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 پنجمفصل 

 انتقال قدرتاالت ؤمجموعه س
 

اسـ  در وـتروک  ـ      NM 90ـ در سیستم انتقال قدرت نشان داده شده گشـتارر وتوـتر   1

ها  باشد گشتارر چرخ 3 : 1آخر( باشد ر نسب  وبدیل دیفرانسیل  ي )دنده 4اوتوبیل در دنده 

 ید؟یرا وحاسب  نما

   IG4 1:1نسب  وبدیل دنده چهار 

 IGD     1:3یفرانسیل نسب  وبدیل د

   nm 810 الف(

 nm 270  ب(

 nm 1080  ج(

 nm 540  د(

 

درر خررجـک  چنـد وبـدیل ا    در حال حر   اس   2ب در دنده عقیک اوت وبیل وحرک  ـ2

 شتد؟ ها انجام وک وتوتر وا چرخ

 تبدیل 4 د( تبدیل 3 ج( تبدیل 2 ب( تبدیل  1 الف(

 

 شتد؟ عقب چند ونظیم انجام وک هاي وحرک لبر رري پینیتن دیفرانسی  ـ3

 دو تنظیم بدون لقی ب( ها یک تنظیم بر روی بلبرینگ الف(

 سه تنظیم د(  دو تنظیم و اندازه لقی مجاز پینیون ج(

 

 دهد؟ رر وعمیر ار چ  عملک نجام وک  در شکل ررب ـ4

 آزمایش خالصی کرانویل –لف 

 آزمایش خالصی پینیون با کرانویل ب(

 سطح دنده دگین سائیآزمایش میزا ج(

 آزمایش خالصی جانبی کرانویل  د(

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ي يك مجموعه سؤاالت اتومكانيك درجه                                                          120

 

 

 

 در یک گیربکس اوتواویک چهار دنده جلت ر یک دنده عقب چند وجمتع  رجتد دارد؟ ـ5

 پنج مجموعه د( چهار مجموعه  ج( سه مجموعه ب( دو مجموعه الف(

 

ر رینگـک وتحـرک ر خترشـیدي تابـ  باشـد گیـربکس د       دنـده ي در شکل وقابل اگر  ـ6

 حال ............. اس .

 اوردرایو الف(

 L1دنده  ب(

 L2دنده  ج(

 دنده عقب    د(

 

 دهد؟   در وترت خرابک گاررنر در گیربکس هاي اوتواویک چ  اوفاقک رخ وک ـ7

 د.شو ها دیر تعویض می ابد و دندهی فشار روغن در مدارات گیربکس افزایش می الف(

 د.شو ها زود تعویض می ابد و دندهی میفشار روغن در مدارات گیربکس کاهش ب( 

 د.گیر گیربکس در دنده عقب قرار نمی ج(

 مورد الف و ب صحیح است.  د(
 

 شتد؟ هاي  یر در جعب  دنده استفاده وک  دام یک ا ررغن ـ8

 SAE 50W90 د( SAE 40W70 ج( SAE 30 W ب( SAE 80 الف(

 

 ...........   گشتارر اوطکا ک  الچ باید ـ9

 د.با گشتاور محرک موتور برابر باش ب( د.تر باش گشتاور محرک موتور بیشاز  الف(

 د.با گشتاور خروجی گیربکس برابر باش د( د.تر باش از گشتاور محرک موتور کم ج(

 

 ب  چ  طریق اس ؟ هاهاي دیفرانسیل جلت انتقال نیرر ا  وتوتر ب  چرخ در گیربکس ـ10

 ها  ها و چرخ پلوس -کرانویل  -پینیون  -شافت خروجی  -ردنظردنده مو -شافت کالچ  –الف( صفحه کالچ 

 ها ها و چرخ پلوس -کرانویل  -پینیون  -شافت خروجی  -همیشه گرد  –شافت کالچ  –ب( صفحه کالچ 
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 ها ها و چرخ پلوس -کرانویل  -پینیون  -گاردان  -دنده خروجی -همیشه گرد  –شافت کالچ  –ج( صفحه کالچ 

 ها ها و چرخ پلوس -کرانویل  -پینیون  -گاردان  –شافت خروجی  -دنده مورد نظر –د( صفحه کالچ 

 

وـتان عمـل وعـادل در     هاي واشین بکستاد  ند ا  چ  طریقـک وـک   چنانچ  یکک ا  چرخ ـ11

 دیفرانسیل را جبران نمتد؟

 با استفاده از شیطانک مانع ب( کارگیری غیر متقارن هرزگرد  به الف(

 با استفاده از هرزگردهایی با دندانه مارپیچ د( تر  های کم هرزگردهایی با دندانهبا استفاده از  ج(

 

ي دنده خترشیدي چنانچ  قفس  وتحرک ر خترشیدي وحرک ر رینگک  ـ در یک وجمتع 12

 دهد؟   باشد چ  رضعیتک رري وکبتا

 د.مجموعه قدرتی در حد کمک گیربکس می باش الف(

 د.باش ایو میمجموعه سرعتی و در حد اوردر ب(

   .باشد دنده عقب می ج(

 د.باش مجموعه قدرتی در حد دنده یک می د(

 

وعایب وکانیزم پینیتن ر  رانتیل وقابل در وقایس  بـا وکـانیزم پینیـتن ر  رانتیـل بـا       ـ13

 وحترهاي هم اروفاع چیس ؟

   د.باید یک روغن جعبه دنده ویژه به کار بر الف(

 .تری همراه است دای بیشکار این مکانیزم با سر و ص ب(

  .تری است با ابعاد برابر قادر به انتقال نیروی محرک کمج( 

 د.تری داشته باش با توان مساوی باید کرانویل قطر بیشد( 

 

 

بـا   2اس  در وتروک    اوتوبیل در دنده  90nmدر یک اوتوبیل گشتارر خررجک وتوتر  ـ14

هـا چنـد    باشد گشتارر چـرخ  IGD = 3:1 ر نسب  وبدیل دیفرانسیل IG2=2:1نسب  وبدیل 

 نیتون وتر اس ؟

 540 (د  400 ج( 300  ب(   160 الف(

 

 ایراد ا ............ اس . 2در وترت بیررن  دن دنده  ـ15
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 ی آن دندهیتیزکردن دنده گیر و کشو  ب(    2تیزکردن دنده  الف(

 2خرابی دنده برنجی  (د 2خرابی مخروطی دنده   ج(

 

 افتد؟ چرب شدن وفح   الچ چ  اوفاقک وکدر وترت  ـ16

   .کند اتومبیل با لرزش حرکت می ب(    .شود کشش اتومبیل کم می الف(

 .رود دنده یک و عقب جا نمی( د   .رود دنده یک و عقب به سختی جا می ج(

 

 افتد؟ در وترت خرابک دنده برنجک چ  اوفاقک وک ـ17

   .رود دنده جا نمی ب(    .زند دنده بیرون می الف(

 .رود دنده یک و عقب جا نمی (د   .رود دنده به سختی جا می ج(

 

 افتد؟ در وترت خرابک خار وتشکک چ  اوفاقک وک ـ18

   .رود دنده جا نمی ب(    .زند دنده بیرون می الف(

  .تمام موارد فوق صحیح است (د   .رود دنده به سختی جا می ج(

 

 هاي وحرک جلت چیس ؟ اوتوبیل عل  وق   دن اوتوبیل درابتداي حر   در ـ19

 لق شدن توپی صفحه کالچ ب( های آن خرابی هوزینگ و دنده الف(

 های جلو باالنس نبودن چرخ( د های چرخ جلو خرابی بلبرینگ ج(

 

اي  رینگک تاب  ر خترشیدي وتحـرک ر حاوـل دنـده سـیاره     ي در شکل وقابل اگر دنده ـ20

 گیربکس در حال ....... اس ؟ وحرک باشد

 دنده عقب  الف(

 دنده یک ب(

 دنده سه ج(

 اوردرایو (د

 

 چیس ؟  Bدهنده یک گیربکس اوتواویک اس  رظیف  قطع   شکل وقابل قطعات وشکیل ـ21

 دنده رینگی  محرک الف(

 کننده دنده رینگی ثابت ب(
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 کن دنده پارک قفل ج(

 کالچ یکطرفه انتهای گیربکس(د

 
 

 اویک چیس ؟سررها در گیربکس اوتو ي رظیف  ـ22

 د.محرک کالچها هستن الف(

 د.محرک باندها هستن ب(

 .ها است متوقف کننده قطعات داخلی مجموعه ج(

 .ها است محرک قطعات داخلی مجموعه( د

 

  اهش ضریب اوطکاک  الچ ب  چ  عتاولک بستگک دارد؟ ـ23

 نیروی فنرهای ضربه گیر ب( ضخامت لنت صفحه کالچ  الف(

 .هر سه مورد صحیح است( د صفحه کالچجنس صفحه فوالدی  ج(

 

 :وحرک( نسب  انتقال برابر اس  با  M1با در نظر گرفتن شکل  یر ) ـ24

  IG = 5:1 الف(

   IG = 4:1 ب(

   IG = 1:1  ج(

     IG = 6:1(د

 

 

 

 

 باشد؟ زه رظیف  خاروتشکک چ  وکرنیرهاي سنک در گیربکس ـ25

 نتقال نیروی کشوئی به تودلیا ب( ی یداشتن تودلی داخل کشو نگه الف(

 هماهنگ کردن دور کشوئی با دنده اصلی (د حرکت دادن و نگهداشتن دنده برنجی ج(

 

