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 نحوه ارجاع به این مقاله:

و  تیاجهت بهبود هد وستهیپ ریتوسعه استفاده از سامانه انتقال قدرت متغ یبررس ،م. فراهانی علوی، ا. قلندری شیرمرد، ع. حسینخانی مجد، پ. بابائی

 .1911، 1 – 7، ص. 4شماره، 1ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز، دوره ،عملکرد خودروها

بهبود کیفیت رانندگی و ایمنی خودروها با استفاده از تکنولوژی های جدید از مباحث مهم 

تحقیقاتی پیرامون خودرو می باشد. چندین سال است که پایش سامانه انتقال قدرت در خودروهای 

موضوع بحث و بررسی و تحقیق گسترده محققان و مهندسان در شرکت های  CVTمجهز به 

خودروسازی و مراکز علمی و دانشگاهی است. گیربکس های انتقال قدرت متغیر پیوسته هدفشان 

کاهش مصرف سوخت و مواد آلاینده خودروها و انتقال روان تر قدرت موتور است. در همین راستا 

شخصه های موتور، سامانه انتقال قدرت، هوا پویائی و ... در حال تحقیقات وسیعی برای بهبود م

اجرا است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که سامانه انتقال قدرت خودرو، از میان عوامل یاد شده 

به عنوان یک رکن موثر در بهبود هدایت و عملکرد خودرو، می تواند بازده کل نیروی محرکه 

زایش دهد. در این پژوهش بر روی سامانه انتقال قدرت متغیر خودرو را به طور چشمگیری اف

عبه در ج پیوسته تحقیق و بررسی انجام گرفته است. بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده،

شود که این امر سبب از بین رفتن شوک و تغییر بی نهایت نسبت دور ایجاد می CVTهای  دنده

دور موتور خودرو حالت نوسانی کمتری خواهد گردد و ها میهای ناگهانی ناشی از تعویض دندهدور

تخاب انشرایط خودرو به صورت پیوسته و ضریب دنده مناسب داشت، در این نوع گیربکس نیرو 

شده و از بسیاری جهات می توان شاهد کارکرد بهتر خودرو شد. با توجه به اینکه این سیستم بر 

ی های داخلی نصب نمی باشد، استفاده از طرح روی هیچ کدام از خودروهای ساخت کمپان

پیشنهادی جهت بهره وری بر روی این خودروها می تواند امنیت و کیفیت رانندگی را در این 

 خودروها افزایش دهد.
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 مقدمه .1

گسترده محققان و مهندسان  قیو تحق یموضوع بحث و بررس CVTمجهز به  یسامانه انتقال قدرت در خودروها شیسال است که پا نیچند

هدفشان کاهش مصرف سوخت و  وستهیپ ریانتقال قدرت متغ یها ربکسیاست. گ یو دانشگاه یو مراکز علم یخودروساز یدر شرکت ها

موتور، سامانه انتقال  یبهبود مشخصه ها یبرا یعیوس قاتیراستا تحق نیتر قدرت موتور است. در هم روانخودروها و انتقال  ندهیمواد آلا

شده به عنوان  ادیعوامل  انیدهد که سامانه انتقال قدرت خودرو، از م یپژوهش ها نشان م جیو ... در حال اجرا است. نتا یائیقدرت، هواپو

دهد. استفاده از  شیافزا یریمحرکه خودرو را به طور چشمگ یرویتواند بازده کل ن یم خودرو،و عملکرد  تیرکن موثر در بهبود هدا کی

سامانه  نیباشد. ا یبهبود بازده خودرو م نهیمطرح شده در زم یاز روش ها یکی( CVT) وستهیپ ریسامانه انتقال قدرت با نسبت دور متغ

 باشد که به مرحله به یم ییراهبردها نیاز اول یکی «نیتک ریمس» یدارد. الگو تتفاو یانتقال قدرت دنده ا یبا سامانه ها ییاز جنبه ها

 یها CVTر و د افتیتوسط انگلسدروف، سنجر و بولز تکامل  1111آن ارائه شد و در سال  هیاول دهیا 1191و در سال  دیرس یریکارگ

مختلف خودرو، با در نظر گرفتن  یها و شتاب ها سرعت یبرا نهیروش، دور و گشتاور به نی[در ا1.] دیشرکت بوش اعمال گرد یدیتول

و شتابدار،  کنواختیمختلفِ حرکت  یدر حالت ها CVTشود. نسبت دور  یم رهیذخ« موتور شیواحد پا»و در  دهیبازده موتور محاسبه گرد

