در شماره های گذشته ( 982 ،972و  )982در مورد
اهمیت کاهش مصرف وصو ت و لودیص  CO2در
ودروهای وواری و همچنین راه حلهصای مووصود
بفای دوتیابی به این مهم ،لوضیحالی ارائصه شص  .در
این شماره قر داریم به یکصی ا رفاگیفلصفین ایصن
روشها با وزئیات بیشتفی بپفدا یم.
همانطور که میدانیم ارزایش رصشارهای وهصانی بصه
منظصصور کصصاهش مصصرف وصصو ت ،با ص ارل صصا در
لکنودوژی مولورها ش ه اوت .در این راوتا ،صصنتت
ودرووا ی ا وال  2228به بت به مور یصتهصای
ظیمی در ارل اء لکنودوژی مولورهای احتفاقی دوت
یارته اوت و در این مینه دو لکنودوژی اصلی نویص
بخش بهبودهای بیشتف میباشن که بارلن ا :
 .2کوچک وا ی مولور به همفاه ارزودن لوربوشصارژر
و پاشش مست یم وو ت
 .9هیبفی کفدن و ارزایش قابلیتهای ادصکصتصفیصکصی
ودرو لا روی ن به وطح یصک صودروی کصامص
ادکتفیکی
با این حال هفدوی این لکنودصوژیهصا هزینصه و و ن
یادی به ودرو لحمیل می کننص کصه با ص کنص
ش ن رون رفاگیفی آنها در میان محروالت لجصاری
ش ه اوت.
با این لفاویف صحبت ا راهحصلهصایی کصه رانص مان
ودروهای هیبفی ی را به ارمغان آورن امصا ارزایصش
و ن ،هزینه و پیچی گی این ویصستمهصا را ن اشصته
باشن  ،بسیار مورد قه ودرووا ان واه بصود .ا
ومله ایصن راهحصلهصا مصی لصوان بصه ویصستم هصای
میکفوهیبفی اشاره کفد.
این ویستمها که بصه ویصستمهصای Auto Stop-
 Startنیز متفورن در طفحهای مختلف و با وصطوح
لکنودوژی متفاولی ارائه میشون که ا متصفو لفیصن
آنها میلوان بصه ویصستم اوصتارت ل ویصت شص ه (
 ،)Enhanced Starterویستم اوتارت و آدتفنالور
یکپارچصصه ( ،)BSGویصصستم اوصصتارت مصصست یم (
 )Direct Startو ویستم یکپارچه مولور و ر یویل
( )ISGاشاره کفد .در نسلهای و ی این لکنودوژی
وه بف قابلیت اموش ش ن ودکار مولور ،قابلیت

ش ن ودکار مولور بیانجام مانن کاهش رشار
لفمزی ،روشن ش ن کودف ودرو ،باالررتن دمای آب
مولور ،کاهش ودتاژ بالفی ،غصیف رتصال شص ن کلیص
اوتارت-اوتاپ و . ...
اجزاء اصلی این سیستم:

با یابی بخشی ا انفژی لفمزی و همچنین کمک بصه
شتابگیفی ودرو نیز ارزوده ش ه اوت.
طبتصصا هفچصصه وصصطح لکنودصصوژی بصصااللف رود مصصیزان
لاثیفگذاری ویستم در کاهش مرف وصو ت نیصز
بیشتف ش ه و در م ابل هزینه ارزوده به صودرو نیصز
بااللف میرود .در ادامصه بصا هص آشصنایی بصا ایصن
ویستمها ،لکنودوژی پایه بکار ررته در آنهصا لوضصیح
داده ش ه اوت.
سیستم خودکار خاموش و روشن شدن خودرو
به طور میانگین ودروها در راننص گی شصهفی %53
مان را در حادت دروصا ( )idleوصپفی مصیکننص ،
بنابفاین بکارگیفی ویستمی که قصادر بصه لصشخی
ملکفد دروای مولور و اموش کفدن ودکصار آن
باش میلوان به م ار یادی (لصا  %23در رانن گصی

شهفی با لکنودصوژیهصای و یص ) کصاهش مصرف
وو ت را لجفبه کفد.
روش عملکرد سیستم:
در صورلیکه رانن ه کلی رتادسا ی ایصن ویصستم را
غیف رتال نکفده باش  ،پس ا روشصن شص ن صودرو

لووط رانن ه بای شصفایط اودیصهای احصفا شصود لصا
وامانه قادر به رتادیت گفدد .ا ومله مهمتفین ایصن
شفایط میلوان به روی ن دمای آب مولور بصه یصک
ح مشخ ( 02دروه وصانتیگفاد بتنصوان ملصال)،
گفم ش ن کالادیست ،حفکت ودرو بفای چن ثانیصه
(به منظور چک کفدن لمامی ونصسورها و ملگفهصا
لووط  ،)ECUمطلوب بودن وضتیت شصارژ بصالفی
و  ...اشاره کفد .م ه این شفایط بصه منظصور حفص
ایمنی و ملکفد صودرو و همچنیصن ولوگصیفی ا
ارصصزایش آالین ص گی و مصصرف وصصو ت (بصصه ددیصصل
اوتارتهای مکفر و نامناوب) می باشن .
ویستم کنتفدی پس ا احصفا شصفایط بصاال وصامانه
صصاموش-روشصصن را رتصصال کصصفده و ا ایصصن پصصس
درصورلیکه شفایط اموش ش ن مولور احفا گفدد،
مولور برورت الومالیک اموش واه ش  .بف ی ا
این شفوط بارلن ا :
دن ه ودرو در وضتیت ص باش .
.1
ویستم لهویه مطبوع روشن نباش .
.2
پ ال ک چ رشفده نش ه باش .
.3
دمای آب مولور ا ح متینی بصااللف نباشص
.4
(مل  222دروه)
وف ت ودرو کمتف ا  5 km/hباش .
.5
دور مولور پایینتف ا  2000 rpmباش .
.6
در صورت اموش ش ن ودکار مولور ،بصه محص
رشفده ش ن پ ال ک چ ،ویستم لشخی مصیدهص
که رانن ه قر حفکصت داشصته و مولصور را مجص دا
روشن واه کفد.
همچنین احفا شفایط دیگفی نیز میلوان به روشصن

این وامانه ا لت ادی ا وصیگنالهصا و ونصسورهای
مووود در ودرو اوتفاده میکن (همچصون دمصای
آب و موقتیت پ ال گا ) .با این حصال وهصت بهبصود
ملکفد ویستم نیا اوت لا ونسورها ،ووئیچ هصا و
ملگفهای دیگفی نیز به ویستم اضاره گفدد بف ی
ا این ونسورها بارلن ا  :ونصسور وضصتیت شصارژ
رصشار لفمصز،
بالفی ،ونسور شیب واده ،ونسور
ووئیچ ص بودن دن ه ،ووئیچ ک چ ،ووئیچ لفمز،
ووئیچ درب مولور .در کنار اضاره ش ن این قطتصات
نیا اوت قطتصالی همچصون بصالفی و اوصتارت نیصز
ل ویت ش ه و در صورت دزوم آدتفنالور نیز لغییف یاب .
خودروهای مجهز به این سیستم:
امفو ه ودرووا ان بسیاری در اقصری ن صاط وهصان
وهت دوتیابی به اوتان اردهای یصست محیطصی و
پایین آوردن دی اکسی کصفبن لودیص ی محصروالت
ود ا این لکنودوژی اوتفاده میکننص (مح ودیصت
بت ی در اروپا دوتیابی به  CO9کمتف ا 23 g/km
بفای وال  9292می باش ) .بتنوان ملال میلصوان ا
شفکتهای پژو-ویتفوئن ،رنو  ،رورد ،ریات ،هیون ایی،
بنتلی ،کیا ،BMW ،ونفال مولور  ،هونص ا ،وگصوار،
دن روور ،مزدا ،Opel ،لویولا ،ودوو ... VW ،نام بفد.
پیشبینی میشصود لصا وصال  9292بیصش ا %82
ودروهای فضه ش ه در با ار اروپا و بیصش ا %03
ودروهای با ار امفیکصا مجهصز بصه گونصهای ا ایصن
لکنودوژی گفدن .
نویسنده :مجتبی دُری
کارشناس فنآوریهای پیشرفته خوودرویوی-
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