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جعبه دنده و جعبه دنده دیفرانسیل سر خود دستی 

ّذف اس تِ کاری گیزی خؼثِ دًذُ یا خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سزخَد 

یا خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سز خَد استفادُ  (گیزتکس)در سیستن اًتقال تَاى خَدرٍ  تِ سِ  دلیل اس خؼثِ دًذُ 

: خؼثِ دًذُ هی تَاًذ.هی ضَد

خؼثِ . گطتاٍر السم تزای تِ ضزکت در آٍردى خَدرٍ را تطت ضزایط هختلف خادُ تارگذاری تاهیي کٌذ -1

. دًذُ ایي کار را اس طزیق تغییز ًسثت ززخذًذُ تیي هیل لٌگ ٍ ززخْای خَدرٍ اًدام هی دّذ

 .هی تَاى تِ کوک آى خَدرٍ را ػقة تزد -2

 .هی تَاى آى را خالظ کزد ٍ استارت سد تا هَتَر کار کٌذ،تذٍى ایي کِ ززخْای هطزک تسزخٌذ -3

در  .تقسین هی ضًَذ (اتَهاتیک)خؼثِ دًذُ ّا ٍ خؼثِ دًذُ ّای دیفزاًسیل ر خَد تِ دٍ دستِ دستی ٍ خَدکار 

ّای خَدکار دًذُ تِ طَر خَدکار ٍ تذٍى خؼثِ دًذُ در . ّای دستی دًذُ تا دست ػَض هی ضَدخؼثِ دًذُ

. کوک راًٌذُ ػَض هی ضَد

 

دیفرانسیل سرخود جعبه دنده تفاوت جعبه دنده معمولی با 

ّوِ ایي ّا در پَستِ ای .خؼثِ دًذُ دستی  هدوَػِ اس اس ززظ دًذُ ّای ،هطَرّا ٍ اخشای ٍاتستِ است

در تؼعی اس خَدرٍّای  دیفزاًسیل خلَ ٍ خَدرٍّای هَتَر .است (ٍاسکاسیي_)فلشی قزار دارًذ کِ پز اس رٍغي

ایي ٍسیلِ تیي کالذ ٍ هیل گارداى قزار م .خلَ دیفزاًسیل ػقة اس خؼثِ دًذُ دستی استفادُ هی ضَد

هَتَر ،کالذ، خؼثِ دًذُ ٍ هیل گارداى .هیل گارداى تَاى هَتَر را تِ ززخْای هطزک اًتقال هی دّذ.یگیزد

. ّوگی در یک خط قزار دارًذ
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در خَدرٍّای هَتَر خلَ .خؼثِ دًذُ ٍیفزاًسیل سزخَد دستی ًیش هدوَػِ ای اس ززخذًذُ ّا ٍ هطَرّاست

در خَدرٍّای  هَتَر ػقة .ایي ٍسیلِ تِ هَتَر ػزظی هتصل هی ضَد ٍ ززخْای خلَ را تِ ضزکت در هی آٍرد

در تؼذاد هؼذٍدی اس اتَهثیل ّای هَتَر .ایي ٍسیلِ تِ هَتَر هتصل هی ضَد ٍ ززخْای ػقة را هی ززخاًذ

. خلَ،ززخْای ػقة تِ کوک خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سز خَد ًصة ضذُ در ػقة خَدرٍ تِ ضزکت در هی آیذ
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است ٍایي ٍسایل در  (3-1ضکل )خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سز خَد ضاهل یک هطزک ًْایی ٍ یک دیفزاًسیل

هطزک ًْایی هدوَػِ ای اس ززخذًذُ ّاست کِ کاّص سزػت ًْایی یا ًسثت .خؼثِ دًذُ هؼوَلی ٍخَد ًذارد

دیفزاًسیل تِ ززخْا اهکاى هی دّذ کِ سزپیر .ززخذًذُ ُ را تیي خؼثِ دًذُ ٍ ززخْای هطزک تاهیي هی کٌذ

تؼعی اس ززخذًذُ ّای دیفزاًسیل سز خَد یک کَپلیٌگ رٍغٌی ٍ یک دیفزاًسیل . تا رػتْای هختلف تسزخذ

. اس ایي ٍسایل در خَدرّای زْار ززظ ٍ ّوِ ززظ هطزک استفادُ هی ضَد.هیاًی دارًذ
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جعبه دنده و جعبه دنده دیفرانسیل سرخود دستی 