و همکاران  ویر لهیبه وس CVTدور  بتنس شیآن کار کند. الگو پا نهیبه ریبه مقاد کیشود که موتور تا حد ممکن نزد یم میتنظ یبه گونه ا

-یمشتق-یتناسب شیپا یالگو ،یتسمه ا CVTهمانند  یفشار شیپا یها CVT یکه برا دندیرس جهینت نیو آنها به ا دی[ ارائه گرد2]

کردن مصرف سوخت از  نهی[جهت کم9]  یدی، م. سع 1994مناسب تر است. در سال  ،یرخطیغ ای یقیتطب شیبا پا اسیدر ق یانتگرال

 ریشده بود که به صورت تابع غ فیتعر نهیاز کار خودرو تابع هز نیسوخت مصرف شده در مدت زمان مع زانیاستفاده نمود. م نهیبه شیپا

 یبخش ها یکینماتیس ی[، به منظور طراح4و همکاران ] ییم. رضا 1994در سال  نیشد. همچن یم فیاز دور و گشتاور موتور تعر یخط

لازم  ( محاسباتCVTنسبت دور در  یینها یحدها نییو تع یا ارهیس ی)اعم از نسبت دنده ها در سامانه چرخدنده ا IVTمختلف سامانه 

سامانه را  یائیمتعلق به پو یعوامل طراح نهیانتخاب جهت به یبرا یمناسب یها یو منحن یس یس 1911خودرو سبک رده  کی یرا بر رو

[ و همکارانش از کنترل همزمان دریچه گاز و نسبت 1تر ، تاکشی تاکیاما ] یبهتر و اقتصاد سوختارائه دادند. به منظور دستیابی به مصرف 

 یه بردند. نتایج دینامیکی بدست آمده از این مدل با یک مدل آزمایشگاهی مقایسه شده تا صحت نتایج مورد تایید قرار گیرد. تاکشدنده بهر

گاز و نسبت دنده را به صورت  چهیبرده و توانست در نیکنترلر را از ب یو خروج یورود نیب دهیچیحالت پ یگری[ در مقاله د1تاکیاما ]

صحیح  . اگر موتور با نسبترفتیکار با بکار بردن مدل قبلی و از بین بردن ارتباط معادلات مشخصه انجام پذ نیکه امستقل کنترل کند، 

هوا به همراه کنترل همزمان نسبت دنده و  -کنترل نسبت سوخت کیبهوا کار کند برای اقتصاد سوخت موثر است بنابر این تر -سوخت

 دریچه گاز تبدیل به شیوه مناسبی برای کنترل سیستم انتقال قدرت خودرو گردیده است.

ه دانجام گرفته است. عملکرد قطعات آن در جهت استفا یو بررس قیدر خودروها تحق وستهیپ ریسامانه انتقال قدرت متغ یمقاله بر رو نیدر ا

 نیانجام شده است. همچن کیاتومات یها ربکسیو گ ریسامانه انتقال قدرت متغ نیب یا سهیشده و در مرحله بعد مقا حیدر خودروها تشر

 است. دهیانجام گرد ییها یخودروها بررس یبر رو نینو یتکنولوژ نیاستفاده از ا یایو مزا ستمیس نیعملکرد ا یگدر مورد چگون

 

 (CVT)وستهیپ ریانتقال قدرت متغ ستمیس یمعرف .2

CVT ای Continuously Variable Transmission در  ربکسینوع گ نیا یسیستم انتقال قدرت متغیر است. تکنولوژ یبه معن

هوندا، نیسان  ،یموتورز، آئوداز جمله جنرال یداشته است تا آنجا که امروزه چندین کارخانه خودروساز یریچشمگ شرفتیپ ریاخ یهاسال

در  کسربینوع گ نیبهبود بازده ا یرا هم برا یاگسترده قاتیو برنامه تحق ندینما یخود استفاده م دیجد یوهادر خودر یتکنولوژ نیو... از ا

 دستور کار دارند.

