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 نحوه ارجاع به این مقاله:

ماهنامه رهیافتی در  ،خودروها تیو امن تیلغزش محدود جهت بهبود هدا لیفرانسید و توسعه کاربرد زیآنال ،م. م. رشیدپور، ح. جورشمسی، ع. رجبی

 .1911، 8 – 14، ص. 4شماره، 1مدیریت نفت و گاز، دوره

امر شامل  نیکرده است و ا دایها تحقق پ نهیدر همه زم یو صنعت یعلم یها شرفتیامروزه پ

 وسیله ای است که گشتاور فرانسیلیشده است. د زیوابسته ن یو صنعت ها یصنعت خودرو ساز

می کند تا هر قسمت جداگانه چرخی را به گردش درآورد.  میانتقالی از موتور را به دو قسمت تقس

که قدرت  ییمی شود همچنین روی بسیاری از اتومبیل ها افتیروی تمام خودروها  فرانسیلید

لغزش محدود نوع  فرانسیلیشود.د یم دهید زیموتور به چهار چرخ منتقل می شود ن

چرخش  تیقابل یخاص یها زمیمکان یضد لغزش ط یها لیفرانسیباشد.د ی( مLSD)یکلاچ

تاور کندگش یم دنیچرخ شروع به لغز کیکه  یزمان نیچن مکنند. ه یها را آسان م چیخودرو سر پ

لغزش  لیفرانسید ستمیموارد س نیشود.با توجه به ا یلغزد منتقل م یکه م یبه چرخ یتر شیب

 کند. یم نیرا تام یو برف یکوهستان یخودرو را در جاده ها به خصوص در جاده ها یمنیمحدود ا
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 مقدمه .1

-Studebakerخودکردند.شرکت LSD به واحد یتجار یکنندگان شروع به استفاده از نام ها دیاز تول یاریبس 1191و1191درسال 

packard   یتحت نام تجار 1199درسالTwin traction  شگامیپ LSD و همکاران در  کایروتیکنندگان بود. ه دیتول نیاز اول یکیشدو

 ستمیس کی یبر رو ییجادو لیتحل کیمقاله،  نیپرداختند. در ا یلغزش لیفرانسید ستمیدر مورد س قیقبه تح ی(در مقاله ا1119ل )سا

 بوده است. ویدرا یجانیانجام شده است. مشکلات مربوط به ارتعاش خود ه کی( کنترل شده با الکترونA-LSDلغزش محدود) لیفرانسید

دمپر  کی رشیمشکل پذ نیمقابله با ا یبرا یجیکرده و اقدامات تدر ییاثر را شناسا نیکار، چند نیدر ا لیو تحل هیتجز جیوجود، نتا نیبا ا

م ستیاز کلاچ چندگانه مورد استفاده در س p-v یژگیو یهدف توسعه مناسب برا کی ییآن و شناسا یمشخصات مناسب برا نییو تع یچشیپ

(A-LSD)یدرمقاله ا 2112[پارمارکلند و همکاران در سال 1شد.] جرمن ستمیس زیآم تیموفق شرفتیبه پ یادیاقدامات تاحد ز نیبود.ا 

 [2لغزش محدود پرداختند.] لیفرانسیبر انتقال گشتاور کلاچ مرطوب در د یحرارت ریبه تاث

همچنین عملکرد قطعات در جهت استفاده  تحقیق و بررسی انجام گرفته است.دیفرانسیل های لغزش محدود  این مقاله بر روی سیستمدر 

 خودرو ها گفته شده و مزایای استفاده از این تکنولوژی مدرن در خودروها تشریح شده است.در 

 

 دیفرانسیل .2

ند، ک یط چیرا نسبت به چرخ داخل پ یتر یطولان ریمس دیبا چیپ رونیجاده است،چرخ ب چیکردن پ یدرحال ط ییکـه خودرو یهنگـام