اي را  ........ گیربکس اوتواویک ر وجمتع  دنده سـیاره  شکل وقابل انتقال قدرت در دنده ـ26

 .دهد نشان وک
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 خالص  الف(

 عقب ب(

 مستقیم و دنده سنگین ج(

 ه سبکمستقیم و دند (د

 

 

 هاي اوتواویک چیس ؟ گاررنر در گیربکس ي رظیف  ـ27

 کنترل فشار روغن گیربکس ب( های باال  افزایش فشار روغن در دنده الف(

 .موارد ب و ج صحیح است (د ها بسته به دور موتور  تعویض دنده ج(

 

 نتع وکانیزم شکل رر ب  رر روزی  آن  دام اس ؟ ـ28

   د.کمی دارصدای   -ب دنده مور الف(

 د.تری دار عمر بیش -دنده مستقیم  ب(

 .سر و صدای کمی دارد -د دنده  هیپوئی ج(

 د.تری دار سایش کم -د دنده هیپوئی (د

 

 شتد؟ در دیفرانسیل ضد لغزش چ  عملک انجام وک ـ29

 د.کن ها را روی جاده کم اصطکاک قفل می چرخ الف(

 د.شون هر دو پلوس به هوزینگ قفل می ب(

 د.کن درت محورهای جلو و عقب را متعادل میق ج(

 د.کن هر دو محور جلو و عقب را با دیفرانسیل یک پارچه می (د

 

 .در وتروک    لقک دنده پینیتن با  رانتیل  متر ا  حد نصاب باشدـ 30

 د.کرانویل باید از پینیون دورتر گرد ب( د.کرانویل باید به پینیون نزدیکتر گرد الف(

 د.پینیون باید کمی عقب تر تنظیم گرد( د د.د کمی جلوتر تنظیم گردپینیون بای ج(

 

 : هاي  مک دار در گیربکس L 2رضعی   ـ 31

 دو چرخ عقب محرک ب( دو چرخ جلو محرک  الف( 

 های جلو و عقب آزاد چرخ (د دو چرخ جلو محرک سنگین ج(
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 در وترت سف  بتدن  الچ  یر پا عل  چیس  ؟ ـ32
 .صفحه کالچ خورده شده است ب( .خیم استصفحه کالچ ض الف(
 پمپ کالچ معیوب است  د( .صفحه کالچ ضعیف است ج(
 

ها هنگام وعتیض دنده در وترت سالم بتدن پمپ هیـدررلیک   عل  جا نرفتن ومام دنده ـ33

  الچ :

 کالچضعیف شدن فنرهای پوسته  ب( کالچهای صفحه  ضعیف شدن لنت الف(
 موارد الف و ب د( های گیربکس خرابی کشویی ج(
 

 . ند گیرد ر ا .......... ونتقل وک کنیرر را ا ......... و  الچ ي وفح  ـ34
 اطراف –وسط  د( وسط –وسط  ج( اطراف -اطراف  ب( وسط -اطراف  الف(
 

وـدا   چشتد ر هنگام رها  ردن  ال ودایک شنیده وک ـ هنگام پا گذاشتن رري پدال  الچ35

 شتد عل  چیس ؟ قطع وک
 خرابی دنده زیر گیربکس ب( چخرابی بلبرینگ کال لف(ا

 موارد الف و ج د( رگالژ نبودن شش کالچ ج(
 

شـتد    ودایک شنیده ر با فشردن پدال این ودا قطـع وـک   چهنگام آ اد بتدن پدال  ال ـ36

 عل  چیس ؟
 خرابی دنده زیر گیربکس ب( چخرابی بلبرینگ گال الف(
 سه موردهر  د(  چشش کالنبودن تنظیم  ج(
 

 چیس ؟ 2ر  1عل  بیررن  دن دنده  ـ37
 خرابی کشویی و تودلی ب(  خرابی دنده برنجی الف(
 همه موارد د(  خرابی فنر و ساچمه ج(
 

 عل  ودا دادن گیربکس در ومام حاالت خالص ر دنده چیس ؟ ـ38
 خرابی فنر و ساچمه ب(  ها خرابی ماهک الف(
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 ه زیرخرابی دند د(  خرابی دنده برنجی ج(
 

 دهد؟ خرابک بلبرینگ خررجک گیربکس در  دام رضعی  ودا نمک ـ39
 دنده عقب د( ها تمام دنده ج( دنده سبک ب( خالص  الف(
 

در وترت سالم بتدن  شـتیک ر وـت دلـک ر فنـر سـاچم        4ر  3عل  بیررن  دن دنده  ـ40

 چیس ؟
 خرابی دنده زیر ب(  خرابی خار موشکی الف(

 همه موارد د( خروجی گیربکسشل شدن مهره شفت  ج(

 

 عل  جا نرفتن  دنده چیس ؟ـ 41

 تاب داشتن دنده برنجی ب( تاب داشتن میل ماهک الف(

 هر سه مورد د( تعویض دنده ماهکل کردن چک ج(

 

 وهره پینیتن دیفرانسیل شل شده باشد؟ ـ اگر42

 د.شو صدا قطع میبا فشردن پدال ترمز  (ب د.کن با رها شدن پدال گاز، ایجاد صدا می (الف

 د.کن در سرعت یکنواخت ایجاد صدا می (د د.کن در سر پیچ ها ایجاد صدا می (ج

 

 رسد عل  چیس ؟ اي ب  گتش وک هنگام حر   وداي وق  ـ43

 تاب داشتن میل گاردان ب( شل بودن مهره پینیون الف(

 هر سه مورد د( خرابی چهار شاخه گاردان ج(

 

 شتد  عل  چیس ؟ ایک شنیده وکهنگام حر   ب  سم  چپ ود ـ44

 خرابی یکی از دنده هرزگردها ب( خرابی دنده سرپلوس الف(

 همه موارد د( خرابی بلبرینگ دیفرانسیل ج(

 

 طتر وتتالک............ اس .  عل  بریدن پلتس ب ـ45

 دنده معکوس ب(  بار زیاد الف(

 همه موارد د( تاب داشتن اکسل پلوس ج(
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 گا  داد؟ب  وتوترور باید  سنگینب  دنده  سبکض دنده چرا هنگام وعتی ـ46

 لنگ ها و هماهنگ شدن با دور میل به خاطر باال رفتن دور چرخ الف(

 ها به خاطر کم کردن اصطکاک چرخ ب(

 به خاطر افزایش گشتاور موتور ج(

 موارد الف و ب د(

 

 عل  بیررن  دن دنده یک چیس ؟ ـ47

 رابی فنر و ساچمهخ ب( خرابی کشویی و تودلی  الف(

 خرابی دنده اصلی د(  خرابی دنده برنجی ج(

 

 د.رر چرخ دنده راسط  در........... ب   ار وک ـ48

 دنده عقب ب(  دنده سنگین  الف(

 کمک سنگین و دنده عقب د( کمک سبک و دنده عقب ج(

 

 د.گیر ارر درایت........ قرار وک ـ49

 روی شفت خروجیبعد از گیربکس  ب(  قبل از گیربکس الف(

 ها روی یکی از پلوس د(  بعد از گاردان ج(

 

ا  راس  بـ   ) .باشد ب  ورویب بیانگر.......... وک  D P Nهاي اوتواویک حررف  در گیر بکسـ 50

 (چپ

 خالص، درایو، پارک ب(  خالص، پارک، درایو الف(

 پارک، درایو، خالص د(  درایو، پارک، درایو ج(

 

 اي قابل وشخیص اس ؟ در چ  دنده ختاندن دیفرانسیلـ 51

 دنده دو ب(  دنده یک الف(

 هنگام تعویض دنده دو به یک د( هنگام تعویض از دنده سه به چهار ج(

 

 .باشد شتد ودا ا ........... وک با خالص  ردن وتوتر ودا قطع وک ـ52
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 دیفرانسیل د( بلبرینگ چرخ ج( گیربکس ب( موتور  الف(

 

 .شتد چ باعث..... وکچرب شدن وفح   الـ 53

 بکسواد صفحه کالچ  ب( خالی کردن پدال کالچ  الف(

 بیرون زدن دندهد(   تر دنده  تعویض راحت ج(

 

 شتد؟ در اوتوبیل پیکان ا   دام نتع  الچ استفاده وک ـ54

 کالچ مخروطی ب( ای  کالچ چند صفحه الف(

 ای خشک  کالچ تک صفحهد(  کالچ هیدرودینامیکی  ج(

 

  وان ررشن بتدن وتوتر ر آ اد بتدن پدال  الچ..... در ـ55

 .چرخد فقط دیسک کالچ می ب( .چرخد فقط صفحه کالچ می الف(

 بصورت یک تکه ی واحد می چرخند با هم 3هر  د(   .چرخد فقط فالیویل می ج(

 

 ...... عل  ررغن ریزي ا  گلدانک عقب گیربکس ـ56

   .باشد خرابی بوش گلدانی عقب می (ب   .باشد یخرابی کاسه نمد گلدانی م الف(

  .گزینه صحیح است 3هر  د( .باشد خرابی کشوئی گاردان می ج(

 

 عل  بیررن  دن دنده گیربکس ومکن اس  ا ..... ـ57

   .کج بودن میل ماهک باشد ب(   .خوردگی دنده برنجی باشد الف(

 .دتمام شدن صفحه کالچ باشد(   .تیز کردن دنده گیر و کشوئی باشد ج(

 