ایي خؼثِ دًذُ ّا سِ سزػت یا سِ دًذُ خلَ دارًذ کِ ػثارت اًذ اس دًذُ یک .خؼثِ دًذُ قذین زْار دًذُ اًذ

. آًْا دًذُ ػقة ٍ خالظ ّن دارًذ.یا پاییي،دٍئ  ٍ سِ ٍ یا تاال

خؼثِ دًذُ ّا زْار دًذُ ایي . دیفزاًسیل سزخَد پٌح دًذُ تسیار رایح استاستفادُ اس خؼثِ دًذُ یا خؼثِ دًذُ

. یک،دٍ،سِ ٍ زْار، تِ ػالٍُ دًذُ ػقة ٍ خالظ دارًذ
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خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سزخَد ضص دًذُ ّتٌذ ٍ یک دًذُ پٌدن ّن تزای خلَ رفتي  ّا ٍ تسیاری اس خؼثِ دًذُ

دًذُ زْارم تؼعی اس خؼثِ دًذُ ّای پٌح دًذُ ٍ دًذُ پٌدن تؼعی اس خؼثِ دًذُ ضص دًذُ اٍردرایَ .دارًذ

در ًتیدِ هی تَاى تا دٍر .در ایي ضالت هطَر خزٍخی اس هطَر ٍرٍدی سزیؼتز هی ززخذ یا اٍردرایَ است .است

در ایي صَرت ػوز هَتَر افشایص ٍ هصزف سَخت .هَتَر پاییي تز خَدرٍ را تا سزػت هطلَب در خادُ راًذ

خؼثِ دًذُ دستی یا تؼعی اس اتَهثیل ّا خؼثِ دًذُ.کاّص هی یاتذ،لزسش ٍ سز ٍ صذا ّن کوتز هی ضَد

در ایي  خؼثِ دًذُ ّا ّز دٍ پٌح دًذُ ٍ پٌح ٍ ضص اٍدرایَ .دیفزاًسیل سزخَد دستی ّفت دًذُ دارًذ

  .اها ایي دًذُ ّا در ٌّگام راًٌذگی در خیاتاّای ضلَؽ ضْز تِ کار ًوی آیٌذ.ّستٌذ

ًسثتْای ززخذًذُ ّای هختلف اس آى رٍ هَرد ًیاسًذ کِ هَتَر در دٍرّای پاییي ،تَاى ًسثتاً کوی تاهیي هی 

در .هَتَر تایذ تا دٍر تاال کار کٌذ تا تتَاًذ گطتاٍر السم  تزای تِ ضزکت در آٍردى خَدرٍ را ٍارد کٌذ.کٌذ

پس اس آى کِ خَدرٍ تِ ضزکت در آهذ،تِ تذریح دًذُ ّای /ًتیدِ تایذ خَدرٍ را تا دًذُ یک تِ ضزکت در آٍرد

هؼوَالً  خَدرٍ پس اس .اًتخاب هی ضًَذ تا تا ضزایط راًٌذگی تٌاسة داضتِ تاضٌذ(دٍ،سِ ،زْار ٍ پٌح)تاالتز

.  تِ سزػت هداس در تشرگزاّْا در تاالتزیي دًذُ تِ ضزکت خَد اداهِ هی دّذرسیذى

در تؼعی خَدرٍّا دستِ .تا ضزکت دادى دستِ دًذُ هی تَاى دًذُ ٍ در ًتیدِ ًسثت ززخذًذُ را ػَض کزد

. در تقیِ خَدرٍّا دستِ دًذُ رٍی کف خَدرٍ یا در کٌسَل هیاًی است.دًذُ رٍی فزهاى است
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چرخدنده ها 

ززخذًذُ ّا ٍ ًسثت ززخذًذُ 

ٍ گاُ آى را  (5-1ضکل) ززخذًذُ،ززظ داًِ داری است کِ تَاى را اس اهطَری تِ هطَر دیگز هٌتقل هی کٌذ

داًِ ّا هوکي است رٍی لثِ خارخی ززظ،رٍی سطص خاًثی ززظ یا در لثِ داخلی آى .تِ اختصار دًذُ هی ًاهٌذ

در تؼعی ٌّگام اًتقل تَاى،ززخذًذُ ای کِ رٍی یک هطَر ًصة ضذُ است  تا .(6-1ضکل)تؼثیِ ضًَذ