صورت  نیرایداشته باشد. درغ چینسبت بـه چـرخ داخل پ یشتریسرعت ب ـدیبـا چیپ رونیچرخ ها، چرخ ب کسانیحرکت  یبرا نیبنابرا

[. با 9به دنبال خواهد داشت] زیخودرو را ن یدارینـاپا ق،یتعل ستمیواجزاء س ر،جادهیتا بیعـلاوه بر تخر وندکهش یچرخ ها دچار لغزش م

 جـادیمحرک چپ و راست را ا یچرخ هـا ـنیاختلاف دور ب است کـه در مواقع لزوم یستمیس ازمندیتـوجه به مطالب فـوق،خـودرو ن

محرک عقب در  یمحرک جلو درجعبه دنده ودرخــودروها یدرخودروها ستمیس نیباشد.ا یم لیفرانسیموضوع برعهده د نیکنـد.ا

 یابیجعبه دنـده،به منظوردست یگشتاورخروجـ شیـ کـاهش دور وافـزا1عبارتند از:  لیفرانسیمجموعه د فیمحورعقب خودرو قراردارد.وظا

 ییمحرک درخودرو ها یدور وگشتاورازموتور به چرخها ندورا یصفحه  یدرجه ا 11رییـ تغ2خودرو.  ازیمورد ن یکشش یرویبه سرعت ون

 چیپدرهنگام حرکت خودرو در چیداخل وخارج پ یچرخ هــا نیاختلاف دورمناسب ب جـادیـ ا9که موتور آنها درجهت طول نصب شده است.

 مطلوب خودرو. یداریبه پا یابیدست یجاده، برا

 دیفرانسیل و مشکلات آن. 1. 2       

با سرعت های متفاوت بچرخند: چرخدنده های داخل محفظه همزمان با شروع به پیچیدن اتومبیل  دیوقتی که اتومبیل می پیچدچرخها با

امکان برای چرخها فراهم می شود که با سرعت های متفاوت بچرخند. چرخ داخلی نسبت به  نیکار ا نیشروع به گردش می کنند با ا

 یلفرانسیها واصطکاک: د فرانسیلیمی چرخد. د عتریمی چرخد درحالی که چرخ بیرونی نسبت به محفظه سر یمحفظه با سرعت کمتر

ل تعیین کننده بر مقدار گشتاور اعمالی به چرخها وجود دارد: بازهمواره گشتاورهای برابری را به هرکدام ازچرخها منتقل می کند.دوعام

کافی اصطکاک وجود دارد، مقدار گشتاور اعمالی به چرخها به وسیله موتور وچرخدنده  دارتجهیزات واصطکاک. درمحیط های خشک که به مق

 دنیزمقدارگشتاوری که ازلغ نیعمالی به بیشترگشتاور ا خیکه اصطکاک کم است مانند رانندگی بر روی  ییها محدود می شود. در محیط ها

کافی  اصطکاک دیماشین قابلیت تولید توان بیشتری را دارد اما با موتوراگرچه  نیجلوگیری کند محدود است، بنابرا طیشرا نیچرخ در ا

ی فقط چرخها با سرعت بیشتری م کردند بیشتر گاز بدهید دنیچرخها شروع به لغز نکهیبرای انتقال آن به زمین موجود باشد. اگربعد از ا

وسیله  را که به یا هیقض دیرانندگی کرده باشید،شا خی وی:اگر بررخینازک  هیکنند(. حرکت روی لا یچرخند)در اصطلاح چرخها بکسوات م

حتی دنده سه شروع به حرکت کنید به دلیل عملکرد  ایبا دنده دو و  کیآن شتاب گیری آسان تراست فهمیده باشید.اگر به جای دنده 

گیری بدون لغزش چرخها را  شتابامر امکان حرکت و نیچرخدنده ها درسیستم انتقال قدرت گشتاورکمتری به چرخها منتقل می شود وا

 ییجا نیخواهد افتاد؟ا یاتفاق باشد چه خیروی  گریاز چرخها به اندازه کافی اصطکاک داشته باشد،اما چرخ د کییفراهم می آورد.حال اگر 

