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  ) :ه مكانيكيوسيل(ديفرانسيل 

  .حاوي ديفرانسيل است بررسي بخشي از يك واحد محركه نهايي ماشين كه

ديفرانسيل وسيله اي است كه معموالً نه هميشه چرخ دنده ها را بكار مي گيرد و قابليت انتقال شتاب و حركت 
در يك . روش مطرح شده قابل استفاده مي باشد ۲وضعي را از طريق سه ميله داراست و تقريباٌ هميشه در يكي از 

. اين در اغلب اتومبيل ، كاربرد دارد. مي آورد دريافت مي كند و دو خروجي را فراهم راه ، اين يك  ورودي را 
ورودي را تركيب مي كند تا يك خروجي را در مجموع حاصل آورد كه متفاوت از  ۲در شيوه ديگر ، اين 

  .ورودي ها مي باشد

از چرخها در حين رانندگي اجازه حركت در در اتومبيل  ها و ساير چرخ دار ديگر ، ديفرانسيل به هريك 
تلف مي دهد ، در حاليكه براي اغلب وسايل نقليه ، شتاب مساوي براي هر يك از آنها ، توليد مي سرعتهاي مخ

) كدو تنبل( pumpkinيك ) هوزينگ ديفرانسيل(در كاربردهاي اتوماتيكي ، فضاي ديفرانسيل را گاهي . كند
  )زيرا هوزينگ شبيه يك كدو تنبل مي باشد( مي نامند

  :هدف 

ا سرعت هاي مختلف در حال حركت است بويژه وقتي گوشه هاي آن  در حال چرخش چرخهاي وسيله نقليه ب
ديفرانسيل براي يك جفت چرخ با نيروي مساوي يك نيروي محركه به شمار مي آيد در حاليكه همزمان . باشد

چرخها در » karts«در وسايل نقليه ديفرانسيل مانند . به آنها اجازه مي دهد تا با سرعتهاي مختلف حركت نمايد 
مشترك به وسيله ) محور(همان سرعت مي شوند و معموالً بروي يك اكسل  حين رانندگي مجبور به چرخش با

وقتي به يك  گوشه اي رانده مي شود چرخ . يك مكانيسم محركه در زنجيره ساده ، به چرخش در مي آيد
ن ديفرانسيلي وجود ندارد و نتيجه داخلي ، يك مسافت كوتاهتر را نسبت به چرخ خارجي طي مي كند ، بنابراي

به چرخش مي كند و يا چرخ خارجي ، كشيده مي شود و البته كنترل اين نتيجه اين است كه چرخ داخلي شروع 
ت و غير قابل پيش بيني  مي باشد و ممكن است به الستيك ها و جاده نيز صدمه اي وارد كند يا باعث سخ

  )آنيا حتي نقص (انحراف كامل وسيله شود 

   