شدن دو چرخ  ریموجب درگ ربکسیعمل در گ نیا د،ینما یدنده م ضیراننده اقدام به تعو یعاد طیخودرو و در شرا کیکه در  یهنگام

ب گوناگون )متناس یهادنده بیمتفاوت سبب بوجود آمدن ضر یهاهشدن چرخ دند ری. درگشودیم یمتفاوت یهاو تعداد دندانه دنده با اندازه

 یرینحوه درگ نی. اشودیها منتقل مدنده از موتور به چرخ بیضر نیو گشتاور و دور بر اساس ا شودیو قطر چرخ دنده( م هاهبا تعداد دندان

 یدیخورش یهاشدن چرخ دنده ریدرگ لهیها بوسنسبت دنده نیا کیاتومات یهاکاربرد دارد که در نمونه یدست یهاها در جعبه دندهچرخ دنده

و  یدیخورش یهاچرخ دنده نیاز ا یخبر CVT یهااما در جعبه دنده شودیم جادیا ینگینگهدارنده و چرخ دنده ر هو قفس یاارهیو س

 انتقال قدرت است. یهاستمیس نیپوسته ا ریدر حال رخ دادن در ز ینینو ندیو فرآ یبلکه تکنولوژ ستیو... ن یاارهیس
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 CVT ربکسیگ یداخل ی: نما1شکل

 (CVT)وستهیپ ریاصول کار سامانه انتقال قدرت متغ. 1. 2       

)متحرک( و تسمه مخصوص  یخروج ی)محرک(، پول یورود یعبارتند از پول CVTانتقال قدرت از نوع  ستمیدهنده س لیتشک یاجزا اصل

ها مخروط نیاند که اشده لی( از دو مخروط تشکیو خروج یمحرک و متحرک )ورود یهایباشد. هرکدام از پول یم کیپلاست ایاز جنس فلز 

 که بعضا یاتسمه یدو پول نیا یو دور شوند. بر رو کیاند حرکت کنند و به هم نزدآن نصب شده یکه رو یورمح یدر راستا توانندیم

 .ردیگیشکل است، قرار م Vسطح مقطع  یدارا

روط دار مخ بیسطح ش یها تسمه بر رودار مخروط بیسطح ش لیبه دل شوندیم کیبه هم نزد یدهنده هر پول لیکه دو مخروط تشک یزمان

که دو  ی. زمانابدییم شیکه تسمه با آن در تماس است افزا یعمل در واقع شعاع پول نی. با اشودیحرکت کرده و به سمت بالا رانده م

که  یعمل شعاع پول نیا ای ردیگیدو سر مخروط قرار م نیو ب رودیم نییشده و تسمه پا شتریب یعرض پول رندیبگمخروط از هم فاصله 

 قیاند عرض خود را از طرشده لیم از دو مخروط متحرک تشککه هرکدا یکه دو پول ی. زمانابدییآن متصل است کاهش م یتسمه رو

 یو خروج یورود یشعاع پول انینسبت م دیدانیو همانطور که م شودیم جادیا یپول عاعش تینها یب دهند،یم رییها تغمخروط ییجابجا

 نیکاهش سرعت، عرض ا ای شیکه خودرو در حال حرکت است با افزا یزمان لیدل نیبه هم شودیدنده م بیضر تینها یب جادیسبب ا

 .کندیم جادیخودرو ا یحرکت تیرا متناسب با وضع یاشده و نسبت دنده ادیکم و ز هایپول

 

 CVT ربکسیدر گ یدور بر اساس شعاع پول ریی: حالت تغ2شکل

در  کنند،یم دیدنده را تول بیضر یکه تعداد محدود یو دست کیاتومات یهاجعبه دنده ریبر خلاف سا شودیاست که گفته م لیدل نیبه هم

 ضیاز تعو یناش یناگهان یهادور رییرفتن شوک و تغ نیامر سبب از ب نیکه ا شودیم جادینسبت دور ا تینها یب CVT یهاجعبه دنده

 .شودیدنده مناسب انتخاب م بیدر هر لحظه ضر ریو متغ وستهیبه صورت پ و گرددیها مدنده

https://science-journals.ir/
https://rmng.science-journals.ir/


 فراهانی علوی و همکاران                  و عملکرد خودروها تیجهت بهبود هدا وستهیپ ریتوسعه استفاده از سامانه انتقال قدرت متغ یبررس 

 

 CVTدر سامانه انتقال قدرت  ینقش پول .2. 2       

دو مخروط قرار  نیب اریدر ش یشده است. تسمه ا لیقرار دارند، تشک گریکدی یدرجه که رو در رو 21راس  هیاز دو مخروط با زاو یهر پول

با  ییاز تسمه ها ،یکیلاست یبر اساس دنده مشخص شده را دارد. در صورت استفاده از تسمه ها یدو پول نیانتقال قدرت ب فهیدارد که وظ

 رند؛یدو مخروط از هم فاصله بگ یو تسمه را سبب خواهد شد. وقت یپول نیاصطکاک ب شیشود که افزا یاستفاده م کلش Vسطح مقطع 