 دنده راسط  وربتط ب  دنده عقب در گیربکس......... ـ58

 .شود باعث افزایش دور می ب(   .شود باعث افزایش گشتاور می الف(

 .شود باعث کاهش دور مید(  .شود باعث تغییر جهت دور می ج(

 

یزه )بدرن احتساب دنده عقب( چند دنده برنجـک  ررندنده ومام سنک 4در یک گیربکس  ـ59

 ؟ رددارجتد 

 عدد  3د( عدد 2ج( عدد 4ب(  عدد  5 الف(
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 گاردان........  شاخ چهار ي رظیف  ـ60

   .باشد عامل افزایش گشتاور گاردان می الف(

 .امکان تغییر زاویه گاردان در انتقال نیرو را فراهم می نماید ب(

  .امکان تغییر طولی گاردان رابر عهده دارد ج(

   .باشد ان میباعث جلوگیری از قطع گاردد( 

 

 باشد؟ عل  لر ش اطاق ر وداي  یاد اوتوبیل در درر باال  داویک ا  وتارد  یر وک ـ61

 تاب داشتن صفحه کالچ ب(  تاب داشتن گاردان  الف(

 تنظیم نبودن فرماند(  تنظیم نبودن دیفرانسیل ج(

 

  .باشد دنده هاي هر گرد دیفرانسیل........... وک ي رظیف  ـ62

 ها کم کردن گشتاور چرخ ب( ها  کردن گشتاور چرخزیاد  الف(

 تغییر جهت گردش گارداند(  ها جلوگیری از چپ کردن اتومبیل در سر پیچ ج(

 

 هاي وحرک ............. هنگام درر  دن با اوتوبیل در چرخ ـ63

 .باشد  یم تر های داخلی بیش دور چرخ الف(

   .باشد تر می های خارجی بیش دور چرخ ب(

   .باشد ر هر دو چرخ باهم برابر میدو ج(

   .باشد دور چرخ خارجی کم و دور چرخ داخلی زیاد می د(

 

هنگاوک    پین هت ینگ در دیفرانسیل شکسـت  شـتد چـ  اوفـاقک در اوتوبیـل رخ       ـ64

 دهد؟ وک

 .کند حرکت نمی ب(  .کند حرکت می الف(

  .حرکت با لرزش است د(  .دهد صدای شدید می ج(

 

 دهد؟ ت  دنده ر ودا  ردن آن  خرابک  دام قسم  را نشان وکلقک دسـ 65

 های رابط گیربکس اهرم ژگیرپا (ب ها خراب بودن بلبرینگ (الف

 شل بودن پوسته گیربکس (د فرسایش کالهک کروی (ج

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ي يك مجموعه سؤاالت اتومكانيك درجه                                                          130

 

  نند؟ جه  ونظیم پینیتن ر  رانتیل ا   دام رسیل  استفاده وک ـ66

 میکرومتر (د لونشاب (ج فیلر (ب گیر  ساعت اندازه (الف

 

 دهد؟  الچ  گشتارر فالیتیل را ب   دام عضت انتقال وک ي وفح  ـ67

 شافت خروجی جعبه دنده (ب  پوسته کالچ (الف

 شافت ورودی جعبه دنده (د  دیسک کالچ (ج

 

 تیض شتد   دام قطع  ا  گیر بکس وعیتب اس ؟عها با ودا و اگر یکک ا  دنده ـ68

 دنده برنجی  (ب بلبرینگ شافت ورودی (الف

 دنده چنگکی (د  لقی دنده با شافت (ج

 

 م خرابک چهارشاخ  گاردان در رري اوتوبیل چیس ؟یعال ـ69

 های باال  اق در سرعتتلرزش ا (ب کندی حرکت اتومبیل  (الف

 ایجاد صدا هنگام فشردن پدال کالچ (د های کم ایجاد صدای زیاد در سرعت (ج

 

 ؟وعمتال ا  نتع دنده راس  وک باشند  دام دنده ها نیزهسنکرر  در جعب  دنده نیم ـ70

 هیچکدام (د 3و  2دنده  (ج و عقب 1دنده (ب   2و  1دنده  (الف

 

 وربتط ب ...... چاسفنجک شدن پدال  ال ـ71

 .شیش کالچ تنظیم نیست (ب .سیستم کالچ روغنی هوا دارد (الف

 .خراب است چگرد کالبلبرینگ کف  (د .نا میزان است چهای دیسک کال شاخک (ج

 

  ند عل  چیس ؟ پایین رها وک چپدال  ال ـ72

 شکسته      کالچدو شاخه  -د تاب دار چدیسک کال (الف

 .چرب شده است کالچدستگاه  -ساییده شده  چصفحه کال (ب

 .تنظیم نیست کالچسیم  -تر از حد معمول است  ضخیم چصفحه کال (ج

 .به میخ پرچ رسیده است کالچه صفح -فنرهای دیسک شکسته شده است  (د
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در یک وجمتع  دنده خترشیدي چنانچ  قفس  وحرک ر خترشیدي وتحرک ر رینگـک   ـ73

 آید؟ تاب  باشد چ  رضعیتک پیش وک

   .باشد مجموعه سرعتی در حدود اوردرایو می (الف

 .باشد قدرتی در حد کمک گیربکس می (ب

  .باشد قدرتی در حد دنده یک می (ج

 .باشد ب میدنده عق (د

 

 در وتروک    لقک بین دنده پنیتن ر  رانتیل  متر ا  حدنصاب باشد؟   ـ74

 .کرانویل باید از پینیون دورتر گردد (ب .کرانویل باید به پینیون نزدیکتر گردد (الف

 .پینیون باید کمی عقب تر تنظیم گردد د( پینیون باید کمی جلوتر تنظیم گردد (ج

 

 

 

ا  وتوتر ب  چرخ ب  چ  طریـق   رانسیل جلت ودل جدید انتقال  نیررهاي دیف درگیربکس ـ75

 اس ؟

 ها  ها و چرخ سوپل -پینیون کرانویل  -شافت خروجی  -همیشه گرد  - کالچشافت  - کالچصفحه  (الف

 ها ها و چرخ سوپل -کرانویل  -شافت خروجی  -دنده مورد نظر - کالچشافت  - کالچصفحه  (ب

 ها دیفرانسیل و چرخ -ن اگارد -دنده خروجی  -همیشه گرد  - کالچشافت  - کالچصفحه  (ج

 ها دیفرانسیل و چرخ -ن اگارد -شافت خروجی  -دنده مورد نظر - کالچصفحه  (د

 

 ن.............ادر ویل گارد -76

 .شود ن انجام میاوسیله کشویی گارد هحرکت طولی آن ب (الف

 .شود خه انجام میوسیله کشویی و چهارشا هحرکت طولی آن ب (ب

 .شود وسیله چهارشاخه انجام می هحرکت طولی آن ب (ج

 .تواند حرکت طولی داشته باشد میل گاردن نمی (د

 

 ..... .  انتاع دنده وترد استفاده در دیفرانسیل ـ77

 .باشد سیستم هیپوئیدوسیستم دنده مخروطی می (الف

 .باشد سیستم دنده مستقیم و حلزونی می (ب

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ي يك مجموعه سؤاالت اتومكانيك درجه                                                          132

   .باشد نده مورب و مارپیچی میسیستم د (ج

 الف و ب (د

 

 در گیربکس شکل وقابل سرع  ر گشتارر ب  ورویب در شاف  خررجک چقدر اس ؟ ـ78

 برابر  4گشتاور  4/1سرعت  (الف

 4/1برابر گشتاور  4سرعت (ب

 برابر 2گشتاور  2/1سرعت  (ج

 .سرعت و گشتاور شافت ورودی و خروجی برابر است (د

 

 

 یک ا  وتارد  یر باید انجام شتد؟ سف  بتدن پینیتن )بیش ا  حد نروال(  دام در وترت ـ79

 .از واشر رولبرینگ کوچک )دوم( پینیون کاسته شود (الف

 .به واشر رولبرینگ کوچک )دوم( پینیون اضافه شود (ب

 .از واشر رولبرینگ بزرگ )جلو اول( پینیون کاسته شود (ج

 .نیون اضافه شودبه واشر رولبرینگ جلو)اول( پی (د

 

 گاردان در اوتوبیل چیس ؟)دیفرانسیل عقب(  چهارشاخ ي رظیف ـ 80

 .کند مین میأاختالف زاویه بین گیربکس و دیفرانسیل را برای انتقال نیرو ت (الف

 .کند مین میأاختالف فاصله بین گیربکس و دیفرانسیل را برای انتقال نیرو ت  (ب

 .کند تقل مینیروی موتور را به گیربکس من (ج

 .سازد ها مرتبط می نیروی گیربکس را به پلوس (د

 

 رظیف  استاوتر در وترک  انتروتر چیس    ـ81

 ( افزایش فشار روغنالف

 گشتی از توربین و جهت دادن به آنبر( بازگرداندن روغن ب

 ( ارسال روغن به توربین و پمپج

 ( ایجاد جریان گردابی به منظور کاهش دور خروجید

 

 سررها در جعب  دنده هاي اوتواویک چیس ؟ ي رظیف  ـ82
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 تعویض دنده سبک به سنگین (ب  ارسال روغن به مدار (الف

 ثابت نمودن عضو خورشیدی (د تعویض دنده سنگین به سبک (ج

 

هاي سیسـتم  نتـرل هیـدررلیک انتقـال      گاررنر فشار ررغن را ب   دام یک ا  ستپاپ ـ83