باز گشتاور برابری را به هرکدام از چرخها انتقال میدهد  فرانسیلید دکهیدهد.به خاطر بیاور یباز خود را نشان م فرانسیلیاست که مشکل د

چرخ  طیشرا نییست؛با الازم ن خیچرخ روی  دنیبرای لغز ییمقداری است که چرخها نلغزند.گشتاور بالا نیوحداکثرگشتاور محدود به بیشتر

 تسخواهد کرد که برای به حرکت درآمدن آن کافی نی افتیمنتقل می شود در گریبا اصطکاک مناسب همان گشتاورکم را که به چرخ د

 شما حرکت نخواهد کرد. یپس خودرو
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دهدکه چرخهای اتومبیل از جاده جدا شوند.  یخود را نشان م یباز،هنگام فرانسیلیازمشکلات د گرید کییجدا شدن چرخها از زمین: 

باز داشته  فرانسیلیکامیون که قدرت به چهارچرخ اعمال می شود داشته باشیدکه هم محور عقب و هم محور جلو د کیاگرشما 

د، ز زمین جداشوناز چرخهای جلو ا کییازچرخهای عقب و  کییبرابری را به چرخها منتقل می کند. اگر ایهمواره گشتاوره فرانسیلیباشند،د

 نیلغزش محدود است. ا فرانسیلیمشکل د نیچرخها فقط در هوا به دور خود می چرخند پس قادر به حرکت نخواهید بود. راه حل ا نیا

ن اتومبیل هنگام پیچید فرانسیلیازمکانیزم های گوناگونی برای انجام عمل د دودلغزش مح فرانسیلیلغزش محدود است.د فرانسیلیمشکل د

امکان را فراهم می کندکه گشتاوربیشتری به چرخی که نمی  نیا فرانسیلید نیاز چرخها لیز می خورد ا کییاده می کند.وقتی که استف

 لغزد منتقل شود.

 

 انواع دیفرانسیل .3

ضد لغزش هستند. آنها علاوه بر  یها لیفرانسینوع د نیضد لغزش کلاچ دار معمول تر یها لیفرانسیضد لغزش کلاچ دار: د لیفرانسید

مجهز هستند که درست مانند  یاز آنها به کلاچ مخروط یمجموعه کلاچ و فنر هم دارند.بعض کیآزاد، یها لیفرانسید یداشتن تمام اجزا

 .کند یم عمل ربکسیدر گ زهیسنکرون

 یحرکت در مناطق ناهموار وخارج از جاده طراح یاکه اصولا بر ییخودروها یقفل شونده برا یها لیفرانسیقفل شونده: د یها لیفرانسید

 ای یکی،پنوماتیکیالکتر زمیمکان کیباز را داردو علاوه بر آن از  لیفرانسید کی یاجزا یتمام لیفرانسینوع د نیاست. ا دیشده اند مف

فعال  چییوس کی لهیمعمولا به وس سمیمکان نیبرد.ا یبهره م گریکدی)سرپلوس(به ونیپن یقفل کردن دو چرخ دنده خروج یبرا یکیدرولیه

است  یکیکاملا مکان لهیوس کیتورسن  لیفرانسیتورسن:د یها لیفرانسیبچرخند. د یکسانیشود هر دو چرخ با سرعت  یشودوباعث م یم

ورسن درست مانند ت لیفرانسیبه هر چرخ برابر باشد د افتهیانتقال  یروین کهیندارد.زمان یروغن تصالا ایکلاچ  ای یکیقسمت الکتر چگونهیو ه

 دوچرخ باعث یروین نیرا از دست داد،تفاوت ب نیاز چرخ ها اصطحکاک خود با زم یکی نکهیکند.به محض ا یباز عمل م لیفرانسید کی

 لیکننده نسبت تما نییتع لیفرانسید نیا یچرخدنده ها ی.طراحشوندقفل  گریکدیبه  لیفرانسیداخل د یشود چرخدنده ها یم

