یبس .شد دیخواه انیم

سرعت   ایهمچون گشتاور و  ی عبارات  یاز اسب بخار به جا یموارد متعدد
قرار  ی اسب بخار مورد بررس قیدق یمقاله معنا نیا در .کنند ی استفاده م 

همچون سرعت و گشتاور و ارتباط آن با اسب   یی عبارت ها به گرفت و
 .دیاشاره گرد زیبخار ن