 دهد؟ وک

 نورتورارک کووپاپ تس (ب  سوپاپ گاز (الف

 سوپاپ تعویض دنده (د  سوپاپ کنترل فشار  (ج

 

 : وحرک( نسب  انتقال برابر اس  باM1با در نظر گرفتن شکل  یر ) -84

   IG=5به  1 (الف

 IG=3به  1 (ب

 IG=1به  1 (ج

   IG= 10به  1 (د

 

 

 ..... اس . وتر در رجتدانتررک  تهیدررلیکک ر و  الچوفارت  -85

 توربین (د پمپ (ج وجود روغن (ب توراستا (الف

 

  ند؟ اریل پمپ جعب  دنده هاي اوتواویک را چ  عضتي فعال وک ـ86

 کالچ ی پوسته (د محور ورودی جعبه (ج پمپ (ب توربین (الف

 

یزه دنده برنجک در دنده وسـتقیم درر دنـده بعـد را....... ر در    نررهاي سنک در گیربکس ـ87

 گین..........وعکتس درر دنده سن ي دنده

 دهد کاهش می -دهد  کاهش می (ب دهد افزایش می -دهد  افزایش می (الف

 دهد کاهش می -دهد  افزایش می (د دهد افزایش می -دهد  کاهش می (ج

 

 هیپتئیدي  دام عاول اس ؟ نتع دلیل استفاده ا  ررغن هیپتئید در دیفرانسیل ـ88

 لتبادل نیروی زیاد بین پینیون و کرانوی (الف

 گرفتن لقی بین پینیون و کرانویل (ب
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 انسیل های هیپوئیدی( جلوگیری از زوزه کشیدن دیفرج

 جهت خنک کاری بهتر دیفرانسیل های هیپوئیدی (د

 

 در  داویک ا  حاالت  یر در گیربکس اوتواویک وک وتان استارور  د؟ ـ89

   N (الف

 P (ب

 D( ج

  R(د

 

چرخ دیگر در هت ینگ دیفرانسیل  جه  چـرخش  در هنگام انتقال درر ا  یک چرخ ب   ـ90

 باشد؟ دنده هر گردها ب   دام جه  وک

 .چرخند در جهت عکس یکدیگر می (ب .چرخند هم جهت با هم می (الف

 .چرخند هم جهت با هوزینگ می (د .چرخند ها می هم جهت با دنده پلوس (ج

 

)ضـریب   د باشد؟خشک باوشخصات  یرچقدربای  الچضریب اوطکاک لن  یک وفح  ـ 91

 (KN20 نیرري درگیري یا فشار mm200ر  شعاع  Nm2000انتقال گشتارر 

 50/0د(  40/0ج(  25/0ب(  20/0الف( 

 

هـاي اوـلک    ( ا چـ  عناوـرراندام  Torque converterوبدل گشـتارر)  یا وترک  نتروتر ـ92

 یافت  اس ؟وشکیل 

 استاتور       -جعبه دنده خورشیدی -توربین الف( 

 موتورهیدرولیکی -پمپ اصلی - مپ شارژپ ب( 

 های اتصال لوله -موتور هیدرولیکی -پمپ پیستونیج(  

 استاتور -توربین   -پمپ  (د

 

ـ    اي دریـک سیسـتم دنـده    (Synchronizer اربرد سیستم سنکررنیزه ) ـ93 الً بـراي  توعم

 چیس ؟

 ای در داخل گیربکس هم خط کردن محورهای چرخ دنده الف(

 ای با توپی در حال سکون دن چرخ دندهدرگیر کر ب(
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 هم سرعت کردن قطعات درگیرشونده در حال سکون ج(

 ای خالص کردن و درگیر کردن سریع چرخ دندهد( 

 

 هدف ا  اربرد ارردرایت در ختدرر چیس ؟ـ 94

 افزایش دور موتور کاهش ا ستهالک قطعات و الف(

 نسبت به دور موتورافزایش دورخروجی گیربکس  کاهش استهالک قطعات و ب(

 هم سرعت کردن قطعات درگیرشونده درحال حرکت ج(

 ها خالص کردن و درگیرکردن سریع چرخ دنده د(

 

 یـر نسـب  دنـده     يباوتج  ب  وشخص بتدن ررردي رخررجک در شماویک انتقال نیرر ـ95

 وترد نظر  دام اس ؟  

 3به  B*E/A*D=B*E*C/A*C*D  1 الف(

 1به  A*C/B*D=A*C*E/B*E*D  1 ب(

 3به  B*D/A*C=B*E*D/A*C*E   1ج(

 10به  D*B/C*A=D*E*B/E*C*A   1د(
 

 ي درگیري دنده در گیربکس سنکررنیزه  دام اس ؟ هنحت ـ96

سرپس کشرویی داخلری برا دنرده اصرلی درگیرر  ها را هم سرعت کررده، ابتدا کشویی خارجی دندهالف( 

 د.شو می

 د.شو سپس کشویی داخلی با دنده اصلی درگیر می ،ابتدا کشویی خارجی دنده ها را قطع کرده ب(

 د.شو سپس کشویی خارجی با دنده اصلی درگیر می ابتدا کشویی داخلی دنده ها را هم قطر کرده،ج( 

 د.شو سپس کشویی خارجی با دنده اصلی درگیر می سرعت کرده، مابتداکشویی داخلی دنده ها را هد( 

 

 یکک ا  دنده ها وتلید ودا  ند عیب ا .......... اس . هرگاه هنگام وعتیض دنده ها فقط ـ 97

 لقی دنده همیشه گردب(    کالچدستگاه  الف( 

 خرابی دنده برنجی آن دندهد(   های گیربکس بلبرینگج( 

 

 هاي  یرعالره بروغییرات  رای  انتقال قدرت درشرایط وحیطـک   قفل گاردان یک ا   دامـ 98

 سا د؟ درج  ومکن وک 25یسر ر نتسانات را وا حر   خطک ویل گاردان را نیز و
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 (Truhnionترانیون)د(  خشک الستیکی ج( (Bir fieldلد)یبیرف ب( های کروی هساچمالف( 

 

 انجام داد؟ را بایس   دام عمل  یر ها( وک باوتج  ب  شکل )وماس دنده ـ99

حرکررررت داده ترررراعمیق ترباکرانویررررل  پینیررررون را الررررف(

 پشت پینیون()افزایش واشر.درگیرشود

بطورسرررطحی باکرانویرررل  حرکرررت داده ترررا پینیرررون را ب(

 )افزایش واشرپشت پینیون(.درگیرشود

 .داده وآن را از پینیون دورکردت ینگ راحرکزهوج( 

 .پینیون نزدیک کرد به ینگ راحرکت داده وآن راد( هوز

 

 س ؟         نی دام گزین  درخصتص دیفرانسیل خترشیدي وادق  ـ100

 حالت ایجاد شده                  ثابت عضو متحرک                          عضو محرک  

 افزایش گشتاور    و رینگی                  قفسه ثابت           تقلیل دور خورشیدی             الف(

 ش گشتاور افزای و خورشیدی            تقلیل دور   رینگی                    قفسه                ب(

 تقلیل گشتاور و رینگی                    قفسه                  خورشیدی            افزایش دور ج(

 تقلیل گشتاور و خورشیدی           افزایش دور رینگی                  قفسه                     د(
 

 ف  ررردي چ  نام دارد؟دنده )پراید( بزرگترین دنده بر رري ش 5ـ در یک گیربکس 101

  ب( یک  الف( عقب

 دو د(  ج( پنج

 

دهد رظیف  پـین بـین در واهـک     هاي یک گیربکس را نشان وک کل وقابل    واهکـ ش102

 چس ؟

 

از بیررون زدن  الف(

دنرررده جلررروگیری 

   .کند می

دنده را در یرک  ب(

   .کند حالت قفل می
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   .کند از تاب برداشتن میل ماهک جلوگیری می ج(

   .کند از جا رفتن دو دنده همزمان جلوگیری می (د

 
 

خترشیدي وحرک ر دنده رینگک وتحرک ر قفسـ  تابـ     ي در وجمتع  وقابل اگر دنده ـ103

 باشد درر........

 دور خروجی عکس ورودی همراه باکاهش دور   الف(

 دور خروجی عکس ورودی و همراه با افزایش دور ب(

 همراه با افزایش دور دور خروجی همجهت ورودی و ج(

 دور خروجی همجهت دور ورودی و همراه با کاهش دور د(

 

 

 

 

  Aـ شکل نشان داده شده قطعاوک ا  یک گیربکس اوتواویک اس  نـام ر رظیفـ  قطعـ     104

  دام اس ؟

 باند و متوقف کردن قطعات داخلی گیربکس  الف(

 اکوموالتور ذخیره روغن ب(

 ر ثابت کننده فشار روغن مدا ج(

 سرو و محرک باندها د(

 
 

 ؟وفارت وترک  انتروتر با  تپلینگ در چیس   ـ105

 . در کوپلینگ استاتور وجود ندارد  الف(

 روغن وجود ندارد .در تورک کانورتور  ب(

 در کوپلینگ دور موتور افزایش هم می یابد . ج(

 در ابتدای حرکت نسبت انتقال گشتاور در کوپلینگ یک به یک است . د(
 

 دهد؟ در وصتیر رربرر وعمیر ار چ  عملک را انجام وک ـ106

 د.نمای گیری می خالصی کرانویل را اندازه الف(
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   .نماید گیری می خالصی هوزینگ را اندازه ب(

   .نماید گیری می خالصی پینیون را اندازه ج(

   .نماید گیری می خالصی دنده های هوزینگ را اندازه د(

 