دو مخروط  ی. اما وقتابدی یکاهش م زین یرود و شعاع تسمه حلقه شده دور پول یتر م نییشود، تسمه در شکاف پا شتریب یعرض پول یعنی

 .ابدی یم شیافزا ،یتسمه در شکاف بالاتر رفته و شعاع تسمه حلقه شده دور پول ابد،یکاهش  یعرض پول یعنیشوند؛  یم کیبه هم نزد

 مهیدو ن میتنظ یبرا ازیمورد ن یروین دیکشش فنر به منظور تول ایاز مرکز و  زیگر یروین ای یکیدرولیتواند از فشار ه یم CVT ربکسیگ

و شامل  ادینسبت دنده مختلف از کم به ز تینها یدهند، ب یم رییتغ گریکدیعرض خود را نسبت به  یکه دو پول ی. زمانردیبهره بگ یپول

 یباشد، سرعت دوران پول ادیز یخروج یر پولمحرک کم و د یشعاع تسمه در پول یمثال وقت یشود. برا یحاصل م نیماب یهمه نسبت ها

 کم باشد، سرعت یخروج یو در پول ادیمحرک ز یشعاع تسمه در پول یکند و وقت یم جادیرا ا یتر نییکه دنده پا ابدی یکاهش م یخروج

 یشود و م یدنده را شامل م تینها یب CVT کی ،یدر تئور نیکند. بنابرا یم جادیرا ا یبالاتر دندهو  ابدی یم شیافزا یخروج یدوران پول

 یآل برا دهیانتقال قدرت ا ستمیس کیها آنها را به  CVT یساده و بدون گسستگ عتیکار کند. طب یو با هر دور موتور یتواند در هر زمان

رفتند،  یو مته ها بکار م یقدرت یدر ابزار ها یادیز یها  سال ها  CVTکرده است. لیبدنه فقـط خـودرو ها، ت ل،یها و وسا نیتمام ماش

 ستمیس نیشود. در تمام ا یاستفاده م یموتور یبرفروب و اسکوترها یها نیاعم از تراکتورها و ماش یمختلف هینقل لیاز آنها در وسا نیهمچن

ـتن باعث هدر رف جهیسر بخورد و در نت ایشده  دهیتواند کش یشود که م یم دهفشرده استفا کیبا لاست ییانتقال قدرت از تسمه ها یها

 شود. ییو کاهش کارا یانـرژ

که تکه  ینوار فولاد 12 ای 1عموما از  ریانعطاف پذ یتسمه ها نیاست. ا یفلز یو توسعه تسمه ها یها، طراح شرفتیپ نیاز مهمتر یکی

ند بادوام هست اریورند و بسخ یسر نم یفلز یدارد، ساخته شده است. تسمه ها یمقاوم را کنار هم نگه م اریشکل بس یونیپاپ یفلز یها

 دهند. یرا م یشتریاجازه انتقال گشتاور ب CVTکه به 

 

 انتقال حرکت ی: تسمه فلز9شکل

 CVT مزایای استفاده از گیربکس. 3. 2       

در روند  یانتقال روان قدرت موتور بدون گسستگ لیبه دل یمعمول کیاتومات یها ربکسیبا گ اسیبهتر در ق یکینامیو عملکرد د ییکارا

باشد. علاوه بر  شتریب یموتور از لحاظ توان خروج یبهتر و حوزه عملکرد یریشتاب گ  CVT یها ربکسیحرکت خودرو باعث شده تا گ

 کیاتومات یها ربکسینسبت به گ ییدرصد صرفه جو 21شده و  یساز نهیبه زیموتور در مصرف سوخت ن رو عملکرد بهت شتریشتاب ب

 خواهد شد. یمعمول
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 کیو اتومات  CVT ربکسی: نسبت دور موتور به سرعت در گ4شکل 

 

 AMT کیاتومات ربکسیعملکرد گ .3

AMT  مخفف عبارتAutomated Manual Transmission  یشده است. هنگام کیاتومات یانتقال قدرت دست ستمیس یبه معنا 

 یم یا ارهیس یمجموعه دنده ها یمختلف، صفحات و پمپ دنده، قسمت اصل یمی نگرید، علاوه بر باندها کیکه به داخل گیربکس اتومات

 یباشد. مجموعه دنده ها یم ینگیو دنده ر یا ارهیحامل دنده س ،یا ارهیس یدنده ها چرخ ،یدیمجموعه شامل دنده خورش نیباشد. ا