هٌظَر اس درگیز ضذى آى است کِ دًذاًِ ّای یک .ززخذًذُ ًصة ضذُ  رٍی هطَر دیگز درگیز هی ضَد

ٍقتی یک ززخذًذُ هی ززخذ،دًذاًِ .ززخذًذُ  در فعای  تیي دًذاًِ ّای ززخذًذُ  دیگز خایگیز هی ضًَذ

ززخذًذُ ای کِ هی ززخذ ززخذًذُ هطزک ٍ ززخذًذُ . ّای آى ززخذًذُ دیگز را ٍادار تِ ززخیذى هی کٌٌذ

. ای کِ تِ ززخیذى ٍاداضتِ هی ضَد ززخذًذُ هتطزک ًام دارد

 

ًسثت تؼذاد داًِ ّای .سزػت ًسثی دٍ ززخذًذُ درگیز تز اساس تؼذاد داًِ ّای ّز ززخذًذُ تؼییي هی ضَد

اگز تؼذاد دًذاًِ ّای دٍ ززخذًذُ درگیز تزاتز تاضذ تا .دٍ ززخذًذُ تِ یکذیگز را ًسثت ززخذًذُ  هی ًاهٌذ

ٍقتی تؼذاد دًذاًِ ّای ززخٌذُ هتطزک اس تؼذاد دًذاًِ ّای  ززخذًذُ  تیطتز .سزػت هساٍی هی ززخٌذ

 دًذاًِ ٍ 12هثالً اگز ززخذًذُ هطزک .تاضذ، ززخذًذُ هتطزک آّستِ تز اس ززخذًذُ هطزک هی ززخذ

،ٍقتی ززخذًذُ هطزک دٍ دٍر هی ززخذ، ززخذًذُ (7-1ضکل ) دًذاًِ داضتِ تاضذ24ززخذًذُ هتطزک 
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  است کِ آى را 1 تِ 2در ایي ضالت ًسثت ززخذًذُ تیي ایي دٍ ززخذًذُ .هتطزک فقط  یک دٍر  هی ززخذ

.  هی ًَیسٌذ1:2تِ صَرت

 دًذاًِ ای درگیز ضَد،تِ اسای ّز دٍر ززخص ززخذًذُ 36 دًذاًِ ای تا یک ززخذًذُ 12ززخذًذُ  اگز یک 

.  است1:3در ایي ضالت هی گَیین ًسثت ززخذًذُ . دًذاًِ ای سِ دٍر هی ززخذ 12 دًذاًِ ای ززخذًذُ 36

 

 

نسبت چرخدنده و گشتاور 

در ػیي ضال گطتاٍر اًتقالی ًیش تغییز  .تا تغیزی تؼذاد داًِ ّای ززخذًذُ درگیز ًسثت ززخذًذُ تغییز هی کٌذ

گطتاٍر .گطتاٍر ًیزٍی پیساًٌذُ یا ززخاًٌذُ ای است کِ هوکي است سثة ایداد ضزکت تطَد یا ًطَد.هی کٌذ

. پًَذ اًذاسُ گیزی هی کٌٌذ- هتز ٍ فَت–را تز ضسة ًیَتَى 

تزای هطاسثِ گطتاٍر ًیزٍی .تزای ضل کزدى ٍ تاس کزدى در ضیطِ هزتا هؼوَال تایذ تِ آى گطتاٍر ٍارد کٌیذ

گطتاٍر  ٍارد .(8-1ضکل )اػوال ضذُ را در فاصلِ ای کِ ایي ًیزٍ در آى فاصلِ اثز هی گذارد ظزب هی کٌٌذ
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ایي .تز یک ززخذًذُ  تزاتز است تا ًیزٍی ٍارد تز یک دًذاًِ آى ظزب در فاصلِ دًذاًِ تا هزکش ززخذًذُ 

. فاصلِ را ضؼاع ززخذًذُ هی ًاهٌذ

 

 

 

در .دٍ یا زٌذ ززخذًذُ کِ تا ّن درگیز هی ضًَذ یک دست ززخذًذُ یا یک سًدیز ززخذًذُ تطکیل هی دٌّذ

افشایص سزػت ًیش تِ هؼٌای کاّص .یک هدوَػِ ززخذًذُ ،کاّص سزػت تِ هؼٌای افشایص گطتاٍر است