 

 

 

 دهد؟ وعمیر ار چ  عملک را انجام وک در شکل وقابل ـ107

   .کند ها و بلبرینگ چرخ عقب را بررسی می لقی طولی پلوس الف(

   .کند گیری می لقی توپی جلو را اندازه ب(

   .کند گیری می تاب محور توپی را اندازه ج(

   .کند اختالف اندازه محور توپی با اکسل را اندازه گیری می د(

 

 

 

یکک نتع وترک  انتروتر رظیف  استاوتر اوالح وسیر ررغـن در  ـدام   در  الچ هیدررلـ 108

  .حال  اس 

 رفت به توربین د( برگشتی از پمپ ج( برگشتی از توربین ب( ورودی به پمپ   الف(

 

  داویک ا  وتارد  یر ا  اجزاي داخل گیربکس اوتواویک اس ؟ ـ109

 غنپمپ رو –کالچ یک طرفه  ب(  استاتور -الف( باند ترمز 

 استاتور -د( پمپ روغن   توربین -ج( گاورنر 

 

 ـ س  قسم  اولک وترک  نتروتر را وشخص  نید. 110

 ای  ب( روتور ر توربین دنده سیاره ای ر روتور  الف( دنده خورشیدی سیاره

 ای ر روتور  د( پمپ ر دنده سیاره ج( پمپ ر توربین ر استاتور

 

ر هنگام گردش  دهیمپش   رانتیل قرار  بررا  حساس ویکرروتر ساعتک ست ن چ ـ چنان111

 ي چیس ؟   دهنده   نشان عقرب  ونحرف گردد   رانتیل 
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 د( گشتاور پینیون  ج( تاب کرانویل  ب( لقی کرانویل  الف( لقی پینیون

 

 یلتوتر در ساع  باشـد    80در حال حر   ر سرع  ختدرر  3ـ اگر ختدرریک در دنده 112

 وحیح اس ؟   در این حال  دام گزین 

 تر است.  الف( دور صفحه کالچ از دور موتور بیش

 تر است.  ب( دور صفحه کالچ از دور موتور کم

 ی کالچ با دور موتور برابر است.  ج( دور صفحه

 ی کالچ ارتباطی به دور موتور ندارد.  د( دور صفحه

 

 ؟  باند وروز در گیربکس اوتواویک وتسط چ  قطع  اي فعال وک گردد ـ 113

   توسط اهرم تعویض دندهالف( 

  توسط مسیر روغن و شیر برقیب( 

  توسط پمپ سروج( 

  توسط گاورنرد( 

 

 گردد؟  درج  وک 90ي  ـ چ  عاولک در دیفرانسیل باعث وغییر جه  نیرر ب  اندا ه114

 د( دنده پلوس ج( دنده هرزگرد  ب( دنده کرانویل  الف( دنده پینیون 

 

 چ داخل بتش و  ویل لنگ گیرپاژ  ند ؟ ـ چنانچ  شاف   ال115

  جا زدن دنده راحت تر استب(  در کار گیربکس تاثیری نداردالف( 

 پس از جا زدن ، دنده بیرون می زندد(    هنگام تعویض دنده صدا تولید می کندج( 

 

 ؟ رظیف  وترک  انتروتر چیس ـ 116

   افزایش دور و کاهش گشتاور –قطع و وصل نیروی موتور الف( 

  افزایش و کاهش گشتاور موتور –انتقال و افزایش دور ب(

  کاهش گشتاور موتور  –انتقال سریع دور موتور به گیربکس ج(

 افزایش گشتاور موتور –انتقال مالیم قدرت موتور به گیربکس د( 
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 ؟  انگشتک یا درشاخ   الچ در دستگاه  الچ چ  رظیف  اي دارد  ـ117

  انتقال نیرو از ذغال به اسیابکب(  به ذغال الف( اعمال نیروی پدال

 د( انتقال نیروی آسیابک به دیسک اعمال فشار دیسک به صفحه کالچ ج( 

 

 ـ نیرري گشتارر وتوتر هنگام انتقال ا  دستگاه  الچ چگتن  اس  ؟  118

 ب( ثابت می ماند                                الف( افزایش می یابد

 د( ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد                                ج(کاهش می یابد
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 پنجمفصل پاسخ تستي سؤاالت 

 انتقال قدرتاالت ؤمجموعه س
 

 د ج ب الف ردیف  د ج ب الف ردیف

 د ج ب الف 34  د ج ب الف 1

 د ج ب الف 35  د ج ب الف 2

 د ج ب الف 36  د ج ب الف 3

 د ج ب لفا 37  د ج ب الف 4

 د ج ب الف 38  د ج ب الف 5

 د ج ب الف 39  د ج ب الف 6

 د ج ب الف 40  د ج ب الف 7

 د ج ب الف 41  د ج ب الف 8

 د ج ب الف 42  د ج ب الف 9

 د ج ب الف 43  د ج ب الف 10

 د ج ب الف 44  د ج ب الف 11

 د ج ب الف 45  د ج ب الف 12

 د ج ب الف 46  د ج ب الف 13

 د ج ب الف 47  د ج ب الف 14

 د ج ب الف 48  د ج ب الف 15

 د ج ب الف 49  د ج ب الف 16

 د ج ب الف 50  د ج ب الف 17

 د ج ب الف 51  د ج ب الف 18

 د ج ب الف 52  د ج ب الف 19

 د ج ب الف 53  د ج ب الف 20

 د ج ب الف 54  د ج ب الف 21

 د ج ب الف 55  د ج ب الف 22

 د ج ب الف 56  د ج ب الف 23

 د ج ب الف 57  د ج ب الف 24

 د ج ب الف 58  د ج ب الف 25

 د ج ب الف 59  د ج ب الف 26

 د ج ب الف 60  د ج ب الف 27

 د ج ب الف 61  د ج ب الف 28

 د ج ب الف 62  د ج ب الف 29

 د ج ب الف 63  د ج ب الف 30

 د ج ب الف 64  د ج ب الف 31

 د ج ب الف 65  د ج ب الف 32

 د ج ب الف 66  د ج ب الف 33
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 د ج ب الف ردیف   د ج ب الف ردیف

 د ج ب الف 93   د ج ب الف 67

 د ج ب الف 94   د ج ب الف 68

 د ج ب الف 95   د ج ب الف 69

 د ج ب الف 96   د ج ب الف 70

 د ج ب الف 97   د ج ب الف 71

 د ج ب الف 98   د ج ب الف 72

 د ج ب الف 99   د ج ب الف 73

 د ج ب الف 100   د ج ب الف 74

 د ج ب الف 101   د ج ب الف 75

 د ج ب الف 102   د ج ب الف 76

 د ج ب الف 103   د ج ب الف 77

 د ج ب الف 104   د ج ب الف 78

 د ج ب الف 105   د ج ب الف 79

 د ج ب الف 106   د ج ب الف 80

 د ج ب الف 107   د ج ب الف 81

 د ج ب الف 108   د ج ب الف 82

 د ج ب الف 109   د ج ب الف 83

 د ج ب الف 110   د ج ب الف 84

 د ج ب الف 111   د ج ب الف 85

 د ج ب الف 112   د ج ب الف 86

 د ج ب الف 113   د ج ب الف 87

 د ج ب الف 114   د ج ب الف 88

 د ج ب الف 115   د ج ب الف 89

 د ج ب الف 116   د ج ب الف 90

 د ج ب الف 117   د ج ب الف 91

 د ج ب الف 118   د ج ب الف 92
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 )براي سؤاالت نامفهوم( پنجمفصل پاسخ تشريحي 

 انتقال قدرتاالت ؤمجموعه س
 

می باشد و چون نسبت تبدیل گشتاور در گیربکس یک به یک  NM90 در این مسئله گشتاور موتورـ 1

ین گشتاور از گیربکس خارج می شود و سپس وارد دیفرانسیل می شرود ، نسربت تبردیل است پس هم

 NM3به دیفرانسیل، خروجری از آن  NM1می باشد ) یعنی به ازای ورودی  1:3گشتاور در دیفرانسیل 

 NM 270وارد دیفرانسیل می شود ، سه برابر آن یعنری  NM 90می شود( پس درنتیجه وقتی گشتاور 

 ارج شده و وارد چرخها می گردد .نیز از آن خ

 

ی بیرونی کرانویل قرار داده  گیری را بر روی لبه گیری لقی پینیون و کرانویل ساعت اندازه برای اندازه ـ4

گیرریم کره  و پینیون را با دست نگه داشته تا حرکت نکند و میزان لقی و حرکت کرانویرل را انردازه می

 همان لقی کرانویل و پینیون است. 

 

تررین دنرده  ی بیرونی( متحرک و خورشریدی ثابرت و قفسره کره بزرگ در صورتی که رینگی )دنده ـ6

گردانرد یعنری  تر از خرود را می وچرکی ک دارد یک دنرده  ی بزرگ باشد محرک باشد یعنی یک دنده می

ایرو باشد و دور خروجی از ورودی باالتر اسرت یعنری درحالرت اوردر می 1به  1نسبت دور کمی باالتر از 

 قرار دارد. 