 یشتریب یرویبرابر ن9را دارد که  نیا تیشده باشد،قابل یطراح 9:1 لیتورسن با نسبت تما لیفرانسید کی[.به عنوان مثال اگر 4]رواستین

شود ومثل اتصال  یم افتیمتحرک قدرتمند  رخچهار چ یها لیدر اتومب لهیوس نی.ادیدارد اعمال نما یکه اصطحکاک بهتر یبه چرخ

 تیحارج یکیدرولیاتصال ه یصورت برا نی.دراردیگ یجلو وعقب مورد استفاده قرار م یچرخ ها نیب رویانتقال ن یمعمولا برا یکیدرولیه

ا عقب(کامل ایها)جلو  چرخست از  کی.هرچند اگر کندیمنتقل م گرید یشود به چرخ ها یسبب لغزش چرخ نکهیرا قبل از ا روین رایدارد.ز

ند که چه ک یم نیآن مع لینسبت تما رایچرخ ها برساند،ز گریرا به ست د رویتواند ن یسن نمتور لیفرانسیاصطحکاکش را از دست بدهد،د

 منتقل شود. روین زانیم

 

 : شماتیک دیفرانسیل لغزش محدود1شکل
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 (LSD)عملکرد دیفرانسیل ضد لغزش کلاچ دار  .4

 کیاز،ب یها لیفرانسید یضد لغزش هستند.آنها علاوه بر تمام اجزا یها لیفرانسینوع د نیضد لغزش کلاچ دار معمول تر یها لیفرانسید

 کند. یعمل م ربکسیدر گ زهیمجهزند که درست مانند سنکرون یاز آنها به کلاچ مخروط یمجموعه فنر وکلاچ هم دارند.بعض

 

 : اجزای مختلف سیستم دیفرانسیل لغزش محدود2شکل

سر پلوس  یکلاچها هم به محفظه بسته شده اند.چرخ دنده ها نیدهند که ا یسرپلوس را به کلاچها نشان م یمجموعه فنرها،چرخدنده ها

وارد عمل  یندارند،آنها تنها در زمان یریزمان تاث نیچرخند و کلاچ ها درا یکنند با محفظه م یحرکت م یچرخها با سرعت مساو کهیزمان

نند ک یم یریعمل جلوگ نیهنگام کلاچ هااز ا نیها( در ا چیبچرخد)مثلا سرپ عتریسر گریچرخ از چرخ د کیباعث شود  یزیشوند که چ یم

کاک اصط یروین دبریبچرخد،ابتدا با گرینسبت به چرخ د یشتریبخواهد با سرعت ب یکنند هردو چرخ را هم دور کند.اگر چرخ یم یو سع

چرخ بر  کیکه  میانداز یم یطیکند.حال نظر به شرا یم نییکلاچ تع فنرها و اصطکاک یمانند سخت یاملکلاچ را عو یرویکلاچ غلبه کند.ن

 نیزم به یادیز یرویقرار گرفته نتواند ن خی یکه بررو یاگر چرخ یحالت حت نیدارد.درا یاصطکاک خوب گریقرار گرفته و چرخ د خی یرو

 شود برابر است یدارد اعمال م یکه اصطکاک خوب یکه به  چرخ ییرویدارد.ن اریحرکت را در اخت یلازم برا یرویهنوز ن گریوارد کندچرخ د

 تواند حرکت کند اما نه با کل قدرت خود. یشود که خودرو م یم نیا جهیکلاچ ها لازم است.نت یرویغلبه بر ن یکه برا ییرویبا مقدار ن

 

 اتصال هیدرولیکی .5

که  یکندتا وقت یعقب و جلو را به هم وصل م یشود و معمولا چرخها یم دایچهار چرخ متحرک پ ینوع اتصال معمولا در خودروها نیا