ًوًَِ ای اس افشایص گطتاٍر ٍظؼیت اتَهثیلی است کِ ًسثت ززخذًذُ آى اس خؼثِ دًذُ تا .گطتاٍر است

 دٍر تسزخذ تا ززخْای هطزک یک دٍر 12در ایي اتَهثیل هیل لٌگ تایذ . است12:1ززخْای هطزک 

 1627تَلیذ کٌذ،گطتاٍری هؼادل(پًَذ- فَت100)هتز –  ًیَتَى 135ر6اگز هَتَر گطتاٍری هؼادل .تسزخٌذ

. تِ ززخْای هطزک ٍارد هی ضَد(پًَذ-  فَت1200) هتز –ًیَتَى 
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ٍقتی گطتاٍر یاد ضذُ در ایي فاصلِ تز سهیي ٍاردضَد،ززظ .است ( فَت1) هتز31/0  ضؼاع ززظ 9-1در ضکل 

 .تز سطص خادُ ٍارد هی کٌذ( پًَذ1200) ًیَتَى 5338ًیزٍیی تزاتز تا 

 

جعبه دنده دستی 

خؼثِ دًذُ دستی ، خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سزخَد دستی ٍ خؼثِ دًذُ کوک ّوگی اس اًَاع هختلف خؼثِ دًذُ 

. اًذ(گیزتکس)

 :خؼثِ دًذُ ضاهل اخشای سیز است

. خؼثِ دًذُ کِ تَاى هٌتقل هی کٌٌذ -1
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 .هطَرّای ّشار خارداری کِ ظوي لغشش سایز قطؼات رٍی آًْا هی ززخٌذ -2

 .تلثزیٌگْایی کِ هطَرّا تِ آًْا تکیِ دارًذ ٍ تار را تِ پَستِ هٌتقل هی کٌٌذ -3

آًْا .ًثایذ دًذاًِ ّای ززخذًذُ ّا ٍ سایز قطؼات فلشی تا یگذیگز تواس پیذا کٌٌذ(گیزتکس)خؼثِ دًذُدر ّز 

ٍخَد ایي قطز ًاسک رٍغي هاًغ سایص ضذیذ .تایذ تِ ٍسیلِ قطز ًاسکی اس رٍغي اس ّن دٍر ًگِ داضتِ ضًَذ

تٌاتزایي خؼثِ دًذُ تایذ تقزیثاً پز اس رٍغي دًذُ یا ئَاسکاسیي .قطؼات ٍ خزاتی سٍد ٌّگام خؼثِ دًذُ هی ضًَذ

. ٍخَد کاسِ ًوذ هاًغ ًطت رٍغي اس خالصی تیي پَستِ خؼثِ دًذُ ٍ هطَرّای ززخاى هی ضَد.تاضذ

 خؼثِ دًذُ ٍ خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سزخَد دستی کِ در اتَهثیل ّای سَاری ًصة هی ضًَذ زْار تا ضص 

اها تیطتز .ٌَّس ّن تؼعی اس خَدرٍّای قذیوی ٍ تؼعی اس خَدرٍّای خذیذ پٌح دًذُ اًذ .دًذُ خلَ دارًذ

 دًذُ خلَ 16 تا 4کاهیَى ّا ٍ اتَتَسْا خؼثِ دًذُ ّای تشرگتزی  تا .اتَهثیل ّای اهزٍسی ضص دًذُ اًذ

یکی اس تفاٍتْای .اغلة  خؼثِ دًذُ ٍ خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سزخَد دستیصزف ًظز اس ًَع تِ ّن ضثیِ اًذ.دارًذ

تفاٍت دیگز ایي است کِ خؼثِ دًذُ ّایی کِ تیطتز دًذُ دارًذ ضاٍی تؼذاد .آًْا در اًذاسُ ٍ استطکام است

. تیطتزی هطَر ٍ ززخذًذُ اًذ

 اخشای پیادُ ضذى اخشای پیادُ ضذى یک خؼثِ دًذُ دستی ضص دًذُ، ّوزا تا اساهی اًْا 10-1در ضکل 

ایي هدوَػِ در . ززخذًذُ ّای سَار ضذُ ایي خؼثِ دًذُ را ًطاى هی دّذ11-1ضکل .ًطاى دادُ ضذُ است

