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  با ما در ارتباط باشید
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ــسـبقتــــ
دوماهنامه تخصصی خودرو
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با توجه به جایگاه صنعت خودرو، به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور و با توجه به ضرورت کاهش فاصله این صنعت 

با رقبای جهانی به لحاظ دانش و فنآوری، دانشکده مهندسی خودرو در سال 1379 برای اولین بار در ایران تأسیس و مورد 

بهره برداری قرار گرفت، و تاکنون موفق به تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در رشته مهندسی 

خودرو گردیده است. بنیانگذار این دانشکده دکتر محمدحسن شجاعی فرد، با سابقه ای بیش از 35 سال در سطوح آموزش 

عالی و چهره ای شناخته شده در صنعت خودرو می باشند. تاکنون بخش قابل توجهی از فارغ التحصیالن این دانشکده 
در سطوح مختلف صنعت خودرو و صنایع وابسته جذب شده اند.

در حال حاضر دانشکده خودرو با در اختیار داشتن 12 عضو هیأت علمی با تجربه و پرانرژی در کارنامه کاری خود و 

همین طور فارغ التحصیالن زیادی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا جزو یکی از دانشکده های فعال و 
پویا در زمینه ی تولید علم محسوب می شود.

مهم ترین هدف استراتژیک این دانشکده تربیت دانش آموختگان نخبه در رشته مهندسی خودرو در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی، جهت امور زیر می باشد:

ارتقاء کیفیت در صنعت خودرو و صنایع وابسته آن در داخل کشور 	•

راه اندازی و بهبود عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی در صنعت خودرو و صنایع وابسته آن  	•
در داخل کشور

بهبود مدیریت و امکان رشد مدیران در صنعت خودرو و صنایع وابسته آن در داخل کشور 	•
افزایش رقابت پذیری شرکتهای خودروسازی و صنایع وابسته به آن در سطح جهانی 	•

ایجاد ایده های خالقانه جدید در صنایع خودروسازی 	•
کمک به خط مشی گذاری و سیاستگذاری برای صنعت خودرو 	•

کمک خط مشی گذاری و سیاستگذاری برای مدیریت مصرف انرژی در سطح کالن در صنعت حمل و نقل  	•
کشور

ایجاد محیط پویا و الگویی برای پیشرو بودن برای ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه علم و صنعت، دانشگاههای  	•
ایران و منطقه

در ادامه به معرفی بیشتر رشته مهندسی خودرو پرداخته می شود. 

امروزه در اکثر جوامع پیشرفته و توسعه یافته، نمی توان نیاز به خودرو به معنی عام آن را، در زندگی شخصی و 

اجتماعی انسان ها نادیده گرفت. به طوری که با پیشرفت فناوری های جدید و افزایش روزافزون قیمت سوختهای فسیلی 

و همچنین افزایش مسئله آلودگی در دنیا، فناوری های نوینی در این زمینه به کارگرفته شده است، و امروزه خودروها فقط 

از موتورهای احتراق داخلی استفاده نمی کنند. در میان این فناوری های برتر می توان به خودروهای الکتریکی، هیبریدی، 

پیلهای سوختی اشاره نمود. خودرو از قسمتهای مختلفی تشکیل شده  است که عبارتند از: قوای محرکه و سیستم انتقال 

قدرت، شاسی و چرخها، سیستم تعلیق و ترمز، سازه و بدنه، تزیینات داخلی، سیستمهای برقی، سیستمهای تهویه و 

دیگر سیستمهای جانبی را شامل می شوند. مهندسی خودرو، رشته ای است که طراحی، ساخت، بهینه سازی و تعمیر 

انواع مختلف خودرو را در برمی گیرد. اما از آنجا که خودرو، ابزاری است که از مجموعه های مختلف تشکیل شده است و 

دارای کاربردهای متفاوتی است، این رشته، ترکیبی از علوم مختلف کالسیک و مدرن شامل علوم مختلف مهندسی مانند 

مکانیک، الکترونیک، مواد و حتی علوم مدیریتی است و از اینرو رشته ای کاربردی و کامال جذاب است. به عبارت دیگر، 

مهندسی  خودرو یک فیلد، میان رشته ای و فراگیر است. چنین رشته ای نتیجه پیشرفتهای بشر در اواخر قرن بیستم است.

دانشگاه علم  و صنعت ایران به عنوان اولین دانشکده  در ایران و خاورمیانه در سال 1379 کار خود را با جذب دانشجو در 

مقطع کارشناسی ارشد آغاز نمود. این دانشکده به منظور تربیت نیروی متخصص برای صنایع خودروسازی کشور و صنایع 

وابسته به آن طراحی و تاسیس شده است و هم اکنون با شرکتهای بزرگ کشور همچون ایران خو درو و سایپا همکاری 

نزدیک دارد. بسیاری از دانشجویان دانشکده بورسیه مستقیم خود این گروههای صنعتی بوده اند و هم اکنون مستقیما در 
آنجا مشغول به کار هستند.

طراحی  سرفصلهای آموزشی در مهندسی خودرو به گونه ای صورت گرفته تا دانشجویان با مراحل مختلف طراحی، 
ساخت و آزمایشهای استاندارد مهندسی خودروها و در نهایت تبدیل ایده به محصول واقعی آشنا شوند.
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پیام نرشیه
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شرکت  همکاری  با  فورد  شرکت 
سازنده کچاپ معروف )HEINZ( روی 
پتانسیل های گوجه فرنگی به عنوان یک 

ماده پایدار در خودرو تحقیق می کنند.
موضوع از زمانی شروع شد که شرکت 

هینز به دنبال راه حلی برای بازیافت 
پوست گوجه فرنگی، ساقه و دانه های آن 

برای بیشتر از دو میلیون تن گوجه ای 
که هر ساله 
برای درست 

کردن 
کچاپ 

استفاده می 
کند.

 اکنون با همکاری 
روی  محققان  فورد  خودروسازی  شرکت 
الیاف گوجه فرنگی خشک شده تحقیق 
می کنند که می تواند در ساخت براکتهای 

داخل خودرو مورد استفاده قرار گیرد .
فورد  خودروسازی  شرکت  هدف 
به  قوی  و  وزن  سبک  ای  ماده  توسعه 
منظور برآورده کردن الزامات، درحالی که 
به طور هم زمان  موجب کاهش تخریب 

محیط زیست نیز گردد.
مراحل  در  هنوز  پروژه  که  حالی  در 
اولیه است می تواند به پیشرفت بزرگی در 
صنعت خودروسازی مبدل گردد. به مدت 

دو سال، شرکت فورد با شرکت 
های هینز، کوکاکوال، نایک و شرکت 
پروکتر و گمبل برای کمک به 
ساخت پالستیک 
100درصد 
گیاهی همکاری 
داشته است.

استفاده  فورد،با  خودروسازی  شرکت 
پارچه صندلی  تولید  بطری های آب،  از 
در خودرو فورد فیوزن را، از چندین سال 

پیش، آغاز کرده است.
استفاده  در  شرکت  این  همچنین 
برای  نارگیل  الیاف  با  از مواد کامپوزیتی 
قسمت داخلی خودرو، بازیافت مواد پنبه 
ای برای موکت های خودرو و فوم های 
سویا برای پشتی و تکیه گاه سر صندلی 

های خودرو توانایی داشته است.

          تولید خودرو از گوجه فرنگی
                             و حفظ محیط زیست؟

محمد ارجمندی
کارشناسی ارشد خودرو
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اغلب بر این باورند که با اضافه کردن 
یک سیستم اگزوز جدید و تایر با کیفیت، 

ممکن  تغییر  بهترین  که،  اند  توانسته 
صاحبان  کنند.  اعمال  خودرو  روی  را، 
سواری  یا  و  ورزشی  لوکس،  خودروهای 
راندمان  سرعت،  بهبود  برای  تالش  در 
سوخت و عملکرد خودرو هستند. یکی از 
راه هایی که رانندگان این خودروها بدان 
روی  بر  »اسپویلر«  نصب  دارند،  توجه 
خودرو است.اسپویلرها برای اولین بار در 

خودروهای  1970در  دهه ی 
اسپورت و مسابقه ای معرفی 
به عنوان عضو  وامروزه  شدند 
»افزوده شده« در همه کالس 
استفاده  خودرو،مورد  های 
به  ها،  می گیرند.اسپویلر  قرار 
های  ویژگی  افزایش  دلیل 
آیرودینامیکی خودروها، به آنها 

         نقش اسپویلر در خودرو
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توضیحاتنوع
از اسپویلر های معمولی انتهایی عقب، کوچک تر است و در کاهش نیروی لیفت در سرعت کناره

های باال، مناسب است، ولی بیشتر جنبه ی زیبایی دارد.
بیشتر در خودرو های مسابقه ای استفاده می شوند و از لحاط اندازه بزرگتر از اسپویلر بال ها

انتهایی است، نیروی لیفت منفی قابل توجهی، جهت پایدار کردن خودرو، ایجاد می کند.

این نوع اسپویلر انواع مختلفی دارد. جریان هوای زیر بدنه را محدود می کند و همچنین جلویی
نیروی درگ  افزایش یافته، به علت وجود بال های عقب را، کاهش می دهد.

نیروی درگ ایجاد شده در این حالت، وابستگی زیادی به سایز و اندازه ی اسپویلر دارد، که محوری
با افزایش نیروی درگ،سبب کاهش سرعت خودرو می شود.

این نوع اسپویلر در دو اندازه به کار می رود، نوع کوچک آن بر روی صندوق عقب نصب انتهایی
می گردد و بیشتر جنبه زیبایی دارد. و نوع بزرگ آن در جهت حفظ تعادل خودرو، کمک 

بیشتری می کند.
اسپویلر سقفی عملکردی مشابه با اسپویلر انتهایی دارد، که بیشتر در خودروهای هاچ بک سقفی

و اسپورت استفاده می شوند.این نوع، باالی شیشه عقب نصب می گردد، و در جهت حفظ 
پایداری خودرو، موثر است.

عملکردی شبیه spoilerهای معمولی با امتیازهای اضافه شده ای مثل یک نور ویژه برای نوری
کمک به افزایش میدان دید دارد. همچنین به زیبایی بصری خودرو نیز کمک می کند.

اغلب بر روی خودرو های اسپورت تیونینگ  شده قرار می گیرند، نیروی لیفت در عقب دم وال
خودرو را کاهش داده و سبب جلوگیری از انحراف خودرو در سرعت های باال می شود. که 

یکی از ویژگی های متمایز کننده ی پورشه 911 توربو محسوب می شود.  

افزوده می شوند.
جریان  بهبود  برای  ابزاری  هوایی مطلوب در اطراف خودرو محسوب اسپویلرها 

می شوند. و به دو مدل اصلی »جلویی« و 
»انتهایی« تقسیم بندی می شوند. 
اسپویلر جلویی به سپر متصل است 
و علت استفاده از آن، دور کردن 
تایرها  از  مستقیم  هوای  جریان 
به زیر بدنه است. اسپویلر انتهایی 
عقب  صندوق  درِ  روی  بر  عموماً 
نصب می  گردد که سبب کاهش 
توربوالنس در قسمت عقب خودرو 
می شود. در نتیجه، فشار هوای رو 
به پایین در قسمت عقب خودرو، 
در  لیفت  نیروی  و  یافته  افزایش 
یابد.  می  کاهش  قسمت،  این 
همان طور که گفته شد، مهم ترین 
دلیل برای نصب اسپویلر ها، بهبود 
و  باال  از  عبوری  هوای  جریان 
اطراف خودرو ، و همچنین ایجاد 
چسبندگی بیشتر،  به جاده است 
باال، سطح  های  در سرعت  )زیرا 
تماس خودرو با جاده، کاهش می 
یابد(. اسپویلر ها می توانند، نیروی 
لیفت را بدون نیاز به تغییر در وزن 

خودرو، کاهش دهند.
 ، ها یلر سپو ا
با توجه به محل 
آنها   گیری  قرار 
خودرو،  روی  بر 
بندی  تقسیم 
این  شوند،  می 
بندی  تقسیم 
باال،  جدول  در 

مشهود است.
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جنستوضیحات
دسته ی موادOEM: گرایش به سست شدن به ویژه با 

افزایش عمر دارد. همچنین نسبت به سایراسپویلر ها قیمت 
کمتری دارد.

ABS Plastic

قیمت آن بیشتر از ABS Plastic اما کمتر از اسپویلر با 
فیبر کربن است. توانایی تعمیر آسان سبب شده است که این 

نوع اسپویلر به یک نوع جذاب و پر کشش تبدیل شود.

Fiberglass

با دوام ولی نسبت به سایر اسپویلرها سنگین تر است . قیمت 
آن کمتر از fiber spoiler است.

Steel

بیشتر از سایر مدل ها قیمت دارد. وزن کم و با دوام بودن از 
ویژگی های بارز این دسته از مواد است.

Carbon Fiber

از	 استفاده	 مزایای	
اسپویلر:

امتیاز  مهم ترین   .1
اسپویلر  از  استفاده 
چسبندگی بیشتر به جاده در 
سرعت های باال است. به طور 
کلی در سرعت های باالتر از 
70mph این مورد نمایان تر 
اسپویلر  واقع  در  می شود. 
عقب  قسمت  در  انتهایی، 
منفی  لیفت  نیروی  خودرو، 
به  وجود می آورد که سبب 
چسبندگی بیشتر تایر ها به 

زمین می گردد.