 

گاورنر که بر روی شفت خروجی گیربکس نصب می شود به کمک وزنه هایش از تعرویض دنرده در  ـ7

دورهای پایین جلوگیری می کند بدین ترتیب که تا دور افزایش نیابرد اجرازه عبرور روغرن و در نتیجره 

نرده مررده (  تعرویض مری تعویض دنده را نمی دهد لذا در صورت خرابی ، دنده در دور پایین ) حالت د

و چون دور ورودی که پمپ را فعال می کند  در ایرن حالرت  کرم   قدرت خودرو پایین می آید گردد و

 .  می باشد بنابراین روغن نیز دارای فشار کمتری می باشد 

 

 شود.  استفاده می SAE80دنده  روغن با غلظت باال )واسکازین( مثل روغن  برای جعبه ـ8

 

تر از گشتاور موتور باشد تا در زمان درگیر شدن صفحه کالچ روی  طکاکی کالچ باید بیشگشتاور اص ـ9

 فالیویل و دیسک نلغزد. 
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N.M  90 2 3 540  

در دیفرانسیل دو هرزگرد قرار دارد که در زمان دور زدن خودرو با چرخش نامتقرارن حرول محرور ـ 11

ند، زمانی که یرک چررخ خود باعث اختالف دور پلوس ها می شوند و مانع از چپ کردن خودرو می گرد

بر روی سطح لغزنده قرار گیرد و یک چرخ در خشکی خودرو به دلیل وجود هرز گرد حرکت نمی کنرد 

و چرخ داخل سطح لغزنده بکسواد می کند. در بعضی از خودروها برای رفع این مشکل یک شیطانک در 

ها می شود و پلوس ها با هم دیفرانسیل قرار داده اند که در صورت عمل کردن مانع از چرخش هرز گرد

 حرکت می کنند و خودرو در سطح لغزنده نیز حرکت می کند.

 

چرخانرد  یعنی قفسره را می  ترین دنده ی کوچک است که در این حالت بزرگ خورشیدی یک دنده ـ12

گرردد. در گیرربکس اتوماتیرک معمرولی درایوهرای مرا از یرک شررو   ی یک ایجاد می پس حالت دنده

 گردد.  می

 

 ـ  14

N گشتاور موتور    nm 90  

2نسبت دور دنده   : 2 1 1:  نسبت گشتاور  2  

: نسبت دور دیفرانسیل 3 1 نسبت گشتاور   :1 3  

 گردد.  برابر می 3یفرانسیل دوباره برابر و در ددو گشتاور  2  در دنده

 

های وسط کشرویی تیرز کررده باشرند عمرل قفرل  گیر و دنده های روی دنده در صورتی که کونیک ـ15

 زند.  با گاز دادن بیرون می در دست انداز و یا شوندگی بعد از درگیری صورت نگرفته و دنده

 

شود پرس کشرویی در  کشویی تنظیم نمیدر صورتی که دنده برنجی خراب شود چون دور دنده با  ـ17

 کند.   شود و صدای زیادی در زمان درگیری ایجاد می گیر درگیر می هنگام تعویض دنده به سختی با دنده

 

ی خارموشکی محدود کردن حرکت کشویی روی تودلی و تثبیت حالرت کشرویی در زمران  وظیفهـ 18

 شود. درگیری است در صورت خوردگی باعث بیرون زدن دنده می 

 

ترین دندانه را دارد محرک و خورشیدی متحرک اسرت یعنری یرک دنرده بسریار  ای که بیش قفسه ـ20

گرداند. دور خورشیدی بسیار زیاد و گشتاور آن کم اسرت چرون نسربت  ی کوچک را می بزرگ یک دنده

 گردد.  بیش از یک به یک است حالت اوردرایو ایجاد می

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 145                                                       انتقال قدرتوعه سؤاالت مجم : پنجمفصل 

کننرده برر روی محررک  صورت یک اهررم قفل های اتوماتیک به سی پارک در گیربک قفل کن دنده ـ22

 نهایی گردد.   گردد تا در صورت عمل مانع از چرخش محرک نهایی نصب می

 کالچ وابسته است.  ضریب اصطکاک کالچ به ضخامت و جنس صفحه ـ23

 

 

 باشد و برابر است با :  نسبت دور عکس نسبت دنده می ـ24

 نسبت دنده  

 نسبت دنده
  



40 20 800 1
80 60 4800 6

یا     :1 6  

 Z3و  Z1های محرک =  دنده

 Z4و  Z2های متحرک =  دنده

6:باشد یعنی  ه مینسبت دور عکس نسبت دند 1 

متحرک اسرت پرس نسربت دور کره  Z2محرک و  Z1چون  Z2و  Z1ی اول   در دو دنده ررش درم :

Zعکس نسب دنرده اسرت برابرر اسرت برا 

Z
 2

1
 R=  نسربت دور کره  برابرر برا

R  1
80 2
40 1

متحررک  Z4محررک و  Z3هرم چرون  Z4و  Z3ی بعدی یعنی  شود و در دو دنده می 

Zاست 
R

Z
  4

2
3

60 3
20 1

گردد یعنری  یک سوم می 3:  1شود و یک بار هم  . پس دور یک بار نصف می

شرود یرا  ترر تبردیل می ی بعد بره سره برابرر کم تر و در مرحله هر یک دور ورودی یک بار به دو برابر کم

 ک دور دور باشد خروجی ی 6یعنی ورودی  6:  1شود.  تر می برابر کم 6عبارت دیگر دور ورودی  به

R R کل R    1 2
2 3 6
1 1 1

 

باشرد و قفسره در ایرن  ها جهت حرکت نسبت به خورشریدی عکرس می در شکل با توجه به فلش ـ26

 ی عکس یا عقب قرار داریم.  باشد پس در دنده حالت ثابت می

 

دور براالتر بررود مسریر را براز و شرود و هرر چره  گاورنر بر روی شفت خروجی گیربکس بسته می ـ27

که مسریر روغرن را  دهد و اگر دور پایین باشد عالوه بر این ی عبور جریان را برای تعویض دنده می اجازه

کند تا روغن برای تعویض دنده بعد عبور نکند باعث باال رفرتن فشرار روغرن در خرط اصرلی  مسدود می

 گردد.  می

 های محرک ضرب تعداد دنده

 های متحرک ضرب تعداد دنده

 ی خروجی)متحرک( هدند

 ی ورودی )محرک( دنده
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در شرایط برفی و یخی و جلروگیری از بکسرواد  رو عبور خود های ضد لغزش به منظور دیفرانسیل ـ29

تواند هر دو پلوس را با هوزینگ یکپارچه کند تا دور و گشتاور در هر  کردن یک چرخ طراحی شده و می

 .  بدون بکسواد یک چرخ به جلو حرکت می کند دو چرخ یکسان شود و خودرو بتواند 

 

ها بره صرورت سرطحی درگیرر  یل زیراد باشرد چرون دنردهدر صورتی که لقی بین پینیون و کرانو ـ30

 تر شود.  شوند باید کمی پینیون به جلو کشیده شود تا درگیری عمیق می

 

اگر پدال کالچ سفت باشد ربطی به ضخیم و نازک بودن صفحه کالج ندارد زیرا ضرخامت صرفحه  ـ32

فشار حرکتی کالچ کراری نردارد پرس  کند و به تر می تر و کم فقط لقی پدال کالچ از باال را بیشکالچ ، 

 باشد. ایراد از پمپ کالچ می

 

شرود پرس کرورس  ترر می ضعیف باشد دیسک جلوتر رفته و لقی کالچ بیش  در صورتی که صفحه ـ33

پذیر نیست  توسط کالچ امکان این کار را از دیسک جدا کرد که  حرکتی زیادی نیاز است تا بتوان صفحه

ل را با رگالژ کالچ حل کررد ولری اگرر صرفحه بریش از حرد نرازک شرود و توان این مشک و تا حدی می

ی بلبرینگ کالچ از خورشیدی دیسک زیاد شود دیگر کورس پمرپ کرالچ قرادر بره جردا کرردن  فاصله

باشد و برای هماهنگ نمودن دور دنده با کشویی باید نیرو را از دنده جدا کررد ترا  صفحه از دیسک نمی

 کشویی برسد و گرنه تعویض دنده به سختی صورت می پذیرد. تر و به دور  دور آن کم

 

اگر در هنگام کالچ گرفتن صدای زوزه به گوش برسد و در هنگام قطع کالچ صدا رفع شرود تنهرا  ـ35

باشرد پرس در  عاملی که در هنگام کالچ گرفتن به صورت دوار و تحت فشرار اسرت بلبرینرگ کرالچ می

 دهد.  کالچ گرفتن صدای زوزه می صورت خرابی و خوردگی آن در هنگام

 

ای کره در زمران کرالچ گررفتن برار از روی آن  در صورتی که صدا بالعکس حالت باال باشد قطعره ـ36

های موجرود در سرلال  گیررد در گزینره شوند و در زمان رها کردن کالچ تحت فشار قرار می برداشته می

های زیرر آن لقری آن زیراد شرده و  ی رولبرینگتواند باشد که در اثر خرابی و خوردگ فقط شفت زیر می

( پرس 4ی  جز دنرده شود )به کشد و چون یکپارچه است ونیرو اول در هنگام حرکت وارد آن می زوزه می

کشد. البته در گیربکسهایی مثل پراید در صورت ایجراد چنرین مشرکلی ایرراد از  در تمام موارد زوزه می

 بلبرینگ شفت ورودی است.
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ی مشترک برین  دارنده ی نگه زند پس ایراد حتماً از یک قطعه ی یک و دو بیرون می دندهزمانی که  ـ37

ی آن  قررار دارد و وظیفره 2و  1توان فنر ساچمه را کره روی ماهرک مشرترک  باشد که می دو دنده می

 تثبیت حالت ماهک است نام برد. 