دًذُ آخز یا دًذُ  (ب11-1ضکل )ٍ تا افشایص زٌذ قطؼِ ضص دًذُ هی ضَد( الف11-1) دًذُ است 5اصل 

. کالذ،دًذُ سیز یا ضاُ دًذُ یک تکِ را هی ززخاًذ
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در ّز دٍ خؼثِ دًذُ سِ ززخذًذُ ضلشًٍی دیگز رٍی دًذُ ریش ّوَارُ تا ززخذًذُ ّایی رٍی هطَر خزٍخی 

ززخذًذُ ّای رٍی هطَر . ززخذًذُ ّای رٍی هطَر خزٍخی ػثارتٌذ اس یک دًذُ یک،دًذُ دٍ ٍ سِ.درگیزًذ

اگز هیل ّزسگزد تسزخذ، .تا ززخذًذُ ّای رٍی هیل ّزسگزد درگیز هی ضًَذ (تِ استثٌای دًذُ ػقة)خزٍخی 

.  ززخذًذُ رٍی هطَر خزٍخی ّن هی ززخٌذ

در ایي ضالت ّیر یک اس ززخذًذُ رٍی هطَر .اگز خؼثِ دًذُ در ٍظؼیت خالظ تاضذ تَاى اًتقال ًوی دّذ

ایي ززظ دًذُ ّا تَش یا تلثزیٌگ دارًذ کِ اهکاى ززخص آساد آًْا را رٍی . خزٍخی تِ آى قفل ًوی ضًَذ 

ززظ دًذُ . در ٌّگام دًذُ ػَض کزدى ززظ دًذُ ّا خَدضاى ضزکت ًوی کٌٌذ . هطَر خزٍخی فزاّن هی کٌذ 

. کطَیی ّا تا ّشارخار تِ هطَر خزٍخی هتصلٌذ ٍ تا آى هی ززخٌذ.ّا تا ػول کطَیی تِ هطَر قفل هی ضًَذ 

ٍقتی راًٌذُ دستِ دًذُ را خاتدا هی کٌذ ایي . هاّک رٍی کطَیی در ضیارّای غالف کطَیی خفت هی ضًَذ 

هاّک غالف کطَیی را تِ ضزکت در هی . ضزکت اس طزیق هیلِ تٌذی تِ هاّک رٍی کطَی هٌتقل هی ضَد 

 الف دٍ کطَیی ززظ دًذُ را 11-1در ضکل . آٍرد ٍ غالف ززظ دًذُ هَرد ًظز را رٍی هطَر قفل هی کٌذ 

 در 5کطَیی دًذُ ).  دًذُ یک کطَیی اظافِ دارد 6خؼثِ دًذُ .رٍی هطَر خزٍخی خؼثِ دًذُ قفل کزدُ اًذ 

.  را تِ دًذُ سیز قفل هی کٌذ 5ایي کطَیی دًذُ  (ب -11-1ضکل 

 ٍ در تسیاری اس خؼثِ دًذُ ّای دیگز ػوالً تزای درگیز ضذى ضزکت 11-1تٌْا ززظ دًذُ ای کِ در ضکل 

ایي ززظ دًذُ رٍی هطَر خَد ضزکت هی کٌذ تا تا دًذُ ػقة رٍی دًذُ سیز . هی کٌٌذ ٍاسطِ دًذُ ػقة است 

در ًتیدِ ایي ػول هطَر .ایي ززظ دًذُ تا دًذُ ػقة رٍی هطَر خزٍخی ًیش در گیز هی ضَد . درگیز ضَد 

.  خزٍخی در خْت هخالف تا خْت هطَر ٍرٍدی هی ززخذ
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 کار کشویی 

 اس کطَیی در خؼثِ دًذُ ٍ خؼثِ دًذُ ّای دیفزاًسیل سزخَد دستی تزای خلَگیزی اس تزخَرد ززظ دًذُ ّا 

تِ کوک کطَیی هی تَاى کاری کزد کِ ززظ دًذُ ّا ٍ غالف ّای . در ٌّگام تؼَیط دًذُ استفادُ هی ضًَذ

ٍقتی ایي سزػت ّا تزاتز تاضٌذ ززظ . کطَیی در ضَالی سهاًی کِ تایذ درگیز ضًَذ تا سزػت تزاتز تسزخٌذ 

کطَیی تِ کاررفتِ در خؼثِ دًذُ ّا هخزٍطِ ّای ّواٌّگ کٌٌذُ ای رٍی . دًذُ ّا تِ ًزهی درگیز هی ضًَذ

( 1-12ضکل ).سِ خار هَضکی در ضیارّای هغشی کطَیی خا هی افتٌذ .ززظ دًذُ ّا ٍ دًذُ تزًدی دارد 
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یک خفت خار سیوی کطَیی ًیزٍی . هغشی کطَیی تا ّشار خار تِ هطَر خزٍخی خؼثِ دًذُ هتصل هی ضَد .