 یبرا نیو همچن ،یحرکت به جلو حین رانندگ یبه سرعت لازم برا یابیگیربکس برای دست ازیمختلف مورد ن یای نسبت دنده ها ارهیس

کوچک در جهت  یدیحالت دنده خورش نی( در اکیجلو )دنده  بهکند. به طور مثال خودرو در حال حرکت رو  یم جادیرفتن به عقب  ا

ساعت  یاکند در خلاف جهت عقربه ه یم یسع یا ارهیشود. حامل س -یتورک کانورتور چرخانده م نیساعت توسط تورب یعقربه ها

 یشفت خروج ینگیدنده ر وشود  یساعت بچرخد( نگه داشته م ی)که تنها مجاز است در جهت عقربه ها کطرفهیبچرخد، اما توسط کلاچ 

 یبرا ازیکه نسبت مورد ن نیکند تا ا یقسمت ها را هماهنگ م یبعض ربکسینوع گ نیافتد: ا یم یچرخاند. اما در دنده دو چه اتفاقات یرا م

دنده  ،یا ارهیوصل شده اند. در مرحله اول حامل س گریمشترک به همد یا ارهیدو مجموعه دنده س هی. آن شباوردیدنده دو را بدست ب

و  یا ارهیکوچکتر( حامل س یدی)دنده خورشیدیمرحله اول شامل خورش نی. بنابراردیگیبه کار م ینگیبزرگ را به عنوان دنده ر یدیخورش

چرخد. در مرحله  یبار م 2.2 یا ارهیکوچک، حامل س یدیهر دور چرخش دنده خورش یبزرگتر( است. برا یدیخورش)دنده  ینگیدنده ر

 کیاتومات یها ربکسیگ شتریکند. و در حالت دنده سه که ب یدوم عمل م یا ارهیمجموعه س یبرا یبه عنوان ورود یا ارهیدوم حامل س

 نیشوند. ا یقفل م یا ارهیس یدو قسمت از سه قسمت مجموعه دنده ها 1به  1 ینسبت دور خروج جادیا یدارند. برا 1به  1 یانتقال دور

 شود.   یقفل م زین نیبا تورب یدیشدن کلاچ دنده خورش ریاست. با درگ رقرار گرفتن دنده ها ساده ت بیترت

. کنند یدر هر زمان خاص عمل م ازینسبت دنده خاص مورد ن یخروج ای یکنند و به عنوان ورود یکار م گریکدیمختلف با  یانواع دنده ها

 یمانند، باندهای درون گیربکس آنها را تا زمان یم یثابت باق نیکنند و بنابرا ینسبت خاص عمل نم کیدر بعضی موارد، چرخ دنده ها در 

 یو دنده ها یدیت، شامل دو مجموعه دنده خورشاس بییترک یا ارهیس یاز چرخ دنده، دنده ها یگریباشد نگه میدارد. نوع د ازیکه مورد ن

 کوچکتر ارائه یفضا کیاست که گشتاور را در  نینوع مجموعه دنده ا نیاست. هدف از ا ینگیدنده ر کیشود، اگر چه تنها  یم یا ارهیس

 است. گنیسن هینقل لیدر وسا زیبدهد، که کاربرد آن ن هینقل لهیقدرت بیشتری به وس ایدهد 
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 فراهانی علوی و همکاران                  و عملکرد خودروها تیجهت بهبود هدا وستهیپ ریتوسعه استفاده از سامانه انتقال قدرت متغ یبررس 

 

 

 سیجنس کیاتومات ربگسیگ یداخل یو نما یا ارهیمجموعه دنده س: 1شکل

 کنترل گاورنر ستمی. س1. 3       

 یکیدرولیگاز، اثر فشار ه چهیکنترل در ستمیکند و مانند س یجعبه دنده احساس م یرا از دور خروج لیسرعت اتومب راتییتغ ستمیس نیا

 یاز مرکز م زیگر یفشار با وزنه ها میمجهز به مجموعه سوپاپ تنظ ستمیس نیفرستد، ا یم یکیدرولیکنترل ه ستمیرا به بدنه سوپاپ س

(  و TCM)یکیواحد کنترل الکترون قیگاورنر حذف شده و فشار روغن از طر ک،یاتومات ربکسیدر گ کیالکترون صنعتباشد. اما با رشد 

 گردد. یکنترل م کیدرولی( در مدار هLiner typeکنترل فشار) دیسلونوئ

 

 گاورنر یریقرار گ ی: نما1شکل

 