 

باشرد زیررا در  ز هرزگردهرا میدر صورتی که فقط در حالت دور زدن صدا به گروش برسرد ایرراد ا ـ44

هرا بره دور خرود بره وظرایف قبلری  هرا فقرط چررخش هرزگرد حالت دور زدن در اثر اختالف دور چرخ

 شود.  دیفرانسیل اضافه می

 

زیاد شده است  2سرعت چرخها در دنده  1به  2زمانی که از دنده سبک به سنگین می رویم مثال  ـ46

ازگردیم چون سرعت چرخها با کشویی در ارتباط است باید دور که می خواهیم به دنده یک ب وقتیپس 

موتور را افزایش دهیم تا هماهنگی بین دنده و کشویی ایجاد شود. زمانی که دنده از دو به یک تعرویض 

می شود بعد از رها کردن کالچ دور باال می رود که این نشان دهنده این است که در دنده معکوس نیراز 

 .به دور باال داریم

 

ی واسط قرار دهیم و به یکی از دو دنرده یرک گشرتاور وارد کنریم ترا  یک دنده، اگر بین دو دنده  ـ48

 ی عقب(  چرخد )دنده قرار دارد در جهت عکس می  ی بعدی که بعد از واسطه بچرخد دنده

 

بایرد رود. پرس  اوردرایو برای باال بردن دور خروجی گیربکس نسبت به دور ورودی آن به کرار مری ـ49

 بعد از گیربکس قرار گیرد. 

 

 گیربکس اتوماتیک دارای حالت زیر است :  ـ50

D  درایو     R   عقب  

P   پارک  1   ی یک حالت دستی دنده  

N   2 خالص    2و  1حالت دستی  

 

تواند ایراد از دیفرانسیل باشد زیرا  در صورتی که موتور را خالص کنیم و صدای زوزه قطع شود می ـ52

چرخد و چرون براری روی آن نیسرت صردایی  با خالص کردن بار از روی دیفرانسیل برداشته و آزاد می

 باشد.  دهد درحالی که گیربکس در حالت خالص نیز دارای حرکت و صدا می نمی
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در صورت آزاد بودن پدال کالچ چون خورشیدی عقب است و بلبرینگ آزاد است پس دیسک بره  ـ55

اند  چسبد پس دیسک و صفحه و فالیویرل بره هرم متصرل آورد و به فالیویل می ی کالچ فشار می صفحه

 حال چه موتور خالص باشد و چه در دنده باشد. 

 

ی برنجی هستند یعنری در  ها دارای دنده ی عقب تمام دنده جز دنده های سنکرونیزه به در گیربکس ـ59

 ی برنجی نیز وجود دارد.  دنده 4گیربکس چهار دنده 

 

ی میرل گراردان در هنگرام تغییرر ارتفرا  گیرربکس و  گراردان تغییرر زاویره هشاخ چهاری  ظیفهو ـ60

 باشد.  اندازها می دست حرکت در دیفرانسیل در هنگام

 

تر شرده و بره اتراق  های باال لرزش محسوس در صورتی که میل گاردان تاب داشته باشد در سرعت ـ61

 گردد.  منتقل می

 

شود بررای  تر نسبت به چرخ دیگر )داخلی( می ها دارای دوران بیش ی از چرخدر زمان دور زدن یک ـ62

 های سرپلوس درگیر باشند.  اختالف دور باید از دو هرزگرد استفاده کرد که با دنده  این

 

کنرد زیررا انتقرال دور از  ی هرزگردها بشرکند خرودرو حرکرت نمی دارنده در صورتی که محور نگه ـ64

باشرد. اگرر محرور هرزگردهرا بشرکند دیگرر  هرا می ی سرپلوس وپلوس و چرخ ندهطریق هرزگردها به د

 چرخاند.  هرزگرد را نمی

 

ی کالچ منتقل شرده و از وسرط  گشتاور موتور پس از یکنواخت شدن در فالیویل به اطراف صفحه ـ67

س آن توسط شفت ورودی گیربکس و پس از تبدیل دور و گشتاور در گیربکس به شفت خروجی گیربک

ی انتقرال دور و گشرتاور را برعهرده دارد بره دیفرانسریل و در  جا با کمک میل گاردان که وظیفه و از آن

 گردد.  ها منتقل می جا پس از کم شدن دور و افزایش گشتاور به چرخ آن

 

تواند دور دنده و کشویی را هماهنگ کند پس هنگام جا رفرتن   ی برنجی اگر خراب شود نمی دنده ـ68

 شود.  به داگ دنده به دلیل عدم هماهنگی سرعت صدا ایجاد میکشویی 
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در صورت اسفنجی شدن پدال کالچ باید دو بارپشت سرهم کالچ بگیریم تا پر کند و پردال سرفت  ـ71

 گردد.  پذیری زیاد هوا ایجاد می شود. این ایراد در اثر هوا داشتن در سیستم و تراکم

 

و کرانویل کم باشد یعنی عمق درگیری زیاد است و با عقب بردن در صورتی که لقی بین پیینیون  ـ74

گیری کنتررل  توانیم این لقی را به حد مجاز برسرانیم. کره ایرن عمرل توسرط سراعت انردازه پینیون می

 شود.  می

 

 میل  گاردان از اجزای زیر تشکیل شده است :  ـ76

 ندازهای جاده و سیستم تعلیق ا ر کشویی گاردان : به منظور جبران تغییر طول حاصل از دست1

 اندازها  منظور جبران تغییر زاویه در میل گاردان در دست ر قفل گاردان : به2

 کند.  شود و دور و گشتاور را به محور پینیون منتقل می ر فلنج : به محور پینیون پیچ می3

 

 ها :  ی آن انوا  دیفرانسیل از نظر نو  دنده ـ77

 : قدرت باال ولی صدای زیاد دارند. ی ساده ومستقیم  ر دنده1

 تر ولی نیروی پایین  ی حلزونی : سطح تماس زیاد و صدای کم ر دنده2

 تر قدرت باال ولی صدا دارد.  صورت مستقیم ولی مخروطی : سطح درگیر بیش ی مخروطی : به ر دنده3

شرود  تر و بهترر می راحرت تر بوده پس طراحی اتراق ی هیپوئید : پینیون از مرکز کرانویل پایین ر دنده4

رود و پایداری خودرو افزایش می  شود و قدرت باالتر می تری بسته می چون میل گاردان در ارتفا  پایین

 کند چون فشار باالتری دارد.  یابد ولی حرارت زیادی تولید می

 

 گشتاور با دور نسبت عکس دارد :  ـ78

 نسبت دور
  



20 20 400 4
10 10 100 1

 

اورنسبت گشت  
4
1

 

 

بار بایرد از واشرر  در صورت سفت بودن پینیون باید پیش بار پینیون کم شود برای کم کردن پیش ـ79

 عقب پینیون مقداری کسرگردد تا کمی آزادتر حرکت کند. 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ي يك مجموعه سؤاالت اتومكانيك درجه                                                          150

گشرتی از استاتور یا راکتور بین پمپ و توربین قرار می گیرد و وظیفه آن جهت دادن بره روغرن برـ 81

 توربین و تبدیل آن به جریان موافق می باشد.

 

گردنرد.  های ترمز می سروها در داخل گیربکس اتوماتیک قرار دارند و باعث به حرکت درآمدن باند ـ82

باندهای ترمز به دور یکی از اجزای گیربکس به صورت آزاد قرار دارند که یک سر آزاد آن در جای خرود 

بررد بانرد  کند و اهررم را جلرو می اهرم سرو متصل است زمانی که سرو عمل می ثابت و سر آزاد دیگر به

 شود.  دارد و باعث ترمز آن می ترمز فشرده شده و قطعه را نگه می

 

های گاورنر، پیستون به عقب کشیده  پس از باال رفتن دور شفت خروجی گیربکس و باز شدن وزنه ـ83

 کند. روغن را به سوپاپ تعویض دنده باز می کند و مسیر شده و بر سوپاپ گاز غلبه می

 

 ـ 84

Z نسبت دور Z

Z Z

 
   

 

2 4

1 3

60 40 3
2 40 1

 

 

یک کند چون از یک توربین و پمپ تشکیل شرده  به تواند نیرو را یک کالچ هیدرولیکی حداکثر می ـ85

ین باال که وسط آن هیچ چیز قرار ندارد و با باال رفتن سرعت پمپ و جریان چرخشی روغن سرعت تورب

 تواند نیرو را منتقل کند.  رود و در ابتدای حرکت هم نمی می

تواند از جریان مزاحم برا برگشرتی  دلیل داشتن استاتور در بین پمپ و توربین می ولی تورک کانورتور به

توربین هم یک جریان کمکی دیگر بگیرد و همراه با جریان چرخشی پمپ به سمت توربین ارسال کنرد 

 تواند بیش تر از ورودی )پمپ( نماید.  تیب دور خروجی )توربین( را میاین تر و به

 

گرردد. یعنری شرفت ورودی  اویل پمپ توسط شفت ورودی کالچ هیدرولیک به گیربکس فعال می ـ86

 گیربکس 

 

در دیفرانسیل نو  هیپوئید به دلیل فشار بسیار باال بین پینیون و کرانویل باید از روغن مخصروص  ـ88

 روغن هیپوئید استفاده کرد. نام  به

 

 متحرک

 محرک
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استارت زده نمری  PDRدر حالت  6تیپ  206در  AL4در گیربکس های هوشمند اتوماتیک مثل ـ 89

 خودرو روشن می شود. Nشود و فقط در حالت 

 