. رٍ تِ تیزٍى هختصزی تز خارّای هَضکی ٍارد هی کٌذ 

 

ایي قطؼِ خارّای خارخی یا دًذُ ّایی دارد کِ تا خارّای . غالف کطَیی رٍی هغشی کطَیی خفت هی ضَد 

خارّای هَضکی قسوت ّای تزخستِ ای دارًذ کِ در . داخلی یا دًذاًِ ّای غالف کطَیی خفت هی ضًَذ

ایي ضیارّا تَرفتگی ّای کَزکی ّستٌذ کِ قطؼِ دیگزی در آًْا . ضیارّای رٍغي خَر غالف هی ًطیٌٌذ

.  ضزکت هی کٌذ تا اثز قفل کٌٌذگی ایداد کٌذ

ٍقتی دًذُ ػَض هی کٌین غالف کطَیی تِ  (1-13ضکل ).ػول ّواٌّگ ساسی در سِ هزضلِ اًدام هی ضَد 

ایي غالف رٍی خارّای هغشی کطَیی هی لغشد ٍ سِ خار هَضکی را تا خَد . طزف ززخذًذُ هَرد ًظز هی رٍد 

. خارّای هَضکی تِ دًذُ تزًدی ًیزٍ ٍارد هی کٌذ ٍ آى را تِ طزف ززظ دًذُ هَرد ًظز هی راًٌذ . هی تزد 

اصطکاک تییي دًذُ . در ًتیدِ سطص هخزٍطی دًذُ تزًدی تا سطص هخزٍطی ززظ دًذُ تواس پیذا هی کٌذ 

.  تزًدی ٍ ززظ دًذُ سثة ّواٌّگ ضذى آًْا هی ضَد ٍ ّز دٍ تا یک سزػت هی ززخٌذ



 

  جعبه دنده –مکانیک اتومبیل  15

 

ٍقتی دًذاًِ ّای خارخی دًذُ تزًدی ٍ ززخذًذُ تا یک سزػت هی ززخٌذ ، غالف کطَیی رٍی آًْا هی لغشد 

تَاى اس ایي ززظ .در ًتیدِ ززخذًذُ تِ هطَد قفل هی ضَد ٍ تؼَیط دًذُ اًدام هی گیزد (ج-1-13ضکل )

کطَییْای هَرد استفادُ تزای تقیِ .دًذُ اس طزیق غالف کطَیی ٍ هغشی کطَیی تِ هطَر هٌتقل هی ضَد

تؼعی اس خؼثِ دًذُ ّا اس خؼثِ دًذُ ّا تزای دًذُ ػقة ّن .ززخذًذُ ّا ًیش ّویي اػوال را اًدام هی دٌّذ

. کطَیی دارًذ

در ایي خؼثِ .خؼثِ دًذُ ای کِ در آى اس کطَیی استفادُ هی ضَد خؼثِ دًذُ کطَیی درگیز ًاهیذُ هی ضَد

دًذُ ززظ دًذُ ّا ّوَارُ درگیزًذ ٍ تؼَیط دًذُ ٌّگاهی اًدام هی ضَد کِ ززظ دًذُ ّا تا سزػت تزاتز م 

. یسزخٌذ

 

طرز کار جعبه دنده دستی 

 اػوالی کِ در  خؼثغ دًذُ ّای دستی ضص دًذُ اًدام هی ضَد تا خؼثِ دًذُ در دًذُ هَرد 11-1 در ضکل 

 خزیاى 14-1در ضکل .ًظز قزار تگیزد ًطاى دادُ ضذُ است ٍ در اداهِ هطلة ایي اػوال را ضزش هی دّین

خزیاى .اًتقال تَاى در یک خؼثِ دًذُ ضص دًذُ تِ ّز یک اس دًذُ ّای خلَ ٍ دًذُ ػقة ًطاى دادُ ضذُ است