 چرخ منتقل شود. گریکرد،گشتاور به د دنیجلو(شروع به لغز ایاز چرخ ها)عقب  کیهر
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 : سیلندر هیدرولیکی و صفحات جداکننده9شکل

 هستند.هرکدام ظیروغن غل کیمحفظه بسته شده اند و پر از  کیاز صفحات که در داخل  یبه وجود آمده است از دوسر یکیدرولیاتصال ه

چرخند.  یم یکسانیصفحات وروغن داخل محفظه با سرعت  یهر دو سر یوصل شده اند.در حالت عاد یشفت خروج کیاز صـفحات به 

از صفحات که به چرخ لغزنده وصل هستند  یبچرخد )مثال به علت لغزش(آن سـر گریتر از سـت د عیسـرسـت از چرخ ها  کیکه  یوقت

کند.  نکسایکه دور صفحات را  کندیم یکرده سع جادیصفحات اصطکاک ا نیکه ب ظیچرخند. روغن غل یصفحات م گرید یاز سر عتریسر

را  یشتریب یرویبچرخند ن عتری. هر چقدر صفحات درون محفظه سرودش یلغزد منتقل م یکه نم ییبه چرخ ها یشتریگشـتاور ب نیبنابرا

لغزد  یست از چرخها م کیکه  یجلو وعقب به اندازه ا یچرخها انیتفاوت سرعت م چد،یپیخودرو م کهیوقت نیکنند و همچن یمنتقل م

 از مشکلات اتصال یکیموضـوع  نیشـود.ا یرد و بدل نم سـتمیسـ نیتوسـط ا ییرویچرخد عملا ن یم لیاتومب یوقت نیهم ی. براسـتین

ا توسط ر یکیدرولیاز چرخها شروع به لغزش کند.رفتار اتصال ه یسر کیشودکه  یمنتقل م یتنها وقت رویدهد، ن یرا نشان م یکیدرولیه

ن آ وندر اتیگذاشته،پوسته تخم مرغ و محتو زیم یتخم مرغ رارو کی. میکن یتخم مرغ خام مشخص م کی لهیبوس یساده ا شیآزما کی

چرخد و پس از  یتر از زرده م عیلحظه پوسته تخم مرغ سر کیدر میتخم مرغ را به چرخش در آور یهر دو ثابت هستند.اگر به طور ناگهان

 یاکند،بر یتخم مرغ دوباره شروع به حرکت م مینیبی.ممیکن یشوند. حال ناگهان تخم مرغ را نگه داشته و سپس رها م یهم دور م یمدت

که دارد دوباره پوســته را به حرکت  ییرویداردو بان رویحال چرخش اســت ون لحظه هنوز در کیثابت شــدن پوســته، زرده در  زبعد ا نکهیا

اتصال  تمسی.در سمیکن لیرا به زرده تبد رویتا ن میدرونش استفاده کرد اتیپوسته و محتو نیما از اصطکاک ب شیآزما نیکند.در ا یوادار م

 زرده وپوسته تخم مرغ است. یرویدرست مثل ن ظیصفحات و روغن غل نیب دهمنتقل ش یروین یکیدرولیه

 

 : صفحه و دیسک دیفرانسیل لغزش محدود4شکل

 :ردیگ یلغزش محدود مورد استفاده قرار م یدارا یها لیفرانسیدر همه د ریز میمفاه

کم کردن عمال فشار بیشتر روی کلاچ در هنگام ا2. کند. دیفرانسیل را کم تر قفل می محور رمپ دیفرانسیل، بیشتر بودن زاویه. 1

 قفل کلاچ را سخت تر می کند.عمل صفحات کلاچ،بودن تعداد بیشتر 9.کند. دیفرانسیل را بیشترقفل می سرعت،محور
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 رشیدپور و همکاران                                             خودروها تیو امن تیلغزش محدود جهت بهبود هدا لیفرانسیو توسعه کاربرد د زیآنال  

 