  ـ91

 نیروی کالچ = نیروی اصطکاکی کالچ  ضریب اصطکاک 

                 SF f k  
 

 

 sF .r     
f .k.r

k
/

 

 


2000 1
20000 0 2 2

   NM NM / m k   2000 20000 0 2  

چرخرد و روغرن را بره  رپمپ که برا فالیویرل می1باشد  مبدل گشتاور دارای سه قسمت اصلی می ـ92

چرخرد و شرفت ورودی گیرربکس را  ر توربین کره برا روغرن ارسرالی از پمرپ می2آورد.  چرخش درمی

ر استاتور که بین پمپ و توربین قرار دارد و وظیفه دارد روغن برگشتی از توربین را که در 3 چرخاند. می

گردد هدایت کرده و به جهت چرخش توربین  باشد و باعث افت دور خروجی می خالف جهت حرکت می

 عنوان یک جریان کمکی برای باال بردن دور خروجی استفاده کند.  درآورد و از آن به

 

 ـ 95

ت دندهنسب  
ACE AC

BEC BD
    

C شود. ی هرزگرد است و چون هم در محرک است هم در متحرک حذف می دنده 

 

باشد باید کمی پینیون به جلو کشیده شود  چون درگیری پینیون با کرانویل به صورت سطحی می ـ99

 تر شود.  تا درگیری عمیق

 

 ین صورت است : ها در گیربکس اتوماتیک بد ی دنده اندازه ـ100

ای  قفسه > رینگی  > خورشیدی خورشیدی + رینگی   =   

تر محرک( دور کراهش و گشرتاور  ی کوچک تر را بچرخاند )دنده ی بزرگ تر دنده ی کوچک حال اگر دنده

 ی یک . مثل دندهمی یابد افزایش 

می یابرد گشتاور کاهش  تر را بچرخاند حالت اوردرایو و دور افزایش و ی کوچک تر دنده ی بزرگ اگر دنده

 . 5ی  مثل دنده

f NK 20 نیروی کالچ   

r mm 200 شعا  لنت   

N.M  2000  ضریب انتقال گشتاور

 ی محرک دنده

 ی متحرک دنده
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ی  ی پایین و باال محرک و متحرک باشرند چرون دنرده ای( ثابت باشد و دو دنده ی وسط )قفسه اگر دنده

باشرد. ترتیرب  ی عقرب می شود یعنی دنده کند دور عکس یکدیگر می وسطی به صورت واسطه عمل می

 نگی که در بیرون قرار دارد. ای بعد ری ها اول خورشیدی بعد قفسه قرارگیری دنده

ی  ی کوچک یک دنده ای است یعنی دنده تر از قفسه ای را بچرخاند چون رینگی کوچک اگر رینگی قفسه

 یابد.  کند و دور کاهش و گشتاور افزایش می ی یک عمل می چرخاند پس همانند دنده بزرگ را می

 

دور خروجی بیشتر و گشتاور کمتر مری  هر چه دنده محرک بزرگتر و دنده متحرک کوچکتر باشدـ 101

شود. در خودروی پراید شفت ورودی محرک و شفت خروجی متحرک است. پس بزرگتررین دنرده روی 

 می باشد. 5شفت ورودی دنده 

 

طور مشترک قرار گرفته در صورتی کره یکری از  ها به ای در بین نشیمنگاه میل ماهک پین یا زائده ـ102

ی  میل ماهک آن حرکت کرده باشد میرل ماهرک بعردی را قفرل کررده و اجرازهها جا رفته باشد و  دنده

 ی آن این است که مانع جا رفتن دو دنده شود.  دهد پس وظیفه حرکت به آن را نمی

 

ی هرزگررد قررار دهریم و دو  گیری را روی قسرمت بیرونری دنرده اگر نوک سروزن سراعت انردازه ـ104

ی لقی خود بازی کند در ایرن  هرزگرد را حرکت دهیم تا به اندازههای سرپلوس را ثابت نگه داریم و دنده

های هوزینرگ  حالت حرکت عقربه ی ساعت لقی بین هرزگردها و دنده سرپلوس را نشان می دهد. دنده

 باشد. ی سرپلوس می ی هرزگرد و دو دنده شامل دو دنده

 

انورتور از پمرپ ، تروربین و کوپلینگ از یک پمپ و توربین تشکیل شده در حالی کره ترورک کرـ  105

 استاتور تشکیل گردیده است .

  

 . وظیفه اصالح کردن مسیر جریان برگشتی روغن از توربین به پمپ را بر عهده دارد استاتور  ـ108

 

 گیر بکس اتوماتیک. از اجزای د و نهنتوربین و استاتور از اجزای تورک کانورتور می باشـ 109

 د.نو گاورنر و غیره از اجزای گیربکس اتوماتیک می باش پمپ و کالچ یک طرفه و باند
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ی ارسال جریران چرخشری روغرن را برعهرده دارد ر تروربین کره توسرط نیرروی  پمپ که وظیفهـ 110

ی  آورد. ر اسرتاتور : کره وظیفره آید و شفت گیربکس را به حرکت درمی چرخشی روغن به حرکت درمی

 ها با حرکت توربین را برعهده دارد.  جهت کردن آن روغن مهای برگشتی از توربین و ه دریافت روغن

 

چرخانیم فقط در صورتی که تاب داشته باشد نروک سروزن را بره جلرو و  زمانی که کرانویل را می ـ111

 شود.  دهد و باعث حرکت عقربه ساعت می عقب حرکت می

 

باشد و دور موترور را عینراً بره  ی صفحه کالچ انتقال دور و گشتاور از موتور به گیربکس می وظیفه ـ112

 دهد.  گیربکس انتقال می

 

باند ترمز در گیربکس اتوماتیک  از یک طرف ثابت و از طرف دیگر توسط پمپ سررو  فعرال مری  ـ113

   شوند . 

 

درجه انتقال پیدا  90جا  نیرو از میل گاردان وارد پینیون شده و سپس وارد کرانویل شده و در آن ـ114

 کند. می

 

شافت کالچ در داخل بوش ته میل لنگ ، زمانی کره کرالچ مری گیرریم نیررو از  در حالت گیرپاژـ 115

چون شافت و فالیویل در هم قفل شرده انرد و بره جرای  موتور به شافت ورودی کالچ قطع نمی گردد .

از اینکه نیرو از فالیویل به صفحه کالچ و سپس به شافت ورودی گیربکس منتقل شود ، نیرو مسرتقیما 

فالیویل به شافت ورودی گیربکس منتقل می گردد . در این حالت زمانی که کالچ می گیریم تا دنرده را 

عوض کنیم ، دنده برنجی توانایی کم کردن سرعت دنده وهماهنگ نمودن دور آن برا کشروئی را نردارد 

مین دلیرل هنگرام زیرا دور دنده که از شافت ورودی گرفته می شود با دور موتور یکی شده است و به ه

 صدا می دهد .  ، گیربکس جا زدن دنده 

 

در کالچهای هیدرولیک اساس انتقال نیرو از موتور به گیربکس گرردش روغرن مری باشرد و بره   ـ116

همین دلیل گشتاور موتور به نرمی به گیربکس منتقل می گردد . در تورک کانورتور به دلیل استفاده از 

فه جهت دادن به روغنهرای برگشرتی از تروربین را بره عهرده دارد( گشرتاور استاتور ) یا رآکتور که وظی

موتور به هنگام انتقال ، افزایش نیز می یابد چون عالوه بر گردش روغن توسط پمرپ ،  مقرداری روغرن 
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برگشتی هم توسط استاتور به گردش در می آید و هردو اینها به توربین می روند تا با چرخاندن توربین 

 ودی گیربکس اتوماتیک را به گردش در بیاورند . ، شافت ور

 پمپ : به فالیویل متصل است و وظیفه گرداندن روغن داخل کالچ هیدرولیک را بر عهده دارد . 

توربین : روغن به گردش در آمده توسط پمپ و استاتور به پره های توربین برخرورد کررده و تروربین را 

برا گرردش و  شرافت ورودی گیرربکس اتوماتیرک متصرل اسرت توربین توسط هزار خار به می گرداند .

 توربین شافت ورودی گیربکس به گردش در می آید .   

 

زمانی که به پدال کالچ فشار می آوریم ، یک سر دوشاخه کالچ نیز به حرکت در می آید و چرون  ـ117

بلبرینرگ کرالچ دوشاخه کالچ حرکت االکلنگی دارد سمت دیگر آن نیز در خالف جهت حرکت کرده و 

)ذغال ( را به سمت خورشیدی هل می دهد . پس وظیفه دوشاخه کالچ اعمال نیرروی پردال بره ذغرال 

 می باشد . 

 

در زمان رها کردن پدال و درگیری صفحه کالچ با دیسک و فالیویل ، چون به یک براره صرفحه   ـ118

یک جهرش یرا ضرربه در خرودرو  کالچ با دیسک درگیر می شود و نیرو را به گیربکس منتقل می کند ،

ایجاد می شود به همین منظور در داخل صفحه کالچ یک سری فنر قرار داده اند که وظیفه آنها جرذب 

تا مانع از ایجاد ضربه شود و سپس گشرتاور می باشد دیسک گشتاور در ابتدای درگیری صفحه کالچ و 

ر ابتردای درگیرری کرالچ ، گشرتاور جذب شده را به نرمی به صفحه اعمال می کند . پرس در نتیجره د

کاهش و سپس به دلیل اضافه شدن گشتاور جذب شده توسط فنر به صفحه کالچ ، گشتاور افزایش می 

 یابد . 
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