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معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کالچ

Dual Clutch Transmission

مقدمه:

سیســتم انتقــال قــدرت از نظــر نــوع تعــویض دنــده بــه دو دســته معمــولی و اتوماتیــک تقســیم بنــدي مــی شــوند. در  
سیستم انتقال قدرت معمولی ، راننـده بـا فشـار دادن پـدال کـالچ و بـا اسـتفاده از دسـته دنـده ،دنـده را تعـویض مـى             

ــا اســتفاده از یــک مبــدل گشــ  تاور(به جــاي کــالچ)و یــک یــا چنــد نمایــد.در سیســتم انتقــال قــدرت اتوماتیــک کــه ب
ــده ســیاره اى، همــه کارهــاى تعــویض دنــده بــه صــورت خودکــار انجــام مــی گیــرد. امــا سیســتم     مجموعــه چــرخ دن
دیگـرى مــابین ایــن دو سیســتم وجــود دارد کــه ترکیبــى از بهتـرین ویژگــى هــاى هــر دو سیســتم را دارا مــی باشــد و   

سیسـتم انتقـال قـدرت شـبه اتوماتیـک، سیسـتم دسـتى بـدون         آن سیستم انتقال قـدرت دو کالچـه اسـت کـه بـه آن،      
کالچ یـا سیسـتم دسـتى انتقـال قـدرت اتوماتیـک شـده هـم گفتـه مـى شـود. البتـه در زمینـه ماشـین هـاى مسـابقه                 
سیستم هاى شبه اتوماتیک ماننـد گیـربکس دسـتى متـوالى همـواره اسـتفاده شـده انـد امـا در ماشـین هـاى معمـولى             

است.تکنولوژى نسبتاً جدیدى



٢

تاریخچه:

مفهــوم دو کالچــه را در طــرح هــاي خــود مــد نظــر قــرار دادنــد هرچنــد کــه اســتفاده ایــن و Audi،Porscheهــم 
ــه ماشــین هــاي مســابقه محــدود شــد.    ــا ب Porsche Dualشــرکت هــا از سیســتم دو کالچــه تنه Klatch ــا ی

PDK  ــابقه اي ــاي مسـ ــدل هـ ــامل مـ ــال 962Cو 956شـ ــد.در سـ ــه 1986بودنـ ــابقه 962پورشـ 1000در مسـ
) کــه بــین خودروهــاي نمونــه اولیــه در ســطح جهــان برگــزار مــی شــود موفــق بــه کســب Monzaکیلــومتري مــونزا (

نیمـه اتوماتیـک بـود. ایـن مـدل بـه وسـیله پـدال عمـل          PDKمقام اول شد. این اولین بـرد اتومبیـل هـاي مجهـز بـه      
ــده را انجــام مــی داد.  ــاریخ ســاز شــد، زمــانی کــه یــک ماشــین کــواترو  1985ل هــم در ســاAudiتعــویض دن S1ت

متـر بـاال رفـت    4300مجهز به سیستم انتقال قـدرت دو کالچـه در مسـابقه بـاال رفـتن از تپـه از یـک کـوه بـه ارتفـاع           
و موفق به کسب مقـام اول شـد. تـا سـال هـاي اخیـر ماشـین هـاي مجهـز بـه سیسـتم دو کالچـه وارد بـازار نشـدند .               

ــ ــن الکسوف ــاي     واگ ــده سیســتم ه ــد کنن ــین تولی ــورد دوم ــه اســت. ف ــدرت دو کالچ ــال ق ز پیشــگامان سیســتم انتق
ــه اســت. ایــن شــرکت یــک سیســتم دو کالچــه    ــاور شــیفت  6انتقــال قــدرت دوگان ــده را تحــت عنــوان سیســتم پ دن

)Power shift ــال ــود        2005) در س ــن وج ــا ای ــت ب ــایش گذاش ــه نم ــورت ب ــی فرانکف ــین الملل ــگاه ب در نمایش
شـرکت سـائیک موتـور در    2013از سـال  آنها دو سال بعـد بـه اولـین نسـل پـاور شـیفت هـا مجهـز شـدند.          محصوالت

بــا DCTراسـتاي پیشـرفت تکنولـوژي سیسـتم گیــربکس بـر آن شـد تـا بـر روي محصــوالت خـود از گیـربکس هـاي            
ــتم کــالچ تــر و خشــک اســتفاده نمایــد و در حــال       بــر روي دو محصــول موجــود در بــازار ایــران     حاضــرسیس

MG6NEW وMG GS     ــدل ــن م ــی ای ــاخت و طراح ــوژي س ــه در تکنول ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــتم اس ــن سیس از ای
ــها  ــت     گیربکسـ ــده اسـ ــداري شـ ــن خریـ ــولکس واگـ ــرکت فـ ــااز شـ ــربکس   منـ ــدل گیـ ــن مـ ــر ایـ TSTدیگـ

)(Transmission Sport Tiptronic 6speed.  ــودرو ــد.که در خ ــی باش ــک  MG GSم ــه ی ــز ب مجه
PTU              می باشد که کار انتقـال نیـروي را بـا دیفرانسـیل عقـب انجـام مـی دهـد. سیسـتم کـالچ اسـتفاده شـده در ایـن

می باشد.WET Klatchدو مدل خودرو از نوع 

عملکرد سیستم بطور خالصه:

) از دو کــالچ اســتفاده مــى   DSGirectDhiftSearboxGیــک گیــربکس دو کالچــه ( ماننــد گیــر بکــس      
ــدارد ،کنتــرل کننــده هــاي الکترونیکــى و هیــدرولیکى پیچیــده اى کــالچ هــا را    کنــد و در عــین حــال پــدال کــالچ ن

(سیسـتم انتقـال قـدرت دو کالچـه) کـالچ هـا مسـتقل از هـم عمـل مـى کننـد. یـک کـالچ              DCTکنترل مى کنند. در
ـ          ده هـاى زوج را. بـا اسـتفاده از ایـن شـیوه دنـده بـدون        چرخ دنـده هـاى فـرد را کنتـرل مـى کنـد و دیگـرى چـرخ دن

قطع جریان نیرو از موتور به چرخ ها عوض مى شود.  
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طرز کارسیستم انتقال قدرت دو کالچه:

قـرار دارد. بـر خـالف گیـربکس هـاى دسـتى معمـولى کـه همـه چـرخ دنـده هـا             DCTیک شفت دو قسمتى در مرکـز  
ــد ، چــرخ دنــده هــاى زوج و فــرد را بــه وســیله دو شــفت ورودى از هــم جــدا  DCTروى یــک شــفت ورودى قــرار دارن

ایـن چگونـه ممکـن اسـت؟ شـفت خـارجى بـه صـورتى سـوراخ شـده کـه محفظـه اى را بـراى شـفت داخلـى                مى کند.



٥

فت داخلـى در آن جـا مـى گیـرد. شـفت خـارجى بـه چـرخ دنـده هـاى دو و چهـار وصـل اسـت و              فراهم مى کنـد و شـ  
شفت داخلـى بـه چـرخ دنـده هـاى اول ،سـوم و پـنجم متصـل اسـت. تصـویر زیـر ترتیـب قـرار گیـرى اجـزا را در یـک                 

نشان مى دهد. توجه کنید که یک کالچ چرخ دنده هاى دوم و چهارم را کنترل مى  DCTسیستم پنج دنده 

ند و کالچ دیگـر بـه صـورت مسـتقل چـرخ دنـده هـاى اول و سـوم و پـنجم را کنتـرل مـى کنـد. ایـن همـان چیـزى                ک
است که تعویض برق آساى دنده ها را ممکن مـى کنـد و در عـین حـال قـدرت همـواره بـه صـورت ثابـت یـه چـرخ هـا             



٦

ــاز را    ــن نی ــد ای ــن  منتقــل مــى شــود. سیســتم انتقــال قــدرت اتوماتیــک اســتاندارد نمــى توان ــرا در ای برطــرف کنــد زی
سیستم براى تمام چرخ دنده ها از یک کالچ استفاده مى شود. 

کالچ هاى چند صفحه اى:

ــه مبــدل     از آنجــایى کــه سیســتم دو کالچــه شــبیه سیســتم اتوماتیــک اســت شــاید فکــر کنیــد کــه ایــن سیســتم ب
گشتاور نیاز داشته باشـد چیـزى کـه در سیسـتم اتوماتیـک مـورد نیـاز اسـت تـا قـدرت بـه چـرخ هـا منتقـل شـود در                

زارنـد از کـالچ هـاى    هـایى کـه هـم اکنـون در با    DCTبـه مبـدل گشـتاور نیـاز نـدارد. بـه جـاى آن        DCTحالى کـه  
چند صـفحه اى خـیس اسـتفاده مـى کننـد.کالچ خـیس کالچـى اسـت کـه اجـزاى کـالچ را در مـایعى شسـت و شـو               

هـاى  DCTمى دهد تـا هـم اصـطکاك کـم شـود هـم از گرمـاى تولیـد شـده بکاهد.تولیـد کننـدگان در حـال توسـعه              
هسـتند از کـالچ   DCTمجهـز بـه   با کالچ خشک هستند درسـت ماننـد سیسـتم هـاى دسـتى. امـا ماشـین هـایى کـه         

خیس استفاده مـى کننـد. بسـیارى از موتـور سـیکلت هـا از یـک کـالچ چنـد صـفحه اى اسـتفاده مـى کننـد. درسـت               
ــا      ــده ه ــت در آوردن چــرخ دن ــه حرک ــراى ب ــدرولیکى ب ــد صــفحه اى از فشــار هی ــالچ چن ــدل گشــتاور ،ک ــد مب همانن

وقتـى  _در شـکل بـاال مشـخص اسـت    _چ انجـام مـى دهـد   استفاده مى کند. مـایع کـار خـود را در داخـل پیسـتون کـال      
که کالچ درگیر مى شود فشـار هیـدرولیکى داخـل پیسـتون فنـر هـاى حلقـه شـده را تحـت فشـار قـرار مـى دهـد. بـا               
این کار یک دسته از صفحه هاى کـالچ و دیسـکهاى اصـطکاکى بـه صـفحه فشـار کـه ثابـت اسـت فشـرده مـى شـوند.             

اى داخلــى هسـتند و بــه گونـه اى طراحــى شـده انــد کـه بــا دندانـه هــاى روى      دیسـکهاى اصـطکاکى داراى دندانــه هـ   
غلطک هاى کالچ درگیر شوند و این غلطک ها هم بـه نوبـه خـود بـا چـرخ دنـده هـایى کـه نیـرو را انتقـال مـى دهنـد             

) ،هـم یـک فنـر حلقـه اى کوچـک هـم       Audiدرگیر مـى شـوند. سیسـتم انتقـال قـدرت دو کالچـه خشـک آ ئـو دى(        
رگ میانى دارد. به منظـور آزاد کـردن کـالچ ،از فشـار روغـن درون پیسـتون کاسـته مـى شـود. بـا ایـن کـار             یک فنر بز

فنر هاى پیستون که اعمـال فشـار روى مجموعـه کـالچ و صـفحات فشـار را ممکـن مـى کننـد بـه حالـت آزاد بـر مـى              
گرد.  
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مزایاى سیستم انتقال قدرت دو کالچه:

ــده   DCTچــون -1 ــه ترتیــب یــک چــرخ دنــده را خــارج و دیگــرى را درگیــر مــى کنــد شــوك هنگــام تعــویض دن ب
)shift shock.کاهش مى یابد (

تعویض دنده تحت نیرو انجـام مـى گیـرد یعنـى یـک جریـان قـدرت ثابـت و پایـدار بـین موتـور و چـرخ هـا وجـود               -2
خواهد داشت. 

میلـى ثانیـه انجـام مـى گیـرد پـس راننـدگان در ضـمن تعـویض          8با توجه به اینکـه رفـتن بـه دنـده بـاالتر ظـرف       -3
ــن   ــدین محاس ــى از چن ــده یک ــته آن    DCTدن ــک و پیوس ــتابگیرى دینامی ــم ش ــرد و آن ه ــد ک ــه خواهن ــا را تجرب ه

است. 