 LSDمزایا دیفرانسیل  .6

 یدارند منتقل م یشتریکه کشش ب ییقدرت را به چرخ ها LSDیها لیفرانسیآفرود؛ د یدر جاده ها شتریبه وجود آمدن کشش ب

ودرو شفت محور خ یو اعمال فشار کم تر بر رو کیکم تر در لاست یدگییآسفالت شده وکشش بهتر.سا یکنند.عملکرد مناسب در جاده ها

 یو تفاوت اصل تی.مزمیریلغزش محدود و باز را در نظر بگ لیفرانسیداشته باشند.(دو د یمختلف یها تتوانند سرع یمحورها م رای)ز

و  خی یرو لیچرخ اتومب کی یجاده برف کی.مثلا در میده ینشان م یجاده برف کیباز را با مثال در  لیفرانسیا دلغزش محدود ب لیفرانسید

قرار دارد به علت نداشتن اصطکاک  خی یکه به رو یبه هر چرخ با هم برابر است اما چرخ دهجاده قرار دارد.گشتاور اعمال ش یرو گریچرخ د

 کیاز حد قدرت به  شیلغزش محدود مانع از انتقال ب لیفرانسید تیوضع نیکند.در ا یم دایپ یشتریلغزد وگشتاور ب یبا سطح جاده م

چرخ نخواهد بود تا بتواند  کیکند که کشش محدود به  یحاصل م نانیدارد و اطم یشود وهر دو چرخ را درحالت چرخان نگه م یچرخ م

 کند. نیحداقل مقدار قدرت را تام

 

 LSDانواع دیفرانسیل  .7

 شود: یدر خودرو ها استفاده م LSD لیفرانسیاز د یانواع مختلف

 (HLSD). گشتاور حساس1

 حساس به سرعت2.

 ((A_LSDدیفرانسیل 9.

 (VLSDویسکوز)4.

 LSDکلاچ مخروطی یا صفحه 9.

 نیرا به چرخ ها کنترل کند.ا یگشتاور رانندگ عیشده به طور فعال توز یاست که طراح دیجد لیفرانسید کی نی(: اHLSDگشتاور حساس)

 زیودرو نخ یگشتاور را به چرخ ها عیژنراتور عمل کند وتوز ایتواند به عنوان موتور  یاست که م یکیالکتر نیماش کی یدارا دیجد ستمیس

اوت براساس تفرا  یخروج نیاست که اختلاف گشتاور ب نیحساس به سرعت ا لیفرانسی[ حساس به سرعت: تفاوت د9. ]دهدقرار  ریتحت تاث

 کیزدن اریممکن است بس لیفرانسیکوچک رفتار د یسرعت خروج یتفاوت ها یبرا نیکند.بنابرا یمحدود م یدو شفت خروج نیسرعت ب

 کی( متشکل از A-LSD)ستمی(: سA_LSD) لیفرانسی. دابدی یم شیمحدود افزا گشتاورسرعت  شیباز باشد، با افزا لیفرانسید کیبه 

 یروین کی کنترل را به کیدرولیکند که فشار ه یرا کنترل م لندریو س ستونیکلاچ مونتاژ مرطوب است که گشتاور محدود کننده لغزش، پ

بر اساس  کند و به طور مطلوب یرا به کلاچ اعمال م رویکه ن یشارو ف یستونیپ نگیبلبر کیکند و  یم لیاعمال شده به کلاچ چندگانه تبد

 چهیسنسور در کیحسگر استفاده شده شامل: یدهد. دستگاه ها یکار خودرو را نشان م طیشود که شرا یحسگر کنترل م یها گنالیس

 طیلغزش محدود است که با شرا تاورقادر به ارائه گش A-LSD جه،یسرعت چرخ است. در نت یو سنسورها یو جانب یگاز، شتاب سنج طول

 [9کند.] یرا فراهم م یمعمول یها ستمیبا س یابیقابل دست ریبرتر در سطوح غ یداریپاکشش و  جه،یمطابقت دارد و در نت یاتیعمل