اًتقال تَاى در خؼثِ دًذُ پٌح دًذُ ّواًٌذ خؼثغ دًذُ ضص دًذُ است،تا ایي تفاٍت کِ در ایي ضالت دًذُ پٌح 

. در کار ًیست
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سپس دستِ دًذُ .تزای گذاضتي خَدرٍ در دًذُ یک،پذال کالذ را فطار دّیذ تا کالذ خالظ ضَد:دًذُ یک-1

در ًتیدِ هیلِ تٌذی خؼثِ دًذُ اٍلیي کطَیی هؼکَس گزد ا اًتخاب هی کٌذ ٍ .را در ٍظؼیت دًذُ  تگذاریذ

زَى هدوَػِ غالف کطَیی تِ .غالف کطَیی تِ دًذُ یک قفل هی ضَد.غالف آى را تِ طزف راست هی راًذ

دًذُ یک هطَر خزٍخی را هی  (ٍقتی پذال را رّا کٌین)هطَر خزٍخی قفل ضذُ اًذ،ٍقتی کالذ درگیز ضَد

. ززخاًذ

دًذُ آخز اس دًذُ ریشی کِ آى را هی .خؼثِ دًذُ در دًذُ یک گطتاٍر را افشایص ٍ سزػت را کاّص هی دّذ

ٍقتی دًذُ ریش کَزک دًذُ یک را کِ اس آى تشرگتز .در ًتیدِ ًقص کاٌّذُ سزػت دارد.ززخاًذ کَزکتز است

هیل لٌگ تایذ . است4:1ًسثت ززخذًذُ در دًذُ یک هؼوَالً . است هی ززخاًذ تاس ّن سزػت کاّص هی یاتذ

کزاًَیل اکسل هطزک ػقة ًیش کاّص سزػت .زْار دٍر تسزخذ ا هطَر خزٍخی خؼثِ دًذُ را یک دٍر تسزخاًذ

. تیطتزی ایداد هی کٌذ

ایي غلف اس ٍظؼیت .  تِ طزف زپ ضزکت هی کٌذ2 تِ 1تزای رفتي تِ دًذُ دٍ،غالف کطَیی :دًذُ دٍ- 2

دًذُ دٍ .هیاًی یا ٍظؼیت خالظ خَد هی گذرد،دًذُ یک را آساد ٍ دًذُ دٍ را تِ هطَر خزٍخی قفل هی کٌذ 

کِ ززظ دًذُ دٍم آى را هی ززخاًذ،در ایي ضالت تِ ززخاًذى هطَر خزٍخی،اس طزیق غالف کطَیی هی 

در ایي ضالت کاّص سزػت در هقایسِ تا دًذُ یک کوتز است سیزا اختالف اًذاسُ دٍ ززخذًذُ کوتز .پزداسد

 دٍر تسزخذ تا هطَر خزٍخی را 2ر4هطَر ٍرٍدی تایذ . است2ر4:1ًسثت ززخذًذُ هتذاٍل تزای دًذُ دٍ.است 

. یک دٍر تسزخاًذ

: 3دًذُ 

 تِ طزف راست 4 تِ 3سپس غالف کطَیی .  تِ ٍظؼیت خالظ هی رٍد2 تِ 1 ،غالف کطَیی 3در دًذُ 

در ایي ٌّگام ززظ دًذُ سَم دًذُ سیز دًذُ سِ را هی ززخاًذ ٍ ایي .ضزکت هی کٌذ تا تا دًذُ سِ درگیز ضَد

ًسثت ززخذًذُ در دًذُ سِ هؼوَالً . ززخذًذُ ضزکت خَد را،اس طزیق کطَیی تِ هطَر خزٍخی هٌتقل هی کٌذ

.  است1 ر1:5

دًذُ زْار یا اًتقال هستقین -4

 تِ رف زپ ضزکت هی کٌذ تا تِ دًذُ آخز سز  هطَر ٍرٍدی درگیز 4 تِ 3در دًذُ زْار غالف کطَیی 

در ایي ضالت هطَر خزٍخی هستقیواً اس طزیق کطَیی تِ ٍسیلِ دًذُ آخز ززخاًذُ هی ضَد ٍ اس آى رٍ .ضَد

.  است1:1ایي ٍظؼیت را اًتقال هستقین هی ًاهٌذ ٍ ًسثت ززخذًذُ آى 
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دًذُ پٌح یا اٍدرایَ   -5