سبب  جلو  اسپویلر   .2
سوخت،  مصرف  کاهش 
میزان انرژی مورد نیاز، و باال 

رفتن راندمان می شود.

دیگر  ویژگی  از   .3
توان   ها،می  اسپویلر  نصب 
نام  را  دید  میدان  افزایش 
برد.. این بدان معنا است که 
بهتری  دید  رانندگان  سایر 
از  پیش گیری  منظور  به 
تصادف خواهند داشت. که 
هایی  چراغ  موارد،  این  در 
سایر  به  هشدار  منظور  به 
اسپویلر  روی  بر  رانندگان 

قرار گرفته است.

4. اسپویلرها می توانند در عین ناباوری 
داشتن  واقع  در  بکاهند.  خودرو  وزن  از 
اسپویلر به این معنی است که سازندگان 
مواد  کمک  به  را  وزن  می توانند  خودرو 
سبک تر یا حذف کردن مواد غیر ضروری 
بدون نگرانی جهت ایجاد خطر در سرعت 

های باال برای سرنشینان، کاهش دهند.

5. اغلب مالکان خودرو از اسپویلر به 
یاد می کنند.  برای خودرو  زیبایی  عنوان 
پورشه   توسط   دهه 1970  در  ایده  این 
با معرفی Turbo 911 آغاز شد. امروزه 
استفاده از اسپویلر داخلی برای بازگرداندن 
جلوه ی اسپورت خودرو متداول تر است. به 
هر حال انواع اسپویلرها برای گستره ای از 

مدل ها و خودرو ها مهیاست.

باعث  که  اسپویلر  کردن  اضافه   .6
انتهای  در  پایین  به  رو  نیروی  افزایش 
و  چسبندگی  تنها  نه  می شود؛  خودرو 
نزدیکی به جاده را افزایش می دهد، بلکه 
بر قدرت ترمز نیز افزوده می شود که این 

امر به ایمنی خودرو می افزاید.

توسعه	ی	اسپویلرهای	عقب:

جدید  انتهایی  اسپویلرهای  توسعه ی 
شامل موارد زیر است:

1. اسپویلرهای انتهایی جدید هنگامی 
عقب  صندوق  باالیی  ی  صفحه  به  که 
دیفیوزر  عنوان  به  باید  می شوند،  وصل 

هم عمل کنند. بنابراین 
خودرو با اسپویلر انتهایی 
خودروی  با  مقایسه  در 
انتهایی،  بدوناسپویلر  

فشار باالتری دارد.

انتهایی  2.اسپویلر 
طوری  باید  جدید 
درگ  که  شود  طراحی 
اسپویلر  بر  وارد  اضافی 
کل  درگ  نیروی  از 
بسیار  خودرو  بر  وارده 
حال  هر  به  شود.  کمتر 
طراحی اسپویلر انتهایی 
به صورتی که نیروی وارد 
جهت  امتداد  در  آن  بر 
حرکت خودرو عملکردی 
سایر  عملکرد  مشابه 
باشد،  داشته  جهت ها 
استقبال  و  نظر  مورد 

طراحان است.

نیروی  مقدار   .3
روی  بر  اضافی  لیفت 
در  جدید  اسپویلرهای 
بودن  مثبت  صورت 
باشد.  کم  بسیار  باید 
به  طراحان  چند  هر 
انتهایی  اسپویلر  دنبال 
منفی  لیفت  نیروی  با 

هستند.

با توجه به نتایج، قرار گیری در مورد 
شماره 2 برای توسعه اسپویلر مناسب تر 

است.
جدید  انتهایی  اسپویلرهای  طراحی 
بر پایه ی کاهش نیروی لیفت و درگ به 
صورت هم زمان است. نیروی آیرودینامیکی 
درگ شامل دو زیر مجموعه، نیروی درگ 

پوسته ای و درگ فشاری، است.

تأثیر  شارش  الگوی  بر  اسپویلر 
لیفت  نیروی  ایجاد  سبب  که  می گذارد 
منفی بر بدنه خودرو به وسیله ی اصالح 
و تنظیم شار)جریان( بر روی سطح باالیی 
می شود. در نتیجه چسبندگی خودرو روی 

جاده و ثبات در رانندگی باالتر می رود.
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تاریخچه  لوگوی 8
محبوب ترین لوکس ساز  دنیا

یاسین سالمی
کارشناسی ارشد
 خودرو    

کارخانه مرسدس بنز در نوامبر سال 
همکاری  با  و  آلمان  مانهایم  در   1883
گاتلیب دایملر و کارل بنز راه اندازی و در 

سال 1890 به رسمیت شناخته شد.
مرسدس  کارخانه  حاضر  حال  در 
شهر  در  فینگن  زیندل  منطقه  در  بنز 
اشتوتگارت قرار دارد که فعالیت های آن 
در ادامه سیاستهای قدیمی ترین سازنده 
خودروهای بنزینی در جهان، یعنی دایملر،  
اسم  از  برگرفته   شرکت  این  نام  است. 
دختر امیل جلینک، تاجر بزرگ اتریشی      
و نماینده فروش محصوالت بنز است  و 
به معنای زیبایی و وقار می باشد، که کارل 
بنز نام او را روی محصول خود گذاشت. 
درسال 1998 پس از ادغام دایملر ـ بنز 
با شرکت خودروسازی آمریکایی کرایسلر 
و تشکیل دایملرکرایسلر آگ، این شرکت 
مدیریت مرسدس بنز را در اختیار گرفت. 
امروزه مرسدس بنزیکی از زیر شاخه های 
می شود  محسوب  آگ  دایملر  شرکت 
با آئودی و BMW به عنوان  که همراه 
به  عنوان  آلمانی  مشهور  خودروساز  سه 
پرفروش ترین خودروسازان لوکس جهان 

به شمار می روند.

لوگوی	مرسدس	بنز:
ستاره  یک  که  بنز  مرسدس  لوگوی 
سه پر است، نشان تسلط این خودرو بر 
باشد که در  زمین، دریا و آسمان   می 
سال 1903 طراحی و در سال 1923  به 
عنوان یک نشان تجاری ثبت شد و تا سال 
1926 چندین بار تغییر کرد تا به شکل 
امروزی خود رسید. بعد از جنگ جهانی 
اول در سال 1926 که صنعت آلمان رو به 
زوال بود شرکت دایملر بنز تأسیس شد که 
محصوالت خود را با نام مرسدس وارد بازار 
کرد، لوگو خود را به صورت یک دایره که 
در وسط آن یک ستاره قرار گرفته است، 
پنجره  در  استفاده  برای  و  کرد  طراحی 
رادیاتور گنجانده شد. البته نشان فعلی که 
در آن حلقه ای ستاره سه پر را دربرگرفته 
ابتدا  در سال 1937 طراحی شده است. 
لوگو مرسدس شامل سه شاخه یا همان 
ستاره و فاقد حلقه دور آن بود، اما پس از 
ادغام مرسدس و بنز در دهه 20 میالدي 
یک حلقه به دور ستاره نیز اضافه شد. آرم 
را  مختلفی  مراحل  تاکنون  بنز  کمپانی 

طی کرده است که به طور کلی می توان 
تاریخچه طراحی لوگو مرسدس بنز را  به 

دو دوره تقسیم کرد:
مرحله	اول:

طراحی   1903 سال  در  لوگو  این 
گردید اما در سالهای 1909 ،  1916   و 
1921 تکامل یافته تر شد تا اینکه در سال 
1926 به یک ستاره طالیی با دایره ای که 
دورآن را محصور کرده بود، تبدیل گردید.

مرحله	دوم:
خودروسازی  شرکت  سال 2014  در 
مرسدس بنز به خاطر قهرمانی درمسابقات 
فرمول یک، لوگوی ویژه  خود را طراحی 
مرسدس  به  بنز  مرسدس  نام  کرد.  
لوگو  و  یافت  تغییر  پتروناس   AMG
نیز همزمان با آن طرح جدیدی به خود 
گرفت. این مسابقه که با پیروزی لوئیس 
همیلتون، راننده انگلیسی تیم مرسدس به 
پایان رسید. تیم مرسدس برای قدردانی 
از راننده ی انگلیسی اش ،لوگوی خودرو 

را تغییر داد.
شکل  ساخت  در  حاضر  حال  در 
ظاهری خودروهای مرسدس بنز  تغییرات 
روز  به  روز  است.  شده  ایجاد  محسوسی 
را،در  تری  تهاجمی  ظاهر  شرکت،  این 
مدل هایش به کار می گیرد. اما در شکل 
ظاهری لوگوی این شرکت تغییرات زیادی 
از  لوگو  ستار ه  و  است  نیامده  وجود  به 
سال 1903  تاکنون پا برجا بوده است به 
طوری که هر شخصی با دیدن این لوگو، 
فوراً محصوالت کمپانی مرسدس بنز را به 

خاطر می آورد.
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9
سوده فرامرزی

کارشناسی ارشد خودرو    

تایر به عنوان آخرین عضو گردنده از 
باشدکه نقش  انتقال قدرت می  سیستم 
مهمی را در کنترل خودرو بر عهده دارد.
از  انتخاب الستیک و نگهداری  درنتیجه 
هر چه  عملکرد  برای  مهم  عوامل  از  آن 
می  محسوب  سیستم  از  عضو  این  بهتر 
گردد. دانستن موارد زیر در مورد تایر جزو 
ملزومات است که این موارد به شرح زیر 

هستند:
سایزتایر:	دانستن سایز تایر کمک به 
صرفه جویی در زمان و ایجاد یک خرید 
آگاهانه می کند .  برای یافتن سایز اصلی 
تایر خودروی خود می توانید به دفترچه 
بر روی درب  تایر که  یا برچسب  راهنما 
یا داخل دریچه سوخت  راننده  خودروی 

نصب می شود، مراجعه کنید.

انواعی آنچه که در مورد تایر باید بدانیم . . . جاده  شرایط  برحسب  تایرها 
دارند:

تایر	های	مخصوص	گل	و	لجن:
مناسب شرایط جاده  تایرها  نوع  این 
های خارج از شهر، به خصوص شن های 
ناهموار یا تپه های شنی هستند .   این تایر 
ها نسبت به تایر های معمولی، آج بزرگتر 
و شکاف های عمیق تری دارند. این نوع 
تایرها، استحکام بیشتر و دیواره های قوی 
خودروهای  هدایت  برای  که  دارند  تری 
در  همچنین  است.  تر  مناسب  سنگین 
برنده  و گوشه های  تیز  نوک  نقاط  برابر 
سنگ، بسیار مقاوم هستند.  این دیواره ی 
مستحکم  به بهبود حرکت خودرو به ویزه 
)جاده های سنگالخی  در شرایط خاص 
تایر ها  این  ناهموار( کمک می کند.   و 
یکی  که  پنچرشدگی  برابر  در  همچنین 
از موضالت شایع رانندگی در این شرایط 

است، مقاومت می کنند.
از اشکاالت  تایر های مخصوص گل 
و لجن می توان به ضعیف بودن حرکت 
اتوبان های داخل شهر  و  ها  راه  آزاد  در 
نام برد . و به طور کلی در وضعیت داخل 
شهر خطر آفرین می باشد . انتظار سرعت 
بیشتری از این نوع تایر ها نسبت به تایر 
های خیابانی وجود دارد، اما میزان صدای 
اضافی و نویز ایجاد شده توسط تایر های 
مخصوص گل و لجن که بسیار نامطلوب 
است ، استفاده از آن  ها را تحت الشعاع 
قرار می دهد . تایر های مخصوص گل و 
لجن بلکه برای  مسیر هاس سنگالخی ، 
برف عمیق ، شن ریزه و ماسه نرم و حتی 
نیز  از چوب  در مسیر هایی که پوشیده 

هستند ، به کار می روند .
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روی  بر  رقمی  سه  عدد  تایر:	 پهنای	
تایر، به پهنای تایر به صورت میلی متری، 

اشاره می کند.
و  ارتفاع  بین  نسبت  نسبت	ظاهری:	

پهنای تایر را گویند.
تاکید  شده  ذکر  عدد  چرخ:	 قطر	
برتناسب تایر بر چرخ با 16 اینچ قطر را 

دارد.
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می Load 
Index

Max. Load
 (lbs.)

74 827
75 853
76 882

77 908
78 937
79 963
80 992
81 1019
82 1047
83 1074
84 1102
85 1135
86 1168
87 1201
88 1235
89 1279
90 1323
91 1356

بیانگر  سرعت  نرخ  سرعت:	  نرخ	
سرعت اوج در هنگام  باالترین راندمان و 
عملکرد تایر محاسبه می شود. نرخ سرعت 
 Z تابیشترین حالت Q در کمترین حالت
. برای قرار دادن سرعت ماشین در بهترین 
حالت ممکن، الزم است از تایری با نرخ 
مساوی یا بیشتر از نرخ سرعت الستیک 

اوریجینال استفاده شود . 