 کیو سامانه انتقال قدرت اتومات وستهیپ ریسامانه انتقال قدرت متغ سهیمقا .4

 ایو  یتدس ربکسیخواهد بود. بر خلاف گ حیصح بیدر ضر شهیهم ربکسینوع گ نیشما با استفاده از ا ی: خودرونهیقدرت به لیتحو -4-1

رد شک عملک یموضوع ب نیشده است. ا یزیحالت برنامه ر نیتر نهیدر به شرانهینگه داشتن سرعت پ یبرا CVT ستمیس ک،یاتومات یحت

 کند. یم جادیدر زمان سبقت گرفتن ا ژهیوبه  طیشرا یدر برخ یبهتر

مرسوم کمتر بوده که باعث اصطکاک کمتر و به تناسب اتلاف  یها ربکسیبا گ سهیدر مقا ربکسینوع گ نیساختار ساده تر: قطعات ا -4-2

تسمه  ای ریکه توسط زنج دهیگرد ییها یپول نیگزی( جاکیاتومات یها ربکسی)در گادیز یخواهد بود. قطعات و چرخ دنده ها یکمتر یروین

و  ابدی رییشده تغ جادیکند تا نسبت ا یم عقب حرکت ایبه جلو  یشده اند. بسته به سرعت خودرو، هر طرف پول رتبطم گریکدیبه  یفولاد

 باشد. یبالاتر م نانیاطم تیقابل یبه معن یساده بودن فن نیا

کت ها موجب حر ینسبت پول رییوجود ندارد و تغ یدنده ا کیاتومات ربکسیبرخلاف گ ربکسینوع گ نیدنده نرم تر: در ا ضیتعو -4-9

 کنند. یحرکت م کنواختیسرعت بصورت  نیشود، از حالت درجا تا اخر یاحساس نم یگونه ضربه و شوک چیشده و ه کنواختی
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 نتیجه گیری .5

 یم خودرو یفناور یاصل یهمواره از پارامترها ،یرانندگ تیفیخودرو و ک تیامن شیافزا یدر راستا نینو یها یتوسعه استفاده از تکنولوژ

عبه دنده ج نهیدر زم نینو یها یبالاتر، مدام تکنولوژ یو بازده یساز نهیروز افزون خودرو ها به به ازیو ن یعلم و تکنولوژ شرفتیباشد. با پ

ساده و با افزوده شدن  کینوع جعبه دنده ها اتومات نیها بر اساس هم یتکنولوژ نیاز ا یاریدر حال عرضه هستند که بس کیاتومات یها

 خواهند داشت. یعمل کرد مناسب یکیدرولیو ه یکیالکترون ،یکیچند قطعه مکان

ده، و مطالعات انجام ش قاتیانجام گرفته است. بر اساس تحق یو بررس قیتحق وستهیپ ریسامانه انتقال قدرت متغ یپژوهش بر رو نیدر ا

تن سرعت اشو موجب نگه د دهیگرد حیصح بیسبب ضر ستمیس نیفاقد ا یخودروها یبر رو وستهیپ ریاستفاده از سامانه انتقال قدرت متغ

رسوم کمتر م یها ربکسیبا گ سهیدر مقا ربکسینوع گ نیقطعات ا گریگردد. از طرف د یشده م یزیحالت برنامه ر نیتر نهیدر به شرانهیپ

داد که تع یو دست کیاتومات یها جعبه دنده ریخواهد بود. برخلاف سا یکمتر یرویبوده که باعث اصطکاک کمتر و به تناسب اتلاف ن

رفتن شوک  نیامر سبب از ب نیکه ا شودیم جادینسبت دور ا تینها یب CVT یها دنده جعبهدر  کنند،یم دیدنده را تول بیضر یمحدود

 روین ربکسینوع گ نیخواهد داشت، در ا یکمتر یو دور موتور خودرو حالت نوسان گرددیها مدنده ضیاز تعو یناش یناگهان یهادور رییو تغ

توان شاهد کارکرد بهتر خودرو شد. با توجه به  یجهات م یاریشده و از بس بخودرو انتخا طیدنده مناسب شرا بیو ضر وستهیبه صورت پ

 یجهت بهره ور یشنهادیباشد، استفاده از طرح پ ینصب نم یداخل یها یساخت کمپان یکدام از خودروها چیه یبر رو ستمیس نیا نکهیا

 دهد. شیزاخودروها اف نیرا در ا یرانندگ تیفیو ک تیتواند امن یخودروها م نیا یبر رو
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