آﯾﺎ زﻣﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی دو ﮐﻼﭼﻪ
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ آن را » «Slushboxﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده
در اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺖ از
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی دوﺑﻞ ﮐﻼچ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺣﺎل ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن
اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی دﻧﺪه دﺳﺘﯽ دارﻧﺪ و

ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان دو آﺗﺸﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﭙﺮت ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ام و  M3/M4را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺑﺎزار اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺒﺮی از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دﻧﺪه دﺳﺘﯽ در آن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ام و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی دو ﮐﻼﭼﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﭙﺮت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺪال ﺗﻌﻮﯾﺾ
دﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  ZFآﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه دﺳﺘﯽ در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی  AMTﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﯽدﻫﺪ رﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاری ،آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ و ﺑﯽ ام و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و درﮔﯿﺮی راﻧﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب اﻣﺎ ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪای داﺷﺖ ٬ﭼﺮا ﮐﻪ

راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی ای ام ﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﯿﻢ ﮐﻼچ ﮐﺮدن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی دو ﮐﻼﭼﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  DCTﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻫﻤﮕﺎن اﯾﻦ دﺳﺖ از
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎ را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻦآوری در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده

از  2ﮐﻼچ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﮏ ﮐﻼﭼﻪ  AMTﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاری ،ﭘﻮرﺷﻪ و ﻣﮏ ﻻرن از اﯾﻦ
دﺳﺖ از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺪع اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎ ٬ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آن را ﺑﺮ روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺳﭙﺮت ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﯽ ام و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ  M3/M4را در ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﺘﯿﺸﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  8ﺳﺮﻋﺘﻪ  ZF 8HPﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در ﺳﺎل  2009ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ  ZFدر ﻃﻮل زﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ را ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﺑﯿﻦ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﮐﻼچ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 8HPﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .روﻏﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن روﻏﻦ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﭘﻤﭗ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﻤﭗ روﻏﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرت/اﺳﺘﺎپ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺺ دﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ را ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  1000ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ را دارد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯽ ام و  M3ﺑﻪ  650ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .وزن اﯾﻦ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  87ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  2ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دﻧﺪه
دﺳﺘﯽ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺑﯽ ام و دارد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را اراﻳﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی  AMTو
 DCTرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ روی آورده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی  CVTدر
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٬اﻣﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯽ وی ﺗﯽ روی
ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی اﻣﺮوزی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﺎور در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻋﺠﺎب آور ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و  9ﺳﺮﻋﺘﻪ ﮐﻮﺋﻨﯿﮓ زگ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ  ZFﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺳﮑﻮﺋﻨﺸﺎل ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دوﺑﻞ ﮐﻼچ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

