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 فصل هفتم

 فرمان )معمولي و هيدروليك( مجموعه سؤاالت جلوبندي و جعبه
 

 ي قفل فرمان چیست؟ ـ وظیفه1

 یالف( تبدیل حرکت دورانی به رفت و برگشت

 ب( تبدیل دور به گشتاور

 ج( انتقال حرکت مارپیچ فرمان به بازوی کارگر

 های مارپیچ به مکان اول خود د( انتقال ساچمه

 

 ن فرمان ماشین چیست؟ـ  علت گیج شد2

 ب( صدمه دیدن اکسل جلو الف( خراب شدن جلو بندی

 د( همه موارد ج( خالصی بیش از حد مجموعه فرمان

 

 ـ علت زدن فرمان در سرعت مشخص چیست؟3

 الف( باالنس نبودن چرخ ها و عدم وجود زاویه کستر

 ها ب( خرابی سیبک ها و عدم باالنس چرخ

 عدم وجود زاویه کینگ پینج( باالنس نبودن چرخ ها و 

 ها و عدم وجود زاویه کستر د( خرابی سیبک

 

 هاي هیدرولیک........ ـ در صورت کم شدن فشار روغن پمپ فرمان در فرمان4

 دهد. شود و هنگام پیچیدن صدا می الف( فرمان نرم می

 پیچد. شود و به یک طرف سخت می ب( فرمان نرم می

 شود. ج( فرمان سفت می

 فشار روغن پمپ تأثیری در نرمی و سفت شدن آن ندارد.د( تغییر 

 

 شود؟ ـ چه موقع مکانیزم هیدرولیکی سیستم فرمان پر قدرت موثر واقع می5

 نیوتن تجاوز کند. 10الف( اگر نیروی چرخاندن غربیلک فرمان از 

 درجه تجاوز کند. 10ب( اگر زاویه انحراف چرخ داخلی از 
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 ک فرمان.ج( فورا به محض چرخاندن غربیل

 دور چرخانده شود. 4/1د( اگر غربیلک فرمان حدود 

 

 هاي هیدرولیک به چه دلیل است؟ ـ نرم شدن فرمان در جعبه فرمان6
 ب( خرابی پمپ هیدرولیک فرمان الف( خرابی سوپاپ چند راهه  

 د( خرابی سوپاپ تنظیم فشار  ج( خرابی جعبه فرمان
 

 آید؟ عیبی در اتومبیل به وجود میـ در صورت زیاد بودن زاویه تواین چه 7
 ب( اتومبیل در روی جاده تعادل ندارد. شود. الف( اتومبیل به یک سمت منحرف می

 .کند د( الستیک پله می شود. ج( عمل فرمان دادن سخت می
 

 شود؟ ـ به چه علت از زاویه تواین استفاده می8
 هتر اتومبیل بر روی جادهعلت ایجاد تعادل ب ب( به تر علت فرمان دادن راحت الف( به

 علت وجود زاویه کستر  د( به علت وجود زاویه کمبر ج( به
 

 ـ علت کوبیدن چرخ کدام است؟9
 ب( عدم باالنس استاتیکی  الف( پر باد بودن

 د( عدم باالنس مکانیکی  ج( کم باد بودن
 

ول خـود  یک از زوایاي چرخ باعث برگشتن فرمـان بـه لالـت ا    ـ در هنگام دور زدن کدام10

 شود؟ می
 ی کستر مثبت و زاویه کینگ پین زاویهب(  ی کستر و تواین زاویه الف(

 ی تواین و تواوت د( زاویه ی کمبر منفی و تواین ج( زاویه
 

 ي کلی چیست؟ ـ تعریف زاویه11
 الف( مجموع زوایای تواین و تواوت را زاویه کلی گویند.

 ویند.ب( مجموع زوایای کمبر و کستر را زاویه کلی گ
 را زاویه کلی گویند. کمبرج( مجموع زوایای انحراف سگدست و زاویه 

 د( مجموع زوایای انحراف محورسگدست وتواین را زاویه کلی گویند. 
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تـر چـرخ داخـل پـی       هاي جلوي اتومبیل کدام قسمت باعث پیچیـدن بـی    ـ در چرخ12

 شود؟ می
 اکسلد(  ها ج( سیبک ذوزنقه فرمانب(  الف( سگدست 

 

 اصطاللاً :  ) به سمت جلو یا عقب خودرو(ـ به انحراف محور چرخ نسبت به خط قائم13
 شود.  ب( زاویه کستر گفته می شود.  الف( زاویه تواین گفته می

 شود. د( زاویه کمبر گفته می شود.  ج( زاویه کینگ پین گفته می
 

 شود؟ زاویه تواین باعث سای  کدام قسمت الستیک می زیاد بودنـ 14

 ب( قسمت خارجی الستیک الف( قسمت داخلی الستیک 

 د( سایش دو سمت الستیک  ج( قسمت وسط الستیک
 

 ي کمک فنر در سیستم تعلیق چیست؟ ـ وظیفه15

 دهد.  گیری فنرها را افزایش می الف( قدرت ضربه

 کند.  ب( از شکستن فنرها جلوگیری می

 کند.  دن فنرها جلوگیری میها به سطح جاده به هنگام باز ش ج( از کوبیدن چرخ

 د( موارد الف و ج صحیح است.
 

 ـ ویژگی سپر ایمنی براي یک خودرو کدام است؟16

 الف( خاصیت جذب ضربه را داشته باشد.

 گاه محکم داشته باشد. و تکیهساخته شود ب( از ناودانی سخت 

 ج( در مقابل ضربه مقاوم و سخت باشد.

 ایی را داشته باشد.ج به ترین تغییر شکل و جا د( کوچک

 

 باشد؟ ـ جعبه فرمان پیکان از کدام نوع می17

 کشویی اب( شانه ای ی ( حلزونی تاج خروسی الف

 د( مخروطی ساده  ای ج( مارپیچ ساچمه
 

ـ با کشیده شدن خودرو به یک طرف در صورت سالم بودن ترمز کدام زاویه فرمـان بایـد   18

 تنظیم گردد؟
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 یه کمبر ب( زاو  الف( زاویه تواین 

 د( زاویه تواوت در گردش  ج( زاویه کستر

 

 یدگی الستیک جلو در نالیه لبه داخلی باشد عالمت.........ئـ چنانچه سا19

 ب( زیاد بودن باد الستیک است.  الف( کمبود باد الستیک است. 

 د( تنظیم نبودن زاویه کمبر است.  ج( باالنس نبودن الستیک است. 

 

 فنر در سیستم تعلیق اتومبیل کدام است؟ ـ وظیفه فنر و کمک20

 شود.  الف( در دست اندازها فنر به راحتی جمع شده و به سختی باز می

 شود.    ب( در دست اندازها کمک فنر به سختی جمع شده و به راحتی باز می

 کنند. ج( در دست اندازها فنر و کمک فنر همانند یکدیگر عمل می

فنر مخالف یکدیگر عمل نموده و از ارتعاش اتومبیلل سلریعاج جللوگیری  د( در دست اندازها فنر و کمک

 کنند.  می

 

 ـ جهت کم کردن خالصی غربیلک فرمان باید؟21

 الف( به واشر جلوی فرمان اضافه گردد. 

 .  شود ب( از واشر زیر درب جعبه فرمان کاسته 

 ج( به واشر زیر درب جعبه فرمان اضافه گردد.

 . شود ف فرمان باید کاسته د( از واشر جلوی غال

 

 وظیفه سوپاپ کنترل فشار در مجموعه فرمان هیدرولیک چیست ؟ـ 22

 تثبیت فرمان در دور پایینب(  کاهش فشار پمپ در دور باالالف( 

 گزینه الف و ج صحیح است .د(  پایینکمک به کنترل بهتر خودرو در دور ج( 

 

 ـ گیج بودن فرمان به علت : 23

 گردد.  یبکها و جعبه فرمان ایجاد میالف( لقی در س

 گردد. ها ایجاد می ب( کمبود فشار باد الستیک

 گردد.  ج( تنظیم نبودن زوایای چرخ ایجاد می

 د( کلیه موارد فوق صحیح است.
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باشـد داراي  هـا  تر از عقب آن  ها کم ي جلو چرخ هاي جلوي اتومبیل، فاصله اگر در چرخ ـ24

 زاویه......... است؟

 د( تواوت ج( کستر ب( کمبر تواینالف( 

 

 شود؟ هاي جلو باالنس نباشند، چه مشکلی در اتومبیل ایجاد می ـ اگر چرخ25

 کند. الف( هنگام برخورد الستیک با مانع ، شروع به لرزش می

 شود. ب( فرمان حالت گیجی دارد و به چپ و راست کشیده می

 شود. ج( باعث صدا کردن الستیک در سر پیچ می

 کند. ا افزایش سرعت فرمان شروع به زدن مید( ب

 

 ـ علت کشیدن فرمان اتومبیل به یک سمت در کدام گزینه بیان شده است؟  26

 های فرمان ب( خرابی سیبک الف( کمبود فشار باد تایر در یک چرخ

 د( خالصی زیاد فرمان ج( خرابی کمک فنرهای جلو

 

 ي کمک فنر در سیستم تعلیق چیست؟ ـ وظیفه27

 کند.  تر عمل می گیرد و درموقع جمع شدن ضعیف و در موقع باز شدن قوی ( نوسانات فنر را میالف

 کند. تر عمل می گیرد و درموقع جمع شدن قوی و در موقع باز شدن ضعیف ب( نوسانات فنر را می

 کند.  کند و در موقع باز و بسته شدن یکنواخت عمل می ج( از شکستن فنر جلوگیری می

 کند. ر قدرت را افزایش داده و در هر دو حالت قوی عمل مید( کمک فن

 

 ـ در صورتی که خودرو در هنگام لرکت به سمت راست کشیده شود؟28

 تر از حد مجاز است. ن چرخ کمآی کمبر  الف( زاویه

 تر از حد مجاز است. ی کمبر آن چرخ بیش ب( زاویه

 ی کمبر آن چرخ مثبت است. ج( زاویه

 آن چرخ منفی است.ی کمبر  د( زاویه

 

لالـت   کدام زاویه باعـث برگشـتن فرمـان بـه     ، ها سر پی  در ـ هنگام دور زدن و لرکت29

 گردد؟ مستقیم می
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 ی کینگ پین د( زاویه ی تواین ج( زاویه ی تواوت ب( زاویه ی کمبر الف( زاویه

 

 هاي تایرسای  گنکره داشته باشد نشانه........ و....... است؟ هرگاه لبه ـ30

 باد بودن و عدم تنظیم کستر الف(کم

 ب( نامناسب حرکت کردن و عدم تنظیم بیش از یک زوایه

 اوت حالت تو -یزان نبودن زاویه کمبر ج( م

 عدم تنظیم کمبر -باد الستیک  زیاد بودن د( 

 

 

 تر است؟  ـ چرا شاسی در عقب کمی برآمده31 

 جلو  ب( ایجاد فضا برای چرخ الف( ایجاد فضا برای فنرها 

 گیری بهتر  د( فرمان ب( ایجاد فضا برای چرخ عقب 

 

 تواند: ـ در صورتی که خالصی گردش فرمان بی  از لد مجاز باشد علت آن می32

 ها ب( ساییدگی سیبک الف( ساییدگی مارپیچ و ساچمه 

 د( الف و ب صحیح است.  ج( باالنس نبودن تایر

 

 هاي سر و ته مارپی  :   ینگـ  جهت تنظیم خالصی طولی و پی  بار بلبر33

 کنیم. های درپوش را کامالج بسته و سپس یک چهارم دور شل می الف( پیچ

کنیم و در حلین سلفت کلردن میلل  های غالف را کامالج بسته و سپس یک چهارم دور شل می  ب( پیچ

 گردانیم. فرمان را می

شدن  گردانیم در صورت سفت را میهای غالف را به آرامی سفت کرده و در این حین میل فرمان  ج( پیچ

 کنیم. فرمان واشر اضافه می

گیریم به اندازه خالصی ملابین در پلوش و پینیلون واشلر  های درپوش را به کف رسانده فیلر می د( پیچ

 کنیم. اضافه می

 

 گیر : ـ  کار میل موج34

 الف( جلو گیری از لرزش فلکه فرمان در سر پیچ است.

 باشد. شاسی در زمان ترمز و شتاب خودرو می انتقال نیروی طولی به ب(
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 ج( انتقال نیروهای طولی به شاسی در سر پیچ است.

 انتقال نیروی عرضی به شاسی در سر پیچ است.د( 

 

 ي تواین............. ـ زاویه35

 ها الف( سرجمعی چرخ

 ها ب( سربازی چرخ

 ج( کج بودن محور سگ دست نسبت به سطح عمود بر جاده

 ی مارپیچ جعبه فرمان د( زاویه

 

 هاي مجهز به فرمان هیدرولیک در لرکت مستقیم :   ـ  در ماشین36

 الف( فشار روغن در طرف چپ بیشتر از طرف راست است.

 ب( فشار دو طرف پیستون فرمان یکسان است.

 ج( فشار روغن در طرف راست بیشتر از طرف چپ است

 شود. د( فشار روغن از دو طرف پیستون قطع می

 

 گردد؟ ـ در شکل مقابل به وسیله پی  تنظیم کدام زاویه از چرخ تنظیم می37

 الف( کمبر  

 ب( کستر

 ج( تواین و تواوت

 د( کلی

 

 

 

 

 وظیفه سنسور فشار در فرمان هیدرولیک کدام است؟ـ 38

 افزایش دور خودرو در هنگام دور زدن کاملالف( 

 افزایش فشار روغن برای راحت تر چرخیدن فرمانب( 

 کاهش دور خودرو در هنگام دور زدنج( 

  الف و ب صحیح است.د( 
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ي گـردش در   زاویـه  ، هنگـام دور زدن در  ، هایی که اکرومان نیستند )پیکان( فرمان در ـ39

 ...... است.  پی   چرخ داخل

 تر  ب( کم  تر  الف( بیش

 د( با چرخ خارج در حرکت مستقیم یکسان   ج( با چرخ خارج یکسان

 

 ـ جهت کم کردن خالصی غربیلک فرمان باید ......  40

 فرمان اضافه گردد.غالف الف( به واشر جلوی 

 ب( از واشر زیر درب جعبه فرمان کم شود. 

 ج( به واشر زیر درب جعبه فرمان اضافه شود. 

 د( از واشر جلوی غالف فرمان کاسته شود. 

 

 ـ علت گیج بودن فرمان چیست ؟41

 و جعبه فرمانالف( لقی سیبکها 

 ب( زیادی فشار باد الستیک

 ج( تنظیم زوایای چرخ

 د( خرابی فنر ماشین

 

 ـ فنر پیچشی میله اي را معموال در کدام قسمت از خودرو به کار می برند ؟42

 الف( دیفرانسیل

 ب( تعلیق چرخها

 ج( فرمان 

 د( قفل گاردان

  

 ر از خود خمیدگی نشان می دهند؟ـ کدامیک از فنرهاي زیر به هنگام قرار گرفتن زیر با43

 الف( فنر تخت

 ب( فنر الستیکی

 استوانه یاج( فنر مارپیچ 

 د( تورشن بار
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 ـ مقصود از زاویه مشترک چرخ و محور گردش آن چیست ؟44

 الف( زاویه کستر و کمبر مثبت

 ب( زاویه کمبر و تواین

 ج( زاویه کمبر و زاویه محور گردش

 ردش چرخد( زاویه کمبر و تواوت در گ
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 پاسخ تستي سؤاالت فصل هفتم

 فرمان )معمولي و هيدروليك( مجموعه سؤاالت جلوبندي و جعبه

 
 د ج ب الف ردیف   د ج ب الف ردیف
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 پاسخ تشريحي فصل هفتم )براي سؤاالت نامفهوم(

 فرمان )معمولي و هيدروليك( موعه سؤاالت جلوبندي و جعبهمج
 

با چرخش مارپیچ فرمان حرکت دورانی مارپیچ را بله حرکلت رفلت و برگشلتی  )قرقری( قفل فرمانـ 1

 .  می دهد حرکت طولی انجام  ، قرقری کند یعنی با چرخش مارپیچ تبدیل می

 

ها و  کبسلی، فرملان ماننلد میلل فرملان ی  ای درگیلر مجموعلهزهر عاملی که باعث شود بلین اجلـ 2

شلود. پلس خالصلی  ها لقی ایجاد شود باعث گیج شلدن فرملان می جلوبندی و مارپیچ فرمان و ساچمه

ی فرمان ل خرابی جلوبندی و صدمه دیدن اکسل جلو که روی زوایای فرمان اثر دارد باعث گیج  مجموعه

 . شود  شدن فرمان می

 

زنلد و از  ها باشد در دور معینی فرمان می ها یا لقی سیبک چرخ نبودننس در صورتی که ایراد از باال ـ3

 شود.  آن دور که رد شدیم دوباره درست می

 

در صورتی که فشار روغن فرمان هیدرولیک تحت هر شرایطی کم شود مثالج تسمه هیدرولیک پلاره  ـ4

وغلن از روی فرملان برداشلته رود پس نیروی ر نمی چند راههفرمان و سوپاپ  شود چون روغن به جعبه

 شود.  شده و فرمان سفت می

 

هایی که بر روی سوپاپ مقسم و مارپیچ فرمان وجود دارد روغن  سیستم هیدرولیک از طریق سوراخ ـ5

بلرای قلدرت  تلاشود که این نیرو به کمک ما بیاید  کند و باعث می را به طرفین یک پیستون هدایت می

فلکله  درجله 10ها در ابتدا بر هم منطبلق نیسلتند و بایلد حلدود  راخفرمان کم شود این سو چرخاندن

روی هم قرار گرفته و روغن را به یک سلمت پیسلتون  روبه (با توجه به جهت چرخشتا )فرمان بچرخد 

 ارسال کنند. 

گیرد و در زملانی کله دور موتلور بلاال و  سر راه روغن ارسالی از پمپ قرار می برسوپاپ تنظیم فشار  ـ6

اگر نتواند این کلار  می رساند یابد مقداری از فشار روغن را گرفته و به حد نرمال ر روغن افزایش میفشا

 .   شود را انجام دهد و فشار باال برود فرمان نرم می
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کله  ی خلودرو (جلواز دید به یکدیگر ) ها چرخ جلوی ی تواین یعنی سرجمعی و نزدیک بودن زاویه ـ7

 فرمان خیلی سفت می شود.  باشد ل میصورت همگرا و به سمت داخدر این حالت چون حرکت به 

 

باشد پلس تعلادل خلودرو را حفلد کلرده و  ها به سمت هم می ی تواین چون حرکت چرخ زاویهدر  ـ8

کند پس تعادل خودرو را در سطح جاده  فرمان را همواره به سمت برگشتن به مسیر مستقیم هدایت می

 کند.  حفد می

 

کنلد بلا توجله بله جلنس السلتیکی و ارتجلاعی و  نی که به مانع ریز جاده برخلورد میالستیک زما ـ9

تواند این موانع را در خود از بلین بلرده و  چنین خاصیت فشرده شدن و باز شدن هوای داخل آن می هم

فشرده شدن هلوای داخلل )ها به شاسی گردد. حال اگر با زیاد باد زدن تایر این خاصیت  مانع انتقال آن

 .  کوبد الستیک می در اصطالح تواند ارتعاش جاده را بگیرد و را از بین ببریم دیگر نمی (ستیکال

 

ها به سمت داخل هستند و حرکت به سمت داخل  چون چرخ، در صورت وجود تواین بیش از حد  ـ14

 شود.  ها خورده می ی بیرونی آن باشد پس لبه می

 

فنر و کنترل میزان بازی فنر را برعهده دارد. فنر در هنگام ی میرا کردن نوسانات  کمک فنر وظیفه ـ15

شود کمک فنر هم در هنگام باز شدن فنلر مقاوملت کلرده و  ها ضربه را جذب و جمع می ضربه به چرخ

 گردد. می  ضربه جذب شده توسط فنر به این ترتیب دفعبنابراین  شود باز شدن فنر میتر باعث آهسته 

 

 که بتواند ضربه را در خود جذب کرده و از بین ببرد و به اتاق انتقال ندهد.  سپر ایمنی سپری است ـ16

 

 کند.  شود و فرمان دادن را سخت می ی تواین باعث تعادل باالتر ولی الستیک سایی می زاویه ـ17

 گردد. ها از داخل می ی تواوت باعث سایش چرخ زاویه

 شود. ده شدن خودرو به هر دو سمت جاده میی کمبر مثبت )+( باعث گیج شدن فرمان و کشی زاویه

 باعث الستیک سایی از داخل می شود ولی تعادل خودرو را باال می برد. (-ی کمبر منفی ) زاویه

 بازگشت فرمان به حالت اول خود می شود.ی کستر باعث  زاویه 
 

 گردد.  ی داخلی می ی کمبر منفی باعث سایش الستیک در لبه زاویه ـ18
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شلود و کملک  کنند فنر در حالت جمع شدن سخت جملع می کمک فنر عکس هم عمل می فنر و ـ20

 شود.  فنر در حالت باز شدن سخت باز می

 

ی فرمان کاسته شلود و جهلت  جهت کم کردن خالصی غربیلک فرمان باید از واشر زیر درب جعبه ـ21

 کم کردن خالصی طولی فرمان باید از زیر واشر غالف فرمان کاسته شود. 

 

پمپ هیدرولیک فرمان قدرت چرخش خود را از میل لنگ می گیرد و زمانی که دور موتور باال می ـ 22

دور پمپ هیدرولیک هم باال می رود و در نتیجه باعث روان شدن گلردش فرملان در سلرعت بلاال  ، رود

یلک  از کاهش فشار روغن پملپ هیلدرولیک در دورهلای بلاالمی شود که بسیار خطرناک است . برای 

 . این سوپاپ فشار را همواره ثابت نگه می دارد .سوپاپ کنترل فشار استفاده می شود 

 

 تر است.  ها کم ی عقب چرخ ها از هم نسبت به فاصله ی جلوی چرخ ی تواین فاصله در زاویه ـ24

 

 ده شدن خودرو به یک سمت باشند :موارد ذکر شده در ذیل می توانند عامل کشی ـ26

 هلاچرخ باد یکی از -کند  عمل نمی چرخ مخالف ترمز -شود  درگیر است و دیر آزاد می چرخ یک ترمز 

 هم خورده است   به چرخزوایای  -کمتر شده نسبت به چرخ مخالف کم شده و محیط چرخ 

 

ها مثبت باشد و چرخ دیگر درست باشد خودرو به سلمت  ی کمبریکی از چرخ در صورتی که زاویه ـ28

 شود.  ت دارد کشیده میچرخی که کمبر مثب

 

 ی گیرند پس باید شاسی در عقب کمی انحنلا ها قرار می چرخو در عقب خودروها چون محور عقب ـ 31

 رو به باال داشته باشد. 

 

به هنگام دور زدن خودرو در سر پیچها ، چرخ سمت خارج پیچ بخاطر تاثیر نیروی گریلز از مرکلز  ـ34

داخل پیچ از روی زمین بلند می شلود در ایلن صلورت عملل  به سمت زمین فرو می رود و چرخ سمت

فرمان دادن و هدایت خودرو مشکل و نامطمئن و تعادل و پایداری خودرو با اشکال روبرو می شلود للذا 

جهت جلوگیری از تاثیر نیروهای عرضی به خودرو ، در هنگام پیچیدن میل موج گیر چرخ سمت خارج 

پیچ را به طرف زمین حول می دهد تا ماشین به صلورت متعلادل بله پیچ را به سمت باال و چرخ داخل 

 روی هر دو چرخ در سر پیچها است .    برحرکت خود ادامه دهد . عمل موج گیر در واقع تعدیل فشار 
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اگر فرمان در حالت مسیر مستقیم باشد جریان روغن ورودی پس از عبور از مسیرهای روغلن بله  ـ36

گردد و هلیچ روغنلی بلا  روغنی که از پمپ خارج شده دوباره به پمپ باز می گردد یعنی خروجی باز می

 گردد.  ها وارد نمی فشار به پیستون

 

توان چرخ را کمی از باال به سمت داخل )کمبر منفلی( و یلا از  با سفت کردن پیچ و تنظیم آن می ـ37

 باال به سمت بیرون )کمبر مثبت( کشید. 

 

لیک بر روی لوله رفت پمپ هیدرولیک بسته می شود و میزان چرخش سنسور فشار روغن هیدرو ـ 38

گزارش می دهد. در صورتیکه فلکه فرملان تلا آخلر  ECUفرمان را به کمک فشار روغن می سنجد و به 

 باید دور موتور را باال ببرد تا خودرو خاموش نشود. ECUبگردد 

 

 تری است.  دش بیشهای غیراکرومان دارای گر چرخ داخلی همیشه در فرمان ـ39

 

شود و در نتیجه خالصی غربیلک فرملان  تر می اگر از واشر زیر درب جعبه فرمان کم کنیم لقی کم ـ40

 یابد.  کاهش می

 

در اثر لقی سیبکها و جعبه فرمان مقداری خالصی در فرمان و چرخها ایجاد ملی شلود کله باعلث ـ 41

می گردد . به همین دلیل کنترل فرمان از دسلت تغییر جهت آزادانه چرخها متناسب با خالصی موجود 

   راننده تا حدودی خارج می گردد .

 

فنر تخت که معموال در تعلیق عقب استفاده می شود ، در هنگام قلرار گلرفتن در زیلر بلار کملی ـ 43

تغییر انحنا و تغییر طول می دهد به دلیل همین تغییر طول می باشد که در یلک طلرف ایلن فنرهلا از 

 گوشواره ای استفاده می شود .  اتصال
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