 یاست و روغن ها یبالا متک تهیسکوزیبا و عاتیاز ما یکینامیدرودیاصطکاک ه رایمعمولا ساده تر است،ز سکوزی(:نوع وVLSD)سکوزیو

شفت  یعیسوراخ شده با حرکت طب یها سکیپشته از د کیپر شده با  عیما لندریس کینجا،یشود.درا یاغلب استفاده م کونیلیبر س یمبتن

وصل  لیفرانسیوصل شده و در خارج از آن به حامل د یواحد یوهایاز درا یکیداخل محفظه به  یداخل مت.قسابدی یچرخش م یخروج

جا داده شده را مجبور  یها سکید لیفرانسیشوند.حرکت د یبه خارج در پشته متصل م گرید میها به داخل، ن سکیاز د یمیشده است.ن

به علت  عیاشود، م یم یکه سرعت نگهدار یچسبنده وقت یها نگیاز کوپل یبرخ درحرکت کنند. گریکدیدر برابر  الیس قیکند تا از طر یم

ها به هم  سکیشود که د یدهد و باعث م یم شیشود و اتصال را افزا یم عیگرما موجب گسترش ما نیکند. ا یاصطکاک گرما را جمع م

وم ه دهیبه عنوان پد نیشود.ا یدر سرعت م ریو کاهش چشمگ سکیچسبنده به اصطکاک د ریصفحه غ کی جادیمتصل شوند و موجب ا

ر ساده تر و متناسب ت یلیمحدودکننده خ ،عملیکیقفل شود.در مقابل نوع مکان یدهدکه طرف کوپلر به آرام یشود و اجازه م یشناخته م

که آنها  یمعن نیبه ا تند،هس یکیچسبنده کم کارآمدتر از انواع مکان یها LSDراننده به طور متوسط آسان تر است.  یبا لغزش است و برا
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دهد، باعث خسارت  یاز حد تحت گرما  قرار م شیرا ب کونیلیکه س  دار،یدهند. به طور خاص هر بار پا یاز قدرت را از دست م یبرخ

 شود. یم لیفرانسیاز اثر د یناش یناگهان

ند و شو یمتصل م ویدرا یاز شفت ها یکیاز آنها به  یمینازک است که ن سکیپشته کلاچ د کی:نوع کلاچ LSDصفحه  ای یکلاچ مخروط

اشد. در ب یکی یتنها بر رو ای ویهر دو شفت درا یکلاچ ممکن است بررو یآنها به حامل دنده عنکبوت متصل شده است.پشته ها گرید مین

 شود. یشوند که با همان اثر فشرده م یم نیگزیجا یجفت مخروط کیکلاچ ها با  ینوع مخروط کی

 

 نتیجه گیری .8

 یخودرو م یفناور یاصل یهمواره از پارامتر ها یرانندگ تیفیخودرو و ک تیامن شیافزا یمدرن در راستا یها یتوسعه استفاده از تکنولوژ

رت لغزش محدود به صو لیفرانسیرا بازگو کرده ،سپس د لیفرانسیدر خودرو پرداخته و انواع د لیفرانسید یمقاله به بررس نیباشد.در ا

 لیرانسفید ستمیس یریتوان گفت به کار گ یم ی. در حالت کلمیکرده ا حیعملکرد آنرا در خودرو تشر یشده و چگونگ یگسترده بررس

باشد  یآسفالت شده و آفرود را دارا م یکشش مناسب در جاده ها جادیعملکرد بهتر و ا ستمیس نیفاقد ا یخودرو ها یلغزش محدود بررو

را  یمعمول یها لیفرانسیشفت محور خودرو نسبت به د یها و اعمال فشار کم تر بر رو کیدر لاست رکم ت یدگییسا جادیا  نیو همچن

 خواهد شد. شتریاز طرف راننده ب یدر رانندگ یبالا رفته و احساس راحت زیخودرو ن یمنیا جهیخواهد داشت.در نت
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