غالف کطَیی دًذُ پٌح تِ طزف خلَ . تِ ٍظؼیت خالظ هی رًٍذ4 تِ 3 ٍ 2 تِ 1 ّز دٍ کطَیی 5در دًذُ 

در ایي ٍظؼیت دًذُ پٌح،ززخذًذُ پٌدن را کِ تا ّشار .  تِ دًذُ سیز قفل هی ضَد5در ًتیدِ  . ضزکت هی کٌذ

خار هطَر خزٍخی هتصل است هی ززخاًذ در ایي ضالت اٍردرایَ تاهیي هی ضَد سیزا دًذُ پٌح اس ززخذًذُ 

 1 دٍر تسزخذ هطَر خزٍخی 0ر8در ایي ٍظؼیت ٍقتی دًذُ سیز فقط . است0 8:1ٍهتذاٍل در ضالت اٍدرایَ 

 .دٍر هیسزخذ

 

: دًذُ ػقة-6

ٍاسطِ دًذُ ػقة ّوِ غالفْای کطَیی در .در دًذُ ػقة ّوِ غالف ّای کطَیی در ٍظؼیت خالظ اًذ

ٍاسطِ دًذُ ػقة تا دًذُ ػقة کِ رٍی دًذُ سیز سَار است ٍ دًذاًِ ّای ززخذًذُ رٍی .ٍظؼیت خالظ اًذ
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دًذُ سیز .ایي ززظ دًذُ تِ هٌشلِ دًذُ ػقة رٍی هطَر خزٍخی ػول هی کٌذ. درگیز است2 تِ 1غالف کطَیی 

در ایي ضالت .ٍاسطِ دًذُ ػقة هی ززخاًذ ٍ ززخذًذُ اخیز اسطزیق غالف کطَیی هطَر خزٍخی را هی ززخاًذ

هطَر خزٍخی در خْت ػکس هی ززخذ،دلیل هؼکَس ضذى خْت ززخص هطَر خزٍخی  ٍخَد ٍاسطِ دًذُ 

.  است3 ر5:1ػقة است ًٍسثت ززخذًذُ هتذاٍل تزای دًذُ ػقة 

 

جعبه دنده دیفرانسیل سرخود دستی 

ساختواى خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سزخَد دستی 

خؼثِ دًذُ دیفزاًسیل سزخَد دستی اس یک خؼثِ دًذُ دستی ٍ یک دیفزاًسیل تطکیل هی ضَد کِ تِ صَرت 

تَاى  هَتَر اس طزیق هطَر ٍرٍدی ٍارد  تخص خؼثِ دًذُ هی ضَد ٍ .(15-1ضکل )یک هدوَػِ سَار ضذُ اًذ

دًذُ .سپس اس طزیق دًذُ پیٌیَى ًصة ضذُ رٍ یوطَر خزٍخی یا ضافت ػقة اس خؼثِ دًذُ تیزٍى هی آیذ

کزاًَیل تَاى ر ا اس طزیق دیفزاًسیل تِ دٍ هیل پلَس کَتاُ .پیٌیَى کزاًَیل تخص دیفزاًسیل را هی ززخاًذ

سپس هیل پلَسْای کَتاُ ززخْا را هی ززخاًذ  ٍ اتَهثیل تِ ضزکت در هی .اکسل خلَ هٌتقل هی کٌذ

. دیفزاًسیل تِ ززخْای خلَ اهکاى هی دّذ کِ در ٌّگام پیسیذى خَدرٍ هسافتْای هتفاٍتی را تپیوایذ.آیذ

هطَر ٍرٍدی تخطی اس دًذُ سیز .  یک خؼثِ دیفزاًسیل سزخَد پٌح دًذُ ًطاى دادُ ضذُ است15-1درضکل 

دًذُ زْار .خؼثِ دًذُ ٌّگاهی در ضالت خالظ است کِ ّز دٍ کطَیی در هَاظغ هیاًی تاضٌذ.یاضاُ دًذُ است

ضزکت دادى دستِ دًذُ سثة هی ضَد کِ غالف .تِ ّواى صَرتی ػول هی کٌذ کِ در خؼثِ دًذُ دستی دیذین

.  ززخذًذُ ای را تِ هطَر اصلی قفل کٌذ4 تِ 3 یا 2 تِ 1کطَیی 
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