تایر	طراحی	شده	برای	گل	و	لجن+	
برف:

برای  طراحی خاص  یک  با  تایر  یک 
تواند  می   ، های سنگین خودرو  حرکت 
حرکت را در برف یا گل و لجن را مهیا 
کند. این نوع تایر ها با M+S یا MT در 

کناره ی دیواره می توان شناسایی کرد.
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سعید امانی10
کارشناسی ارشد خودرو    

     خودروهای خودران

با 
و  گذاری  سرمایه 
این  توسعه  برای  پروژهایی  در  تحقیق 
های  پیشرفت  به  اند  توانسته  تکنولوژی 
دست  زمینه  این  در  ای  مالحظه  قابل 
هنوز  بزرگی  های  اما چالش  کنند.  پیدا 
پیش روی مهندسین برای دست یابی به 
خودرو خودران مطمئن و کار آمد وجود 
دارد. با وجود پیشرفت های بسیاری که 
در این فناوری حاصل شده، هنوز وقت آن 
نرسیده که در دسترس مشتریان قرار گیرد 
ولی رشد این بخش به رشد فناوری هایی 
از قبیل سیستم پارک خودکار ، هشدار 
برخورد با عابر پیاده یا مانع ، ترمزگیری 
خودکار و... کمک کرده است.به عنوان مثال 
شرکت کیا در نظر دارد که تا سال 2030 
خودرو تمام خودران خود را که اکنون در 
حال ساخت است، وارد بازار کند و از جهت 
خودروهایی  میخواهد  شرکت  این  دیگر 
 partially(خودران نیمه  صورت  به 
autonomous( را تا سال 2020 عرضه 
کند که دارای سیستم هایی از قبیل پارک 
هوشمند)Park Assist(، کمک راننده در 

 Highway(برزگراه

 Autonomous
در  راننده  کمک  و   )Driving
 Urban Autonomous(شهر
کمک  سیستم  باشد.  می   )Driving
ها  الین  تشخیص  با  برزگراه  در  راننده 
خودرو را درون الین هدایت می کند. و در 
صورت لزوم می تواند بدون نیاز به راننده 
همچنین  دهد.  تغییر  را  حرکت  الین 
سیستم کمک راننده در شهر در محیط 
های پر ازدحام به راننده کمک می کند 
تا فاصله ایمن را تا خودرو روبه رو حفظ 
کند. با این کار شرکت کیا از یک سو پیش 
از ارائه یک خوردرو تماما خودران، بر روی 
خودروهای دیگرش مزیت های جدیدی 
کار  به  با  دیگر  از سوی  و  قرار می دهد 
استفاده  از  پیش  ها  سیستم  این  گیری 
آنها بر روی خودرو خودران آنها را بر روی 
خودرو های دیگر آزمایش می کند تا آنها 
را بهبود داده و از مشکالت احتمالی در 
آینده جلوگیری کند. در شماره های آینده 
به طور کامل این تکنولوژی ها را بررسی 

خواهیم کرد. 

در 
فناوری  اخیر  سال های 
 Autonomous(خودران خودروهای 
بر  ها  بین شرکت  رقابت  و   )Vehicles
سویی  از  گرفته؛  شدت  فناوری  این  سر 
از  استفاده  به  بشر  افزون  روز  نیاز  دیگر 
خودروهایی که بتوانند بدون نیاز به راننده 
اهمیت  بر  برساند  مقصد  به  را  مسافران 
خودروهایی  است؛  افزوده  موضوع  این 
که راننده به جای تمرکز بر رانندگی به 
انجام کارهای روزمره در طول  مطالعه و 
مسیر بپردازد و یا ازمناظر طبیعی مسیر 

لذت ببرد.
خودرو خودران یا بدون راننده که به 
از  با استفاده  اختصار AV گفته میشود 
تعیین موقعیت خود و تشخیص محیط 
دوربین،  سنسور،  از  استفاده  با  اطراف 
GPS، ارتباط با دیگرخودروها و ...  قادر 
است مسیر خود را بدون دخالت راننده و 
تنها با داشتن نقشه مسیر و محل مقصد 
مقصد  به  را  سرنشینان  و  کند  مشخص 
برساند. شرکت هایی از قبیل مرسدس بنز 

، بی ام دبلیو، کیاموتورز، ولوو، تویوتا، 
تسال، گوگل و ... 
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11 کلمبیا در آمریکا اجازه تست خودروهای 
خودران سطح 3 را در جاده های عمومی 
می دهند. در این تست ها نیاز است یک 
به دست گرفتن  آماده  اپراتور در خودرو 

کنترل خودرو در هر زمان باشد.
همانطور که این تکنولوژی از محیط 
فروش  بازار  به سمت  تحقیق  و  آزمایش 
نیز  بیمه  های  شرکت  کند  می  حرکت 
باید قوانین خود را با آن تطبیق دهند، به 
طوری که با عمومی شدن این تکنولوژی 
برداشته  راننده  از  تصادفات  مسئولیت 
شود و بر عهده شرکت های تولید کننده 
که  است  ممکن  یا  و  گیرد  قرار  خودرو 
برعهده  به شرایط  بنا  تصادف  مسئولیت 
راننده و تکنولوژی به صورت همزمان قرار 
گیرد. تعیین مسئولیت سوانح در خودرو 
های سطح 1 و 2 و 3 که در آن احتمال 
کنترل خودرو به وسیله راننده بیشتر است 
بسیار پیچیده تر از خودرو های سطح 4 
است. پس هرچه تکنولوژی خودرو بیشتر 
کند  پیشرفت  شدن  خودران  سمت  به 
مسئولیت شرکت های خودرو ساز افزایش 
می ابد. بررسی های اخیر بر روی پذیرش 
عمومی خودرو های کامال خودران نشان 
می دهد که اگرچه برخی از رانندگان در 
آینده تمایل به خرید این خودرو ها داشته 
که  دارند  دیگر شک  بسیاری  اما  باشند، 
رانندگی  انسان  از  بهتر  بتواند  کامپیوتر 
در  که  مهمی  حادثه  هر  بنابراین  کند. 
مورد  باشد،  دخیل  خودران  خودرو  آن، 
توجه شدید رسانه ها و مردم قرار خواهد 
گرفت و باعث زیر سوال رفتن اعتبار تولید 
کننده خودرو خواهد شد.  از طرفی خودرو 
سارزان به هیچ وجه از پیشرفت در این 
صنعت عقب نشینی نخواهند کرد و در 
این  بازار  در  رقابت  افزایش  شاهد  آینده 

خودروها خواهیم بود.

 National Highway بنا بر گزارش
 Transportation Safety
Administration )NHTSA( بیش 
از 32 هزار نفر در سال 2014 در آمریکا 
بر اثر تصادف خودرو جان خود را از دست 
اشتباهات  آن  اصلی  دلیل  که  اند؛  داده 
انسانی بوده است. کارشناسان معتقدند که 
خودرو های خودران می توانند اشتباهات 
انسانی را کاهش دهند و در نتیجه تعداد 
تصادفات کاهش پیدا می کنند. همچنین 
باعث صرفه جویی اقتصادی در هزینه های 
مربوط به تصادف خودرو و مصرف سوخت 

به طور گسترده می شود. 

براساس دسته بندی NHTSA ، پنج 
سطح )از 0 تا 4( را برای عملکرد خودکار 

در خودرو ها می توان در نظر گرفت :

 :  No automation سطح صفر یا
راننده همیشه و به طور کامل کنترل ترمز، 
فرمان، گاز، و نیروی محرکه خودرو را در 

دست دارد.

 Function-specific یا   1 سطح 
:automation

کنترل یک یا چند عملکرد به صورت 
کنترل  مثال  عنوان  به  است.  خودکار 

الکترونیکی پایداری یا پیش شارژر ترمز.

 Combined function سطح 2 یا
: automation

کنترل حداقل دو عملکرد اصلی که به 
صورت هماهنگ کار می کنند به صورت 

خودکار است. به عنوان مثال: کروز کنترل 
تطبیقی در ترکیب با سیستم حرکت بین 

خطوط.

 Limited self-driving سطح 3 یا
: automation

های  عملکرد  تمام  کامل  کنترل 
حساس ایمنی خودرو که بسته به شرایط 
می توانند توسط خودرو یا راننده صورت 

گیرد.

یا   4 سطح 
 Full self-driving

: automation
های  عملکرد  تمام  میتواند  خودرو 
حساس ایمنی در رانندگی را برای تمام 
ورودی  راننده  و  دهد  انجام  مسیر  طول 
های مقصد یا مسیر را به خودرو می دهد 
و نیاز نیست که خودرو را در هیچ زمانی 

در طول مسیر کنترل کند.

در حال حاضر ایاالت آریزونا، کالیفرنیا، 
فلوریدا، میشیگان، نوادا، ویرجینیا و منطقه 
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کاربرد مواد کامپوزیت در صنعت خودرو
محمد جواد طاهری 

کارشناسی ارشد مکانیک میان  جهانی  رقابت  افزایش  امروزه، 
شرکت های تولیدی صنایع خودروسازی، 
ارتقاء سطح ملزومات اجتماعی برای کاهش 
و   زیست محیطی  و  صوتی  آلودگی های 
همچنین گرایش عمومی به سمت استفاده 
افزایش  ای  گونه  به  ایمن  خودروهای  از 
یافته است که، باعث ترغیب خودروسازان 
در جهت تحقیق و توسعه تکنولوژی های 
شده  نیازمندی ها  این  تأمین  برای  نوین 
این  در  مهم  دستاوردهای  از  یکی  است. 
می باشد  پلیمری  کامپوزیت های  زمینه، 
که به لحاظ نسبت باالی استحکام به وزن، 

انرژی  جذب  و  سفتی 
ویژگی های  و  ضربه 
از  توجه  جالب  ظاهری 
برای  باالیی  پتانسیل 
کاربرد در قطعات خودرو 
با  هستند.  برخوردار 
قیمت  اینکه  وجود 
کامپوزیتی  قطعات 
کمی  مصرف  بازار  در 
گران تر از قیمت قطعات 
فلزی است،  اما نگاهی 
نقش  به  موشکافانه 
کاهش  در  کامپوزیت ها 

وزن خودرو، مصرف سوخت و البته هزینه 
عمر  دوره  و  اولیه  سرمایه گذاری  پایین 
نوع  این  استفاده  مورد  تکنولوژی  باالی 
مواد، منافع اقتصادی بلند مدت قطعات 
کامپوزیتی را آشکار می سازد. عالوه بر این، 
استفاده از کامپوزیت های پلیمری امکان 
قطعات  با  یکپارچه  قطعات  جایگزینی 
متعدد فلزی را فراهم می نماید که خود 

نه تنها باعث کاهش سرمایه گذاری اولیه 
می  شود بلکه منجر به سرعت تولید بیشتر 
نیز می گردد. قبل از ادامه بحث الزم است 
مقداری در مورد معرفی مواد کامپوزیت 

صحبت شود.
به طور کلی، کامپوزیت ها شامل یک 
کننده(  )تقویت  غیرپیوسته  فاز  چند  یا 
خواص  افزایش  منظور  به  که  می باشند 
یا  )زمینه  پیوسته  فاز  یک  عملکردی 
ماتریس( به کار گرفته می شوند. دقت شود 
در کامپوزیت ها برخالف آلیاژها یا مواد 
محلول عناصر در همدیگر ممزوج نشده اند 

بلکه ترکیب در کامپوزیت قابل جداسازی 
می باشد.فاز غیرپیوسته معموالً سخت تر 
و قوی تر از فاز پیوسته بوده و در اشکال 
گوناگونی نظیر پودری )تالک، خاک رس، 
کربنات کلسیم و...(، پولکی )میکا، شیشه 
الیاف  شیشه،  )الیاف  لیفی   ،)... و  پولکی 
بافته  )نمدهای  صفحه ای  و   )... و  کربن 
از  می باشد.  موجود  شیشه(  الیاف  شده 

میان تقویت کننده های فوق، الیاف شیشه 
به دلیل قیمت ارزان، فرآیند تولید ساده و 
استحکام کششی باال بیشترین کاربرد را 
در ساخت قطعات کامپوزیتی خودرو دارد. 
از  استفاده  اخیر،  سال های  در 
الیاف کربن نیز به دلیل چگالی 
و  ابعادی  پایداری  کم،  بسیار 
در  باال  بسیار  مکانیکی  خواص 
مورد  پلیمری  کامپوزیت های 
توجه واقع شده است. تحقیقات 
اولیه در زمینه قطعات کامپوزیتی 
بدنه تقویت شده با الیاف کربن 
حاکی از آن است که این قطعات 
توانایی کاهش 50 درصد وزن را 
همراه با افزایش استحکام نسبت 
دارا  متداول  مشابه  قطعات  به 

می  باشند.
اما کامپوزیت ها با توجه به نوع ماده 
زمینه به دسته های مختلفی تقسیم بندی 
می شوند که  در این قسمت، به توضیح 
بیشتر در زمینه کامپوزیت های پلیمری، 
پلیمری  های  زمینه  انواع  پردازیم.  می 
مورد استفاده در صنعت کامپوزیت به دو 
دسته گرمانرم )ترموپالست(و گرماسخت 
جمله  از  می شوند.  تقسیم  )ترموست( 

آئودی	آوانته	A4	با	بدنه	کناری	از	جنس	کامپوزیت	های	گرمانرم		
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س	با	بدنه	کناری	از

فورد	فوکا
ت	های	گرمانرم

س	کامپوزی
	جن

تی
وزی

امپ
ب	ک

عق
ل	
		با
ی	از

ه	ا
مون

ن

نمونه	ای	از	کنسول	وسط	کامپوزیتی

نمونه	ای	از		رویه	میانی	سقف	کامپوزیتی

	سیتروئن	XM	با	بدنه	جلویی	از	جنس	کامپوزیت	پلیمری

پلیمرهای گرمانرمی که در تولید قطعات 
می توان  دارند  کاربرد  خودرو  کامپوزیتی 
و  نایلون ها  پلی اتیلن،  پلی پروپیلن،  به 
کرد.  اشاره  اشباع  غیر  پلی استرهای 

مانند  گرماسختی  پلیمرهای  همچنین، 
رزین های پلی استر، وینیل استر و اپوکسی 
نیز در تولید کامپوزیت های پلیمری مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
کامپوزیت های  کاربرد  پیشینه ی 
بر  بالغ  خودروسازی  صنایع  در  پلیمری 
خودرویی  اولین  می باشد،  دهه  چندین 
که در آن از فناوری کامپوزیت بهره گرفته 
شد به سال 1957 برمی گردد .زمانی که 

شرکت بریتانیایی لوتوس که در ساخت 
خودروهای اسپرت و مسابقه ای صاحب 
از   Lotus Elite سری  در  است  نام 
چندین قطعه با مواد کامپوزیت )پالستیک 

های تقویت شده با الیاف شیشه ( استفاده 
زیادی  شمار   1990 دهه  اوایل  در  کرد. 
و   Jaguar XJ220 نظیر اتومبیل ها  از 
از  بدنه  ساخت  در    Bugatti EB110

انواع مواد کامپوزیت استفاده کردند.
امروزه، قطعات فراوانی نظیر پنل های 
داخلی، قطعات داخلی موتور مثل ورودی 
هوا و بدنه موتور، فنر تخت، آنتن، سینی 
فن و چراغ، جلو پنجره، رفالکتور و میل 
کامپوزیت های  قالب  در  نیز  گاردان 
پلیمری در خودرو مورد استفاده قرار 

می گیرند.
حال  در 
آمار  طبق  حاضر، 
منتشر  جهانی 
کارخانجات  شده، 
ساالنه  خودروسازی 
قریب به 2/3 میلیون 
کامپوزیت های  تن 
در  را  پلیمری 

در  که  می کنند  محصوالت خود مصرف 
این میان، سهم ایاالت متحده آمریکا 37 
درصد و اتحادیه اروپا 28 درصد می باشد. 
اکنون صنعت اتومبیل بیشتر، کامپوزیت 
های فیبر کربنی را مورد هدف قرار داده 
موج  آینده  در  زیاد  احتمال  به  و  است 
رقابت به استفاده از این مواد سرازیر می 
شود. دلیل این امر عالوه بر قابلیت های 
مکانیکی باالی این مواد به سازگاری خیلی 

خوب این دسته از مواد با محیط زیست 
مواد  جزء  اصطالح  به  که  گردد  برمی 
Eco-friendly محسوب می شوند. با 
توجه به تقاضای بازارهای جهانی برای 
صنعت  در  کامپوزیت  مواد  از  استفاده 
سال  تا  شود  می  بینی  پیش  خودرو 
2017 سهم مواد کامپوزیت در بازار به 

رقم 95.5 میلیون دالر برسد. 
تکنولوژی کامپوزیت های پلیمری در 
صنایع خودروسازی ایران به تازگی معرفی 
شده است و تاکنون پیشرفت قابل ذکری 
در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه 
به این موضوع کاربرد کامپوزیت ها یکی از 
عوامل افزایش قابلیت رقابتی خودروهای 
امروزی  به شمار می رود. امروزه با افزایش 
سرمایه گذاری  کشور،  در  سوخت  قیمت 
به  تکنولوژی  این  ورود  جهت  مناسب 
کشور  خودروی  صنعت  تولیدی  فضای 

شدیداً احساس می شود.
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ــــــــن
هـــر روز،  روز زمی

تجدید  انرژهای  منابع  بودن  محدود 
ناشی  مشکالت  و  سمت  یک  از  ناپذیر 
از انتشارات گازهای گلخانه ای از سمت 
دیگر، ضرورت استفاده از انرژهای تجدید 
پذیر را بر بیش از پیش بر همگان آشکار 
کرده است. با توجه به اینکه کشورمان از 
پتانسیل مطلوبی در برخورداری از انرژی 
های پاک دارد، در نتیجه توسعه اصولی 
این منابع ارزشمند و خدادادی باعث گام 
برداشتن در مسیر توسعه پایدار می شود. 
در این پیش گفتار سعی بر آن داریم تا 
مقدمه ای در مورد ضرورت بکارگیری این 
انرژی های پاک را به طور مختصر بیان 

کنیم. 
براساس گزارش برانت لند )) توسعه 
که  ای  توسعه  از  است  عبارت  پایدار(( 
کند،  تامین  را  جهان  کنونی  نیازهای 
را  آتی  های  نسل  توانایی  اینکه  بدون 
دربرآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند 

انسان  رابطه متقابل  پایدار  توسعه  این  و 
ها و طبیعت سراسر جهان است. فرایند 
توسعه پایدار به گونه ای طراحی می شود 
که توسعه اقتصادی ، اجتماعی و زیست 

محیطی را تداوم بخشد.
توسعه  در  موثر  عناصر  ترین  مهم  ار 
انرژی  داشتن  است.  انرژی  منابع  پایدار 
مناسب عمده ترین عامل اقتصادی جوامع 
صنعتی پس از نیروی انسانی است، چرا که 
انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه 
اقتصادی، رفاه اجتماعی ، بهبود کیفیت 
زندگی می باشد. اگر انرژی به نحوی تولید 
و مصرف گردد که توسعه انسانی را در بلند 
اقتصادی،اجتماعی  ابعاد  مدت در تمامی 
مفهوم  نماید،  تامین  محیطی  وزیست 
انرژی پایدار تحقق خواهد یافت، لذا تامین 

انرژی پایدار ضرورت توسعه پایدار است.
اخیر  های  سال  در  دالیل  همین  به 
و   پیشرفته  از  اعم  مختلف  کشورهای 

درحال توسعه توجه فزاینده ای به انرژهای 
تجدید پذیر جهت تنوع در استفاده از از 
یک  به  وابستگی  کاهش  و  انرژی  منابع 
حامل انرژی و مالحظات زیست محیطی 
برای دست یابی به انرژی پایدار معطوف 
از مواردی که کشور ها  اند. یکی  داشته 
گازهای  انتشار  کاهش  جهت  به  امروزه 
گلخانه ای و به خصوص کربن دی اکسید 
استفاده  کنند  می  تاکید  پیش  از  بیش 
از خودروهایی است که کمتر از سوخت 
های فسیلی بهره می برند، و درنتیجه گام 
بهره  و  زیست،  محیط  حفظ  در  بزرگی 
برداری از انرژهای تجدید پذیر محسوب 

می شود.
حال سعی داریم که در راستای همین 
مورد، به معرفی خودروهای سبز بپردازیم 
مورد  نوین  های  فناوری  مورد  در  و 
استفاده در این خودروها، که روز به روز 
بر عملکردشان می افزایند، صحبت کنیم.

پیش درآمدی بر
انرژی های نو
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 Heliatek شرکت خورشیدی آلمانی
کند  می  بیان  اینگونه  را  خود  ی  ایده 
باالخره روزی فرا می رسد که خودروها از 
پوشش های خورشیدی پوشیده شده اند و 
به شما این امکان را می دهد که خودروتان 
را هنگامی که در بزرگراه حرکت می کنید 

اید  پارک کرده  آفتابی  ای  نقطه  در  یا 
شارژکنید. این یک تصویر بزرگ است. 
اما تاکنون این شرکت بر روی جایگزینی 

روف  سان 
وها  خودر
پنجره  با 
ای ازسلول 

های خورشیدی 
آلی تمرکز دارد 
و توانسته است 
جلو  به  رو  گام 
نظر  از  بزرگی  
این  بازدهی 
های  سلول 
ی  شید ر خو

داشته باشد.
های  سلول 
ی  شید ر خو

ارگانیک بازدهی کمتری نسبت به مدلهای 
سیلیکونی خود دارند اما آنها  به نسبت 
انعطاف  ها  سلول  این  هستند.  تر  ارزان 
می  آنها  بنابراین  هستند  شفاف  پذیرو 
توانند در دامنه ی وسیعی از کاربردها، از 

جمله خودرو، مورد استفاده قرار گیرند.
تاریخچه:

 )OPV(وقتیکه سلول های خورشیدی
برای اولین بار تشکیل شدند بازده این 

  سلول های خورشیدی ارگانیک امروز،  ماشین های خورشیدی فردا ! ! !

در شماره بعدی، بیشتر در مورد این 
سلول ها توضیح می دهیم و امکان پیاده 
کامل  طور  به  را  خودرو  در  آنها  سازی 

بررسی خواهیم کرد.

محمد ارجمندی
کارشناسی ارشد خودرو    

سلول ها تقریبا 3درصد بود و سلول 
هم  هلیاتک  شرکت  خورشیدی  های 
دراین بازده قرار داشت که این بازده بسیار 
کمی محسوب می شد البته این عدد به 
تکنولوژی 10 سال پیش مربوط می شود.

اما همه چیز نسبتا سریع تغییر کرد 
و در سال 2013 این شرکت بازده تبدیل 
اش  خورشیدی  سلولهای 

را 12درصد اعالم کرد.

این شرکت همچنین به لیست سرمایه 
گذاران در این صنعت اضافه شد و در 
زمره ی شرکت های نظیر BOSCH و 

BASF قرار گرفت.
هلیاتک  به تازگی خبری را در سال 
میالدی جاری اعالم کرد که بازده سلول 
13/2درصد  به  اش  خورشیدی  های 
رسیده است، و هنوز هم به هدف نهایی 

خود یعنی بازده 15 درصد، نرسیده است 
. مدیر عامل شرکت هلیاتک این بیانیه را 
به رسانه ها اعالم کرده است که »من از 
آخرین دستاوردهایمان بسیار خرسندم و 
این موفقیت، انتخاب درست گروه تحقیق 

و توسعه  را، نشان می دهد.
 توسعه ی مولکول های جاذب جدید 
و بهینه سازی شکل دستگاه، باعث ایجاد 
فونداسیونی برای افزایش بازدهی در خط 
و  است،  شده  بزرگ  مقیاس  در  تولید، 
همچنین با هلیافیلم های این شرکت، ما 
با قطعیت می توانیم استراتژیمان را برای 
تولید انرژی مستقیم غیرمتمرکز، بر روی 
ساختمانهای سراسر جهان نیز اجرا کنیم.«
از  الیه  سه  شامل  جدید  هلیاتک 
هر  که  شود  می  ارگانیک  های  مولکول 
داده  توسعه  شرکت  همین  توسط  کدام 
شده اند. هر الیه  به صورت تخصصی در 
مادون  نزدیک  یا  قرمز،  سبز،  نور  تبدیل 
قرمز برای طیف کلی 450 تا 950 نانومتر 

عمل می کند.
الیه زیرین از پالستیک انعطاف پذیر 
تشکیل شده است و کل آن را می توان با 
کنار هم قراردادن معمولی، حجم باالیی 
از رسوب خال و فناوری رول به رول که 
به علت هزینه ناچیز مورد استفاده قرار 
می گیرد، به وجود 

آورد.
برای کسانی که 
این موضوع برایشان 
را  این  است  جدید 
به یاد داشته باشند 
های  سلول  به  که 
خورشیدی  جدید 
 )multi-junction( اتصالی«  »چند 
گفته می شود که به استفاده بیش از یک 
ماده در ساخت آن اشاره دارد. در شکل 
شماتیکی از یک سلول خورشیدی با دو 

الیه نشان داده شده است.
cleantechnica.com	:	منبع
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به  هیبریدی  خودروهای  اسم  حتماً 
گوش شما آشناست. به طورکلی، هیبرید 
مجزا  عنصر  دو  از  که  ترکیبی  یعنی 
تشکیل شده باشد. اما در صنعت خودرو 
دو  که  شود  می  اطالق  خودروهایی  به 
موتور مجزا یکی موتور بنزینی یا دیزلی و 
دیگری موتورالکتریکی داشته باشند. اغلب 
از ترکیب موتورهای بنزینی و الکتریکی 
در طراحی خودروهای هیبریدی استفاده 
می شود. این خودروها به دلیل مصرف کم 

تر سوخت های فسیلی و جایگزینی 
هرچه بیش تر آن با انرژی الکتریکی 
اهمیت  آالیندگی کمتر،  نتیجه  در  و 
بسیار باالیی در بحث کاهش آلودگی 

هوا دارند. شکی نیست که در آینده به 
خودروهای  جای  خودروها،  این  تدریج 

بنزینی و دیزلی را خواهند گرفت.
در خودروهای هیبریدی، موتور بنزینی 
به دلیل این که کوچک تر شده است، بهره 
وری آن باالتر یا به عبارتی مصرف سوخت 
آن پایین تر رفته است. به عبارت دیگر، 
هنگامی که دو خودرو با سرعت یکسان 
یکی  و  باشند  حرکت  حال  در  جاده  در 
دارای موتور کوچک تری نسبت به دیگری 
باشد؛  با وجود این که هر دو قدرت موتور 
که  خودرویی  کنند،  می  تولید  یکسانی 
موتور کوچک تری دارد، مصرف آن کم 

تر است.
یکی از برترین مزیت های خودروهای 
انرژی  بازیابی  و  مهار  قابلیت  هیبریدی، 
جنبشی در ترمزهای آن ها است. همان 
طورکه می دانید، هنگام ترمز کردن، انرژی 
جنبشی خودرو در ترمزها به صورت گرما 
هیبریدی،  خودروهای  در  رود.  می  هدر 
سیستمی طراحی شده است که می تواند 
با دریافت این انرژی در حال اتالف، آن را 

به شکل انرژی الکتریکی در باتری خودرو 
موتور  اندازی  راه  در  تا  کند  ذخیره 
قرار  استفاده  مورد  خودرو  الکتریکی 
یکی  هیبریدی  خودروهای  در  گیرد. 

سوخت  مصرف  کاهش  های  راه  از 
خودرو،  آالیندگی  نتیجه  در  و 
افزایش قابلیت آیرودینامیکی 
با  امر  این  که  است  آن 
حذف بخش های اضافی 
بدنه خودرو  روی 

صل  و حا شود  می 
مت  و مقابل مقا در  باد 

می حرکت خودرو  کاهش 
است  طبیعی  خودرو برای یابد. 
انرژی غلبه بر این مقاومت، نیاز  به 
کم تری خواهد داشت.  

در این مقاله قصد داریم 
به بررسی بخش های مختلف 

هیبریدی  خودروی  یک 
ها  بخش  این  بپردازیم. 

عبارتند از: 
)1(	موتور	بنزینی

)2(	موتور	الکتریکی
)3(	باتری

)4(	سیستم	انتقال	قدرت	

1-	موتور	بنزینی:
موتور بنزینی در خودروهای هیبریدی 
کاماًل مشابه موتور خودروهای عادی است، 
با این تفاوت که نسبت به آنها، پیشرفته 

و  تر 
کم  آن  آالیندگی 
توضیح  به  الزم  است.  تر 
خودروهای  در  بنزین  باک  است، 
هیبریدی، محل ذخیره انرژی برای موتور 

بنزینی به شمار می رود.
2-	موتور	الکتریکی:

خودروهای  در  الکتریکی  موتور 
هیبریدی،   هم به عنوان موتور، نیروی 
محرکه را تأمین می کند و هم به عنوان 
باتری  در  مجدداً  را  اتالفی  برق  ژنراتور، 
ذخیره می کند. به عنوان مثال، زمانی که 
به موتور الکتریکی نیاز است، این موتور با 
استفاده از باتری ها، شتاب مورد نظر را ایجاد 
می کند و زمانی که به آن نیازی نیست، 
ژنراتور  عنوان  به  ها،  سراشیبی  در  مثاًل 
عمل می کند و برق اتالفی 
را به باتری بر می 

گرداند.

3-	باتری:
برخالف بنزین موجود در باک بنزین  
که می تواند فقط به موتور بنزینی سوخت 

یاسین سالمی
کارشناسی ارشد خودرو    

     با خود روهای هیبریدی بیشتر آشنا شویم
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موتور  برای  انرژی  ذخیره  هیبریدی، 
الکتریکی است. البته موتور الکتریکی نیز 
به نوبه خود می تواند در مواقعی که اتالف 
انرژی رخ می دهد، انرژی را به باتری پس 

دهد.

4-	سیستم	انتقال	قدرت:
نوع  دو  کلی  طور  به   
در  قدرت  انتقال  سیستم 
خودروهای هیبریدی وجود 

دارد: 
)الف(	موازی	
	)ب(	سری

 در سیستم انتقال قدرت موازی، 
باک بنزین، سوخت را به موتور بنزینی می 
رساند و باتری ها نیز الکتریسیته را به موتور 
الکتریکی می رساند و هر دو موتور بنزینی 
و الکتریکی  هم زمان به سیستم انتقال 
قدرت متصل می شوند و در نهایت، قدرت 
موتور به چرخ ها می رسد. توجه داشته 
باشید که باک بنزین و موتور بنزینی به 
هستند.  متصل  قدرت  انتقال  سیستم 
باتری  ها و موتور الکتریکی نیز اغلب به 
طور مستقل و جداگانه به سیستم انتقال 
قدرت متصل می شوند. به عبارت بهتر، در 
سیستم انتقال قدرت موازی،  هر دو موتور 
بنزینی و الکتریکی، نیروی محرکه مورد 
نیاز خودرو را به طور توأماً فراهم می کنند.
 در سیستم انتقال قدرت سری، موتور 
بنزینی، ژنراتور را به حرکت در می آورد و 
ژنراتور می تواند باتری ها را شارژ کند یا به 
موتور الکتریکی قدرت بدهد که این موتور 
نیز به سیستم انتقال قدرت متصل است. 
بنابراین موتور بنزینی در سیستم انتقال 
قدرت سری، هرگز به طور مستقیم  قدرت 

موتور را به چرخ ها منتقل نمی کنند.

عملکرد	خودروهای	هیبریدی	:
مهمترین قسمتی که در خودروهای 
می  بنزینی  موتور  دارد  وجود  هیبریدی 
باشد که بسیار کوچکتر و کارآمدتر از موتور 
بنزینی است که در دیگر ماشین ها وجود 
دارد. در واقع اکثر ماشین ها نیاز به موتور 
بزرگی برای فراهم کردن انرژی مورد نیاز 
برای به حرکت درآوردن خودرو دارند.در 
موتورهای کوچکتر می توان با استفاده از 
قطعات کوچکتر و سبکتر و حتی با کاهش 
تعداد سیلندرها بازده موتور را باال برد و آن 

را به ماکزیمم کارآیی نزدیک کرد.
می  دالیلی  بیان  به  قسمت  این  در 
های  موتور  بیشتر  کارایی  که  پردازیم، 

کوچک را بیان     می کنند.
از  تر  سنگین  بزرگتر،  موتورهای 
بنابراین  باشند  می  کوچکتر  موتورهای 
خودرو در هر زمان انرژی بیشتری برای به 

حرکت درآوردن ماشین نیاز دارد.
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در موتور بزرگتر پیستون ها و اجزای 18
انرژی  و  باشند  می  تر  سنگین  داخلی 
بیشتری برای باال و پایین رفتن پیستون 
نیاز است. همچنین فضای سیلندر بزرگتر 
است. بنابراین سوخت بیشتری برای هر 
معموال  بزرگتر  موتور  است.  نیاز  سیلندر 
موتور  و  دارد  بیشتری  سیلندر  تعداد 
سوخت زیادی را در هر بار احتراق مصرف 
می کند حتی اگر در حال حرکت نباشد. 
موتور  با  یکی   ( خودرو  نوع  دو  هر  اگر 
( در  بزرگتر  با موتور  و دیگری  کوچکتر 
ثابتی در حال حرکت  با سرعت  بزرگراه 
دارای  موتور  دو  هر  که  حالی  در  باشند 
خروجی یکسانی برای راندن خودرو می 
انرژی  کوچکتر  موتور  با  خودرو  باشند 
کمتری مصرف می کند. اما چگونه موتور 
شما  خودروی  نیاز  مورد  انرژی  کوچکتر 
یک  تا خودروی شما  کند  می  فراهم  را 

خودروی پرقدرت در جاده باشد؟
هیبریدی  خودروی  بررسی  به  حال 
می  ظ  بزرگ  موتور  با  خودروی  یک  با 
پردازیم. موتور بزرگتر انرژی زیادی برای 
رانندگی  موقعیت  هر  در  خودرو  کنترل 
خودروهای  در  موتور  دهد.  می  شما  به 
تا  دارد  قدرت  ای  اندازه  به  هیبریدی 
راحتی  به  بتواند  بزرگراه  در  خودرو شما 

حرکت کند. اما وقتی نیاز است 
که ماشین را به سرعت حرکت 
شیب  سطح  یک  از  یا  و  دهد 
دار باال رود به کمک نیاز دارد. 
این کمک از باتری ها و موتور 
تامین می شود، که  الکتریکی 
این سیستم انرژی الزم را فراهم 

می کند.
موتور بنزینی در خودروهای 
نیروی  بیشترین  برای  مرسوم 
در  اند.  شده  برآورد  نیاز  مورد 
واقع اکثر رانندگان می خواهند 

بیشترین  از  ممکن  زمان  کوتاهترین  در 
قدرت موتور استفاده کنند. اما موتور در 
خودروهای هیبریدی برای متوسط انرژی 
مورد نیاز برای به حرکت درآوردن خودرو 

طراحی شده اند.

بهبود	صرفه	جویی	در	مصرف	سوخت	:
امروزه ماشین های هیبریدی در کنار 
موتورهای کوچک و کارآمد از روش های 
ویژه برای بهبود وضعیت مصرف سوخت 

روش  این  از  بعضی  کنند.   می  استفاده 
ها به هر نوع خودرویی کمک می کند، 
تا بازده بهتری داشته باشند و بعضی دیگر 
خودروهای  مخصوص  فقط  ها  روش  از 
هیبریدی است. برای این که خودروهای 

هیبریدی می توانند :

1-	انرژی	را	دریافت	و	ذخیره	کنند	:
هرگاه شما پدال ترمز را فشار دهید 
هرچه  گیرید.  می  انرژی  خودرو  از  شما 
ماشین تندتر حرکت کند انرژی جنبشی 
بیشتری دارد. ترمزهای ماشین این انرژی 
را گرفته و به صورت گرما هدر می دهند. 
از  مقداری  تواند  خودروی هیبریدی می 
این انرژی را گرفته به وسیله آن باتری ها 
را شارژ کرده و برای استفاده های بعدی 
آن را ذخیره کند، که این کار را با استفاده 
از احیا کننده ترمزی انجام می دهد. که 
داشت  نگاه  برای  ترمزها  جای  به  آن  از 
خودرو استفاده می شود. همچنین موتور 
الکتریکی می تواند با آهسته شدن خودرو 
همانند یک ژنراتور عمل کرده و در زمانی 
که خودرو در حال کاهش سرعت است، 

باترها را شارژ کند.

2-	با	موتور	احتراقی	خاموش	حرکت	
کند:

خودروهای هیبریدی همیشه به موتور 
بنزینی نیاز ندارند. چون در واقع به عنوان 
منبع انرژی عوض بدل با موتور الکتریکی 
و باتری ها می باشد. بنابراین خودرو می 
خاموش  را  بنزینی  موتور  گهگاهی  تواند 
نقلیه  وسیله  که  زمانی  مثال  برای  کند، 

پشت چراغ قرمز توقف کرده باشد.

داشته	 پیشرفته	 آیرودینامیک	 	-3
باشد:	

وقتی شما در حال رانندگی در آزادراه 
می باشید بیشتر توان موتور صرف غلبه بر 
نیروی مقاومتی هوا می شود که این نیرو 
به نیروی درگ آیرودینامیکی شناخته می 
شود. این نیروی مقاوم را می توان به روش 
های متفاوتی کاهش داد. یکی از این روش 
ها کاهش ارتفاع پیشانی خودرو می باشد. 
 SUV خودروی  یک  اساس  همین  بر 
بیشتر  اسپورت  خودروی  یک  به  نسبت 
تحت تاثیر این نیرو قرار می گیرد. یکی 
دیگر از راههای کاهش درگ آیرودینامیک 
است.       ها  چرخ  برای  پوشش  گذاشتن 
می باشد. گاهی هم عوض کردن آینه ها 
با یک دوربین کوچک می تواند در کاهش 

ضریب درگ، موثر باشد.

4-	از	تایرها	با	مقاومت	
غلتشی	کم	بهره	مند	شوند:	
در اکثر خودروها چرخها 
روان  رانندگی  یک  برای 
و  صدا  کمترین  با  آسان  و 
العمل  عکس  کردن  فراهم 
های خوب در وضعیت های 
شده  بهینه  متفاوت،  جوی 
هیبریدی  خودروهای  اند. 
از تایرهای سخت و پربادی 
استفاده می کنند که نتیجه 
معادل  فشاری  ایجاد  آن 
می  مرسوم  تایرهای  نصف 

باشد.

5-	از	مواد	سبک	ساخته	شوند:	
کاهش وزن کلی ماشین یکی از ساده 
ترین روش ها برای افزایش کارایی خودرو 
می باشد. خودروی سبکتر انرژی کمتری 
برای به حرکت درآمدن استفاده می کند. 
مواد کامپوزیتی شبیه فیبر کربن و یا مواد 
سبک وزن شبیه آلومینیوم و منیزیم می 

توانند برای کاهش وزن استفاده گردند.
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بنا بر گزارش معاونت حمل و 
استان  شهرداری  ترافیک  و  نقل 

تا 8  موتورسیکلت ها  تهران، 
برابر بیشتر از خودروها هوا 
را آلوده می کنند در حالیکه 
نوع  این  جایگزینی  امکان 

وسایل با موتورسیکلت برقی 
وجود دارد. 

با افزایش جمعیت کره زمین و استفاده 
از سوختهای فسیلی، حفظ محیط زیست 
تبدیل  از چالشهای مهم بشری  به یکی 
انرژی  فسیلی  سوختهای  است.  شده 
بخشیدن  سرعت  برای  بشری  نیاز  مورد 
به نیازهای او و تامین گرما را فراهم می 
کند و از طرف دیگر محصوالت ناشی از 

از  گردد.  می  هوا  آلودگی  باعث  احتراق 
میان منابع آلوده کننده هوا وسایل نقلیه 
از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. این 
وسایل نقلیه بنابر گزارش شرکت کنترل 
منابع  ترین  عمده  تهران،  هوای  کیفیت 

آالینده شهرهای بزرگ 
مانند تهران هستند. در 
به تشریح  این گزارش 
موتورسیکلتها  نقش 
در آلودگی هوای شهر 
شده  پرداخته  تهران 

است.
کاهش  منظور  به 
اجتماعی  هاي  هزینه 
همانند  اقتصادي  و 

زیست  هاي  آلودگی  و  سوخت  مصرف 
در شهرهای  هوا  آلودگی  مانند  محیطی 
شامل  پاک  ناوگان  توسعه  بزرگ، 
قرار  کار  دستور  در  برقی  موتورسیکلت 

گرفته است.
همانطور که در شکل )1(  نشان داده 
شده است، 6درصد از وسایل نقلیه شهر 
تهران را موتورسیکلت ها تشکیل داده اند. 
یکی از پارامترهای مهم در میزان تولید 

آالینده های وسایل نقلیه، میزان پیمایش 
میزان   )2( در شکل  است.  نقلیه  وسایل 
نشان  تهران  شهر  موتورسیکلتهای  تردد 

داده شده است.
همانگونه که در شکل )2( نشان داده 

شهر  موتورسیکلتهای  اغلب  است  شده 
تهران روزانه حدود 90 کیلومتر مسافت 
ترین  عمده  کنند.  می  طی 
توسط  که  هایی  آالینده 
میگردد  تولید  نقلیه  وسایل 
  ،)CO( مونواکسید  کربن 
 )HC( هیدوژن کربن
نیترات  اکسید  و 
است.   )NOx(
ضریب  بررسی 
)میزان  انتشار 
آالینده  تولید 
در  پیمایش  ازای  به 
واحد طول( وسایل نقلیه نشان می دهد 
از  بیشتر  مراتب  به  موتورسیکلتها  که، 
خودروهای بنزینی و دیزلی آالینده تولید 

می کنند.
همانطور که در شکل )3( نشان داده 
برابر   8 تا  ها  موتورسیکلت  است  شده 
خودروهای بنزینی آالینده تولید می کنند.
آلودگی  کاهش  راهکارهای  از  یکی 
جایگزینی  نقلیه،  وسایل  تردد  از  ناشی 
وسایل نقلیه برقی به جای وسایل نقلیه 
با سوخت فسیلی است. موتورسیکلتهای 
حرکت  برق  انرژی  از  استفاده  با  برقی 
می کنند،  و هیچگونه آالینده ای تولید 
در  که  است  نیاز  درنتیجه  کنند.  نمی 
و  حمل  ناوگان  توسعه  سیاستگذاریهای 
نقل کشور وسایل نقلیه برقی در اولویت 

قرار گیرند.
آشنایی  زمینه ی  در  سازی  فرهنگ 
بیشتر مردم با وسایل نقلیه برقی و بهره 
مندی از مزایای این وسایل نقلیه، نسبت 
به وسایل نقلیه با سوخت فسیلی، سبب 
تغییر نگرش جامعه 
می گردد و بستری 
را فراهم می کند، 
برای  بتوانیم  تا 
آسمانی  داشتن 
آبی و زمینی پاک، 

گام برداریم. 
imdc. منبع:	
																																																																																							ir

موتور های برقی و تاثیرشان در کاهش آلودگی

امیرحسین جعفری
کارشناسی ارشد خودرو    

شکل	2شکل	1

شکل3	-		نسبت	ضرایب	انتشار	موتورسیکلت	به	خودروهای	بنزینی	و	دیزلی
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برای	 چالش	 WRCبزرگترین	
قهرمانان	اتومبیلرانی	:

مسابقات WRC  اولین بار در سال 
1973 شروع شد. که در سال های بعدی، 
شاهد حماسه سازی قهرمانان ماجراجوی 
درشرایط  و  کشور   15 در  اتومبیلرانی، 
از  مسابقه،  در 13  هوایی  و  آب  مختلف 
الخ  سنگ  های  راه  تا  برفی  های  جاده 

کوهستانی سراسر جهان، بوده ایم.

رالی	WRC	چگونه	است	؟؟
یکی از ویژگی های این رالی  تعداد 
که  باشد،  می  سال  در  برگزاری  دفعات 
می  اجرا  سال  در  بار  تا 25  معموال 15 
های  جاده  هم،در  مسابقه  مکان  شود. 

تقریبا ناهموار و خاکی می باشد.
کمک در طول مسیر مسابقه، 

و  سرعت  دقیق  اطالعات  ها،  راننده 
همچنین پیچ های جاده را به راننده های 
خود اعالم می کنند، که با توجه به آیین 
نامه مسابقات، به تمام تیم های شرکت 

کننده ارائه می شود.
مشابه  های  آیتم  از  مسابقات  تمام 
مسابقه  اول  روز  دو  کنند،  می  پیروی 
شناسایی جاده است که راننده ها با پیچ 
جاده  فنی  جزییات  و  ها  ناهمواری  ها، 
آشنا می شوند و همچنین تمرینی برای 
کمک راننده ها تا با راننده ی خود و جاده 
هماهنگ شوند و با استفاده از نکاتی که از 
جزییات جاده یادداشت کرده اند، استفاده 
کنند. راننده ها، سرعت خودرو را در جاده 
تست می کنند، تا رقابت بی نقص را که 

سه روز طول می کشد، اجرا کنند. 
دلیل  به 
اینکه 

مسابقه در روزهای مختلف و در شرایط 
پارک  برگزار می شود، سرویس  مختلف 
تیم ها، ماشین ها را بازدید می کنند، هر 
خودرو دارای تکنیکی است تا برای رقابت 
در  ها  خودرو  زیرا  باشد،  آماده  همیشه 
زمان محدود 10 ،30 و 45 دقیقه آماده 
بازسای  پایان روز، وقت  می شوند، و در 

ظاهری خودرو، فرا می رسد.

جریمه	ها	و	امتیازات	مسابقه
از  استفاده  زمان  ها  جریمه  از  یکی 
سرویس پارک می باشد که نباید بیش از 
حد ممکن طول بکشد، جریمه ی بعدی 
زمان ورود راننده ها به مراحل معین شده 
می باشد که نباید با تاخیر باشد و سر وقت 
راننده ها حاضر شوند و چک لیست را در 
زمان حاضر شدن در حین شروع مسابقه، 
انجام دهند.در این مسابقه هر راننده ای که 
بتواند در زمان کمتری مسیر معین شده را 
طی کند پیروز آن مرحله انتخاب 

می شود. 

امیرحسین جعفری
کارشناسی ارشد خودرو      WRC چیست ؟
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رالی داکار )به بیان ساده تر داکار که 
قبال به عنوان پاریس داکار شناخته می شد( 
معتبرترین و بزرگ ترین رالی رقابت های 
جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری 
حرفه ای است. این مسابقات ساالنه توسط 
سازمان ورزش آماتوری برگزار می شود. 
در این مسابقات  هم آماتور ها و هم حرفه 
توانند شرکت کنند. آماتورها  ای ها می 
کنندگان  شرکت  از  درصد   80 تقریبا 
را شامل می شوند.  مسابقه یک رویداد 
استقامتی آفرود به شمار می آید.مسیری 
که رقبا از آن عبور می کنند بسیار سخت 
تر از رالی های معمول طراحی شده است. 
وسایل نقلیه ای که در این رالی  شرکت 
می کنند ، وسایل نقلیه جاده ای اصالح 
شده نیستند بلکه وسایل نقلیه ای کامال 
آفرود محسوب می شوند، به دلیل اینکه 

بیشتر بخش های مسیر 

مسابقه آفرود یعنی شامل تپه های شنی، 
گل، سنگ وصخره، و موانع دیگر است.
از  مرحله،  هر  در  مسافت مشخص شده 
در حدود  مسافتی  تا  کوتاه  یک مسافت 
800-900 کیلومتر در روز را شامل می 

شود.

تاریخچه:
رالی داکار ابتدا در سال 1979 میالدی 
و به ابتکار یک فرانسوی بنام تیری سابین 
است  قرار  این  از  جریان  شد.  راه اندازی 
بود که  اتومبیلران  تیری سابین یک  که 
در صحرای داکار گم می شود، و به این 
فکر می رسد که این مکان می تواند مکان 
مناسبی برای برگزاری رالی ساالنه باشد. 
دلیل  به 

از داکار چه می دانیم ؟
محمد ارجمندی

کارشناسی ارشد خودرو    

اینکه کاروان طویل شرکت کنندگان، کار 
فرانسه  پاریس در کشور  از شهر  را  خود 
آغاز می کردند و در کنار سواحل دریای 
پایان  به  سنگال  کشور  پایتخت  داکار، 
می رساندند، این رالی، »پاریس - داکار« 

نام گرفته بود. 
کلیات	مسابقه:

چهار گروه عمده رقابتی در داکار موتور 
سیکلت، quads، اتومبیل، )از خودروهای 
باگی تا suv های کوچک( و کامیون ها 
هستند. بسیاری از تولیدکنندگان خودرو، 
شرکت در این مسابقه را، یک آزمون بزرگ 
به حساب می آورند. و به تبع آن اگر چه 
که الزم به ذکر است، بسیاری از وسایل 
نقلیه شرکت کننده، به شدت اصالح شده 
و یا با هدف ساخته شده است.                                      
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موتور:

از سال 2011، حد ظرفیت موتور برای 
همه موتور سیکلت های رقابت کننده در 
می  ها  موتور  است.   450cc داکار  رالی 
باشند.  سیلندر  دو  یا  سیلند  تک  توانند 
سواران به دو دسته تقسیم می شوند: 1. 
زبده ها )گروه اول( 2. غیر زبده ها )گروه 
دوم( که گروه دوم به دو دسته دیگر تقسیم 

می شوند: کالس سوپر تولید و ماراتن.
توانند  نمی  ماراتن  کالس  رقبای 
قسمت های کلیدی  موتور)شامل پوشته 
موتور،سیلندرها و سر سیلندرها(، فریم و 
شاتون ها را تغییر دهند در صورتیکه گروه 
های سوپرتولید و زبده ها می توانند این 

اجزا را جایگزین کنند.

موتورهای	چهار	چرخ:																																												
های  موتور   ،2009 سال  از  قبل  تا 
چهارچرخ زیرگروهی از دسته ی موتور ها 

محسوب می شدند اما بعد از آن زمان به 
آنها دسته بندی مجزایی اعطا شد و در 
گرفتند.  قرار   3 گروه  در  فعلی  مقررات 
گروه 3.1 که موتور چهارچرخ هایی با دو 
چرخ راننده و موتورتک سیلندربا ماکزیمم 
می  تشکیل  را  سی  سی   750 ظرفیت 
دهند. و گروه 3.2 موتور چهارچرخ هایی 
که هر چهار چرخ آنها متحرک است، که 
ماکزیمم طرفیتی در حدود 900 سی سی 
در حالت تک سیلندر یا دو سیلندر دارند.

خودرو:																																																										
کالس خودروها به خودروهایی با وزن 
از 3500 کیلو گرم تعلق دارد که  کمتر 
به چندین دسته تقسیم می شوند: گروه 
T1 خودروهای صحرایی بهبود یافته که 
از  هایی  زیر گروه  به  نیز  گروه  این  خود 
لحاظ نوع موتور)بنزینی یا دیزلی( و تعداد 
چرخ های درگیر)دو چرخ یا چهار چرخ( 
تقسیم می شوند. گروه T2 خودروهایی 
صحرایی تولید سری که این گروه به دو 
دسته خودروهای بنزینی و دیزلی تقسیم 
برای   T3 گروه که  حالی  در  شوند.  می 
خودروهای سبک وزن تعبیه شده است.-
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دیگر  معرفی  به  بعدی  شماره  در 
رالی ها، در سراسر جهان می پردازیم.

کامیون:																																																										
بار  اولین   )T4( ها  کامیون  کالس 
درسال 1980 وسایل نقلیه ای را شامل 
کیلوگرم  از 3500  بیشتر  که  می شدند 
شرکت  های  باشند.کامیون  داشته  وزن 
تولید  های  کامیون  به  رقابت  در  کننده 
سری )T4.1( و کامیون های اصالح شده 
)T4.2( تقسیم  می شوند. در حالی که 
 T5 عنوان تحت  قبال  که   )T4.1( گروه 
شناخته می شدند کامیون ها پشتیبانی 
شده توسط رالی محسوب می شوند به این 
معنی که آنها از اردوگاهی به اردوگاه دیگر 
برای حمایت از خودروهای رقابت دهنده 
در حرکتند. این دسته در سال 1998 به 

رالی معرفی شدند.   

مجموعکامیونخودروموتور	چهارچرخموتورمرحله
1364511155347آغاز	رالی

112369051289روز	استراحت

84پایان	رالی
)62 درصد (

23
)51 درصد (

67
)60 درصد (

41
)75 درصد (

215
)62 درصد (

اکنون تا حدودی با این 
به  حال  شدیم،  آشنا  رالی 
آنچه در رالی داکار 2016 
رخ داده است، می پردازیم.

داکار 2016، 37 امین 
داکار است که 8 سال پیاپی 
در جنوب آمریکا برگزار می 
شود. رالی از بوینس آیرس 
در آرژانتین شروع می شود، 
و سپس از طریق آرژانتین 
و بولیوی در نهایت در پرو 
خاتمه می یابد. در جدول 
تعداد شرکت کنندگان رالی 
داکار 2016 را مشاهده می 

کنید.
مسابقه با 11 کیلومتر 
بوینس  در  آمد  در  پیش 
آیرس آغاز گشت وقتی که 
خودرو یکی از رانندگان به 
منحرف  تماشاگران  سمت 
شد و تقریبا 10 نفر آسیب 
دلیل  به  اول  دیدند.مرحله 

شرایط بد آب و هوایی برگزار نشد، و به 
همین دلیل دومین و سومین مرحله نیز 

کوتاه شدند و به 100 کیلومتر رسیدند.
سومین گام  نیز برای کامیون ها به علت 
فروپاشی بخشی از مسیر به دلیل بارش 

سنگین باران کوتاه شد. چهارمین 
و پنجمین مرحله داکار 2016 ، 
اولین ماراتن محسوب می شدند 
با نوآوری امسال که خودروها ابتدا 
به یک پارک بسته وارد شدند . 
گام هفتم یکی از چشمگیر ترین 

مرحله ها محسوب می شد.
دومین  نینو  ال  ی  پدیده 
بخش زمانی را هم برای موتور ها 
و چهارچرخ ها کنسل کرد. سپس 
متیاس  جدی  تصادف  دلیل  به 
میتسوبیشی  تصادف  و  والکنر 
لیونل باود با یکی از تماشاگران 
از  یکی  فوت  به  متاسفانه  که 

تماشگران منجر شد.
کاهش  سبب  شدید  گرمای 
مرحله 9 و 11 گردید، در حالی 
که مرحله 10 هم به دلیل سیل 
ناشی از طغیان رودخانه ها کنسل 
شد. این بود خالصه ای از آنچه 

در رالی داکار 2016 اتفاق افتاد.
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امیرحسین جعفری

خودرو    
کارشناسی ارشد 

 گزارشی از نمایشگاه خودرو در نصف جهان

دوازدهمین 
نمایشگاه صنعت خودروی 

اصفهان که می توان آن را متفاوت ترین 
نمایشگاه صنعت خودرو در اصفهان وحتی 
لغو  از  ایران به دلیل شرایط موجود بعد 

تحریم ها نامید.
اروپایی  های  شرکت  که  شرایطی 

که  کنند  می  تالش 
خودروی  صنعت  در 
ایران جای پای خود 
قبل  از  تر  محکم  را 
توان  می  که  کنند، 
که  دادهایی  قرار  به 
ایران  با  پژو  شرکت 
ماه  چند  در  خودرو 
اخیر منعقد کرد اشاره 
به  توانیم  می  کنیم. 
های  شرکت  حضور 
ایتالیایی  و  آلمانی 
در  کنیم.  اشاره  نیز 
ها  چینی  میان  این 
با  قبل،  از  تر  جدی 
به  ایران  اینکه  هدف 
برای  درگاهی  عنوان 
صادرات  و  مونتاژ 
به  چینی  محصوالت 
آسیای مرکزی باشد، 
وارد مذاکره با ایرانی 
قرار  و  اند  شده  ها 
با  جدیدی  دادهای 
ایرانی  های  شرکت 

بسته اند .
نمایشگاه  این  در 

نمایندگان 
فروش خودروهای چینی 

را  چینی  خودروی  که  هایی  شرکت  و 
مونتاژ می کنند، به وفور قابل مشاهده بود، 

که 
را   متنوعی  شرایط 

نیز برای فروش در نظر 
گرفته بودند.

دوازدهمین  در   
صنعت  نمایشگاه 
اصفهان  خودروی 
آرین  شرکت های 
خودروسازان  موتور، 
کرمان  شرکت  راین، 
خودرو،  رامک  موتور، 
مدیا  صنایع  شرکت 
شرکت  کیش،  موتورز 
خدماتی  توسعه 
بازرگانی نگین خودرو 
موتور،  بهمن  ایرسا، 
آسان  خودرو،  پرشیا 
موتور، مدیران خودرو، 
موتور  گلرنگ  شرکت 
شرکت  فامیلی، 
کارمانیا،  خودروسازی 
شرکت پارسیان عظیم 
همچنین  و  خودرو 
خودرو  عصر  ماهنامه 
کنندگان  مشارکت 
حاضر در این نمایشگاه 

را تشکیل می دادند.
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 نمایشگاه دیترویت 2015 در یک نگاه

محمد ارجمندی
کارشناسی ارشد خودرو    

:	)Chevrolet Volt(		شورولت
همه چیز این ماشین از پایه طراحی 
شده، شکل ماشین منحصر به فرد است 
به قدرت آن اضافه شده  وبدنه به سبک 
ترین  مهم  است.  شده  طراحی  خودش 
با  مسافت طی شده  ماشین  این  ویژگی 
برق است. آن طور که تبلیغ شده با یک 
بار شارژ می تواند 50 مایل را طی کند. در 
این ماشین از باتری های لیتیم جدیدی 
استفاده شده که می تواند 18/4 کیلو وات 

بر ساعت برق تولید کند.
این  مورد  در  مهم  و  بارز  نکته  یک 
ماشین این است که، از دو موتور متوسط 
برقی استفاده می کند که با هم کار می 
قبلی  های  مدل  با  مقایسه  ودر  کنند 

ماشین های برقی کاراتر ، کم 
حجم تر و در حدود 100 پوند 
سبک تر است. در ساخت انها 
به میزان قابل توجهی از فلزات 
شده  استفاده  تری  کم  نادر 
است.بازده مصرف سوخت این 
ماشین هم با مدل قبلی اش، 
که  طوری  به  است،  متفاوت 

موتور گازوییلی این خودرو 1/5 لیتر حجم 
و 4 سیلندر دارد و با هر لیتر گازوییل می 

تواند 41 مایل را طی کند .
این  ترکیبی  سوخت  مصرف  بازده 
ماشین، این ماشین را بیش از پیش ممتاز 
می کند  مهم تر از همه اینکه، این ماشین 
علی رغم مدل های مشابه اش با گازوییل 
معمولی کار می کندو زمانی که از موتور 
استفاده می کند مسافتی که  برقی اش 
به اعضای هر لیتر سوخت طی می کند 
به       mpge 102 می رسد. میانگین 
قدرت این ماشین با سوخت ترکیبی برق و 

گازوییل 149 اسب بخار است و گشتاوری 
در حدود lb. ft 294 تولید می کند که 

ثانیه   8/4 ماشین  این  درنتیجه 100-0 
طول می کشد که از ماشین های امروزی 

7 درصد بهتر است.
خودرو  این  مورد  در  جالب  ی  نکته 
خودرو  فرض  پیش  سرنشینان  تعداد 
است که این تعداد برخالف همه ماشین 
ها که 4 نفر است  در این ماشین به 5 
نفر افزایش یافته است. اکثر قطعات این 
ماشین به طور مفرد از پالستیک فشرده 
کنترل  سیستم  اما  است.  شده  ساخته 
جدید نصب شده بر روی آن کامال منحصر 
به فرد است. فروش این خودرو در اواخر 

سال 2015 اغاز شده است.
	Porsche Cayenne( پورشه	

:)Turbo S
یا  بلند  شاسی  های  ماشین  دنیای 
SUV یک پادشاه تازه دارد و این پادشاه 
 Porsche Cayenne  2016 مدل 
Turbo S این ماشین توانسته است که 
پیست نوربرینگ را در کمتر از 8 دقیقه 
طی کند رکوردی که تا بحال توسط هیچ 
نشده  تکرار  دیگری  بلند  شاسی  ماشین 

است.
این ماشین یک موتور 4/8 لیتری توربو 
V8 را در خود جای داده است که قدرتی 
معادل 570 اسب بخار تولید می کند. این 
 lb. ft ارقام به اندازه ی 20 اسب بخار و
37  از قدرت و گشتاور بیشتری نسبت به 
مدل TURBO S 2014 برخوردار است.

است  زیاد  آنقدر  ماشین  این  قدرت 
از  ثانیه   1/4 در  تنها  را  آن  سرعت  که 
رساند.  می  ساعت  بر  مایل   62 به  صفر 
حداکثر سرعت این خودرو 170 مایل بر 
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دیگر 26 دوتای  و  است،  گرفنه  قرار  قدرت 
روی محور جلو نصب می شود تا به حرکت 
چهار چرخ درگیر با نیروی موتور شتاب 
لحظه ای متوازن و تعادل گشتاور بین دو 

طرف ماشین را هم اضافه کند. 
NSX نسبت به مدل پیشین از این 
لحاظ بهتر است که به طول ماشین 3 اینچ 
و به عرضش 1 اینچ اضافه و در قسمت 
عقب این خودرو هم دریچه های بزرگی 
برای خنک کردن موتور تعبیه شده است.

قطر چرخ ها 20 اینچ و عرض چرخ 
های جلو 2/41 اینچ ، عرض چرخ های 
ترمز  سیستم  است.در  اینچ   2/95 عقب 
چرخ های جلو ، از کالیپر 6درصد و چرخ 
استفاده شده  کالیپر 4درصد  عقب  های 
است که بر روی صفحات گردان از جنس 

کربن-سرامیک قفل می شوند.
ممکن است کمی عجیب به نظر برسد 
 NSX ولی قاب جلو پنجره و چراغ ها ی
مثل یک ماشین معمولی از فوالد ساخته 
برای کم کردن  این وجود  .با  شده است 

وزن در کف خودرو، در کاسه چراغ ها و 
فیبر های  از  ای  به گونه  بدنه  پنل های 
کربن استفاده کرده اند که این ماشین در 
کالس خودش کمترین مرکز ثقل رو دارد. 
کامال  جدید   NSX داخلی  فضای 
ارگونومیک است به طوریکه و به راحتی 
گیج  ی  همه  شد  خودرو  وارد  توان  می 
بر روی فرمان دسته  اند و  ها دیجیتالی 
که  گرفته  قرار  دینامیکی  کنترل  های 
برای تغییر حالت رانندگی به حالت های 
معمولی،اسپرت، اسپرت + و رانندگی جاده 

ای استفاده می شود. 

ساعت است.اگزوز های اسپرت به عنوان 
یک آپشن برای عالقه مندانی که دوست 
دارند صدای قدرتمند موتور این ماشین به 

وضوح شنیده شود، تعبیه می کنند.
این ماشین یک الیه ضد  موتور  دور 
طنین  که  شده  تعبیه  مخصوص  صدای 
   V8 موتور  این  صدای  از  تری  دلنشین 
اتاق بپیچد. سیستم ترمز چرخ های  در 
جلوی این ماشین دیسک هایی از جنس  
سرامیک ترکیبی دارند. که به شکل فوق 
پیستونی  کالیپر  تا  توسط 10  ای  العاده 

قفل می شوند.
سیستم  از  ماشین  این  شاسی  در 
استفاده  پورشه  شاسی  کنترل  دینامیک 
شده است، که از چپ کردن ماشین در 
پیچ های تند جلوگیری می کند، سیستم 
کنترل گشتاور هم با کم کردن از سرعت 
چرخ های عقب در پیچ های تند باعث نرم 
پیچیدن این ماشین در پیچ های تند می 
شود قطر چرخ های این پورشه جدید 21 

اینچ قطر دارند.

:)Acura NSX(		آکورا
بعد از سال ها انتظار باالخره از سوپر 
رونمایی   ACURA NSX اتومبیل 
که هر خواننده  اول چیزی  شد مطمئنأ 
دوست دارد درباره خودرو بداند این است 
که چنین ماشین زیبایی چند اسب بخار 

دارد  قدرت 
آکورا  که 
دقیقا  رو  این 

مشخص 
است،  نکرده 
تلویحا  ولی 
کرده   بیان 
این  که  است 
بیشتر  مدل 
اسب  از 550 
قدرت  بخار 
این  دارد 
خودرو از یک 
موتور توربوی 
 V8 دوقولوی

با یک کالچ  که 
سرعته   9 دوبل 
کنترل می شود 

بهره می برد.
سیستم  در 
قدرت  انتقال 
برقی  موتور  سه 
رفته  کار  به 
یکی  که  است 
بین  آنها  از 
و  ماشین  موتور 
انتقال  سیستم 
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:)Infiniti Q60(	اینفینیتی
از  جدیدی  های  نمونه  اینفینیتی 
در  را  اسپرتش  ی  کوپه  های  ماشین 
آخرین روزهای نمایشگاه دیترویت 2015 
 Q معرفی کرد. اسم این نمونه پیش تولید
60  و در طراحی آن از Q50 و مدل پیش 
تولید Q80 الهام گرفته اند. احتمال تولید 
هر دو این مدل های پیش تولید توسط 
اینفینیتی وجود دارد. زیر کاپوت یک موتور 
سه لیتری دو قولوی V6 با تزریق مستقیم 
سوخت تعبیه شده است. این موتور پایه 
طزاحی یک خانواده از موتور های جدید 
اینفینیتی است. تولید کننده مشخصات 

مرسدس	
:)	63S		AMG GLE(

 GLE مدل  از   AMG مرسدس 
اصل  در  ماشین  این  کرد  رونمایی   63S
با BMW X6M تولید شده  در رقابت 
و به همین دلیل از یک موتور 5/5 لیتری 

BI-TURBO ، V8 بهره می برد.قدرت 
این موتور 577 اسب بخار و دور موتورش 
به 5500 دور بر دقیقه می رسد این قدرت 
برای رسیدن به سرعت mile/hr 60 یا 
km/hr 100 تنها در طی 4/2 ثانیه کافی 

است.

مرسدس برای رسیدن به این قدرت 
سرعته   7 قدرت  انتقال  سیتم  یک  از 
نیروی  که  کند  می  استفاده  اتوماتیک 
موتور رو به هر چهار چرخ می 
درصد   60 حالیکه  در  رساند 
آن به چرخ های عقب منتقل 
می شود. این سیتم انتقال 5 
آنها  با  حالت تنظیم دارد که 
می توان رفتار ماشین در جاده 
سیستم  یک  کرد   راتعیین 
کنترل دستی هم تعبیه شده 
تا در صورت تمایل خود راننده 
دنده ی ماشین را عوض کند. 
این محصول AMG  مرسدس بنز است 
یعنی راننده انتخاب های زیادی را برای 
مثل  هایی  حالت  دارد.  ماشین  رانندگی 
رانندگی اسپرت ،اسپرت + ،حالت متعادل 
و همین طور حالت تعیین شخصی که به 
شما این امکان را می دهد که ترکیبی از 

تمام حالت های 
به  را  موجود 
همانند  کنید.  انتخاب  خود  دلخواه 
دیگر تولیدات AMG این محصول هم 
سفارش  به  اسپرت  اگزوز  نصب  امکان 
خریدار را پیش بینی کرده که با این کار 
موتور راحت تر تنفس می کند و غرش 
ماشین بیشتر می شود.به همین شکل این 
ماشین را می توان با فنربندی با فنرهای 
بادی و سیستم تعیین شخصی المان های 
تعلیق هم سفارش داد.قطر دیسک های 
جلو 15/4 اینچ و دیسک های عقب 13/6 
اینچ است مسلما اتاق این ماشین هم ارتقا 
از فیبر کربن در  داده شده و از قطعاتی 
ایمنی  است. سیستم  استفاده شده  اتاق 
طور  به  است  زدنی  مثال  هم  سرنشین 
مثال سیستم ترمز انطباقی، دوربین های 
ضد تصادف جلو وعقب ، دوربین های دو 
طرف بدنه بخشی از ایمنی های استاندارد 
این خودرو محسوب می شوند. مسلما این 
ماشین هم بدون یک بدنه قرص و محکم  
و طراحی خاص خودش، نمی تواند ساخت 

AMG  باشد. 

قدرت موتور را اعالم نکرده است، ولی اگر 
موتور این ماشین مشابه مدل پیش تولید 
Q80  باشد این موتور به تنهایی و بدون 
در نظر گرفتن سیتم هیبرید قدرتش به 
450 اسب بخار می رسد.هر جور که به 
این ماشین نگاه کنید به نظر می رسد که 

تولید آن کامال قابل توجیه 
است.

 Q50 مدل  مانند 
سیستم  از  هم   Q60،
استفاده  دیجیتال  هدایت 

می کند، سیستمی که اینفینیتی معتقد 
است که نسبت به سیستم سنتی هدایت 

تری  سریع  واکنش  فرمان  با  مکانیکی 
می  نشان  راننده  های  فرمان  به  نسبت 
مدل  یک  خودرو  دهد.این 
تولید  پیش  مفهومی 
کارخانه  و  است 

را در سال  انبوهش  تولید  قصد دارد که 
2016 آغاز کند.
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:)Ford GT(	فورد
موتور این ماشین تقریبا در وسط آن 
قدرت حیرت  تمام  و  است  تعبیعه شده 
آورش را از طریق یک گیربکس 7 سرعته 
دو کالچه که به سرعت دنده عوض می 
کند به چرخ های عقب منتقل می گردد.
فورد یک موتور 3/5 لیتری دوقولوی توربو 
V6 دارد. این ماشین با ویژگی هایش  یک 
ویترین تمام عیار از حرفه ی مهندسی و 
در  است.  خودرو  تولید  صنعت  در  فنی 

ماشین  این  اصل 

از مدل های افسانه ای محسوب می شود.
به  زیبا  بدنه  این  طراح  مهندسین 
آلومنیویم  و  کربن  فیبر  از  زیادی  میزان 

رینگ  ساخت  در  ماده  این  از  استفاده 
حدودا 13 پوند از وزن ماشین را کاهش 

داده است .
این  طراحی  در  طراح  مهندسین 
ماشین هر المانی را که وجودش چندان 
الزم نیست،را حذف کرده اند. به طور مثال 
بخشی از سیستم تهویه هوا ، صندلی های 
های  دوربین  پشتیبان  سیستم  و  عقب 

ماشین در این مدل، حذف شده اند.
 GT این مدل بیشتر از 130 پوند از
معمولی سبک تر است وکارایی شاسی آن 
هم تا حد زیادی ارتقا داده شده است در 

این مدل از چند دمپر با دریچه مغناطیسی 
هم استفاده شده است، و کف ماشین هم 
خوابیده تر شده است. در یک کالم این 
ماشین می تواند در جاده فرمانروایی کند.

حال به موتور 5.2 لیتر این ماشین می 
رسیم که بیش از 500 اسب بخار قدرت 
دارد و حداقل گشتاور  lb. ft 400 تولید 
می کند واین یعنی قابلیت های حرکتی 
ی  دنده  است.  العاده  فوق  ماشین  این 
دستی این ماشین 6 سرعته و نسبی دور 
محور چرخ ها با دیفرانسیل پیچیده ی آن 
3/73 است. فروش این خودروی بی نظیر 
در اواخر سال 2015 در آمریکا و کانادا 

شروع شده است.

	Ford Mustang Shelby( فورد	
:)GT350R

شاید بتوان گفت که این ماشین بیشتر 
 mustang از همه ی نمونه های قبلی
این  بدنه  است  آماده  انبوه  تولید  برای 
میزان  که  شده  طراحی  طوری  ماشین 
چسبندگی اش به جاده را بیشتر می کند 
تا ماشین بتواند در حرکت ثبات بیشتری 

داشته باشد.
برای ارتقای کارایی دینامیکی از رینگ 
های 19 اینچی استفاده شده است و برای 
فیبر  از  ،خودرو  انبوه  تولید  در  بار  اولین 
های کربن بسیار سبک ساخته شده  است. 

استفاده کردند.یعنی در واقع به این مواد 
پناه بردند. این مواد پیشرفته باعث افزایش 
استحکام بدنه می شوند و در کاهش وزن 
ماشین خیلی موثراند.شکل بدنه خاصیت 
آیرودینامیکی بسیار موثری دارد.در عقب 
ماشین از خم های منحرف کننده ی هوا 
استفاده شده است.در مورد شاسی و جلو 
توان گفت که  این ماشین هم می  بدنه 
باز شده  از یک ماشین فرمول وان  انگار 
اند و روی این کوپه 

سوار شده اند. چرخ های این خودرو دوباره 
متولد شده 20 اینچ قطر دارند و به کمک 
کاراییش  چسبنده  فوق  های  الستیک 

بیشتر می شود.
طور  به  سوخت  زمان  هم  باتزریق 
مستقیم و از طریق دهانه ها قدرت این 
موتور به چیزی بیشتر از 600 اسب بخار 
می رسد مشخصه ای که قدرت این موتور 
ترین  قدرتمند  عنوان  به  را  ماشین  این 
انداخته  ها  زبان  سر  شده  ساخته  موتور 
انتقال  سیستم  یک  ماشین  این  است. 
امکانات بیشمار  اطالعات بدون قطعی و 
دیگری هم دارد فعال اطالعاتی در مورد 
است  نشده  ارائه  ماشین  این  عرضه 

ولی در اوایل سال 2016 احتمال روانه بازار 
می شود. 
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:)Buick Avenir(	بیوک
همه  مدل  این  از  رونمایی  با  بیوک 
نشان  مدل  این  است.  کرده  متعجب  را 
آینده  بیوک در  دهنده ی مدل شاخص 
است. با وجود استفاده از المان های عامه 
پسندانه این مدل با اکثر ماشین هایی که 
در  خیابان تا حاال دیده اید کامال فرق می 
کند جلوی پنجره ماشین شکل جدیدی از 
آرم بیوک را آشکار می کند.چراغ های جلو 
کامال LED  هستند اما جالب ترین جلوه 

ی این ماشین سپر عقب کمان شکلش 
صفحه  دو  عقب  سرنشینان  برای  است 
نمایش 12 اینچی لمسی تعبیه شده که 
با بروز ترین نرم افزارهایی که با بیوک کار 
گیج  همه ی  اند.  مجهز شده  کنند  می 
ها دیجیتالی اند، و همانند ماشین  های 
جدید از صفحه نمایش اینترنت نسل 4 
LTE برخوردارند. گفته شده است که در 

این ماشین از نسل جدید سیستم هدایت 
موتور های  V6 استفاده شده است.

اتوماتیک فوق  با یک سیستم  موتور 
العاده کارآمد ادغام شده که نیروی موتور 
را به هر چهار چرخ انتقال  می دهد. عالوه 
بر این، سیستم جلو بندی قابل تنظیمش 
باعث شده با 24/5 اینچ طول به سمت جلو 
شیب داشته باشد. بیوک باالخره توانست 
ماشینی را که به آن احتیاج داشت، روانه 

بازار کند.
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معرفی بهترین خودرو در سال 2015 

محمد ارجمندی
کارشناسی ارشد خودرو    

این قسمت به اتنخاب بهترین اتومبیل 
2015 اختصاص دارد همچون همیشه این 
اتومبیل ها از بین تعداد زیادی اتومبیل 

گلچین شده اند.
 FERRARI بی شک نمی توانستیم
این  انتخاب نکنیم  را    SPEACIALE
اتومبیل یکی از نخستین انتخاب ها برای 
قرار گرفتن در این لیست بود که بسیار 
انگیز است. در بخش  پرقدرت و شگفت 
 GOLF R و AUDI S1  دیگر لیست
که  جور  و  جمع  اتومبیل  دو  دارند.  قرار 

قابلیت های زیادی دارند. 
 PORSHE CAYMAN GTS
سریع  مدل  یک  دارد  زیادی  طرفدارای 
هر  در  تواند  می  که  منسجم  و  چابک   ،
 BMW لیستی خودنمایی کند از طرفی
M3 حرفای زیادی برای گفتن دارد که 
از مدل پیشین خودش کمی سبک تر و 
قدرتمند تر است، و جادویی که در موتور 
 BMW های توربو شارژدار در موتورهای
اتفاق افتاد را خیلی خوب زنده نگه داشته 
است. BMW یک نماینده ی دیگر هم در 
این رقابت دارد که با سقفی از جنس فیبر 
کربن ، چهار چرخ متحرک ، یک موتور 
هیبریدی ساخته شده است، که همانند 

نگاهی از دریچه اکنون به آینده است.
 ASTON در مقایسه با این اتومبیل ها
یک   MARTIN VANQUISH
که  شود  می  محسوب  قدرتمند  ماشین 
یک موتور 6 لیتری ، 12 سیلندر با آرایش 
 JACAUR F-TYPE R دارد.   V

COUPE  هم ماشین سریعی محسوب 
می شود که به راحتی در پیچ ها تغییر 
مسیر می دهد. قابلیت های این ماشین  
برای هر کسی که عاشق اتومبیل است، 

یک آرزو محسوب می شود.

S 650 MACLAREN خودرویی 
کاربردی و دقیق محسوب می شود، که 
یک موتور 12 سیلندر دارد که از مدل های 
پیشین خود قدرتمندتر است، و رانندگی با 
این اتومبیل دنیای دیگری را بر روی انسان 
همچون  تواند  می  آیا  ولی  گشاید.  می 
مغزمون ،قلبمون را هم تسخیر کند. در 
 RENAULT MEGANE نهایت به
R-275 می رسیم یک اتومبیل هاچ بک 
کمربندهای  از  که  عقب  صندلی  بدون 
ایمنی 4 بنده در آن استفاده شده است.

این اتومبیل در مقایسه با اتومبیل پیش 
تولیدش خیلی فرق کرده است.

این اتومبیل ها فهرست ما را تشکیل 
می دهند. حال وقت آن است که با آنها 
رانندگی کنیم و به قضاوت بپردازیم . برای 
اینکه این قضاوت به بهترین شکل ممکن 
انجام شود، کار را به متخصصین واگذار می 

کنیم، اسامی افرادی که ما را در این زمینه 
ادامه آمده است.همه  اند، در  یاری کرده 
جور امکانات برای یک رانندگی درست و 
حسابی در جاده های مرزی ایسلند، وجود 
دارد پیچ های تند که خیلی راحت می توان 
قابلیتهای اتومبیل 
بررسی  را  ها 
مثبت  نکات  کرد 
را  آنها  منفی  و 
استخراج  و تفاوت 
چرخشی  های 
را  فیزیکیشان  و 
در  کرد.   تحلیل 
این جاده ها نه ترافیکی وجود دارد و نه 
و  پستی  شامل  ها  جاده  این  رهگذری، 
بلندی های متناسب است که به راحتی 
کشید  چالش  به  را  ها  خودرو  توان  می 
از بهترین خودروهای  این لیست  مسلما 
کردن  پیدا  که  اند  شده  انتخاب   2015

تفاوت هایشان کار آسانی نیست.

Marino Franchitti	)contributing road tester(
Dan Prosser)road tester(
Jethro Bouingdon	)contributing editor(
Henry Catchpole	)features editor(
Dickie Meaden	)contributing editor(
Richard Porter	)columnist(
Nick Trott	)editor(

بعضی از این ماشین ها از نظر کیفیت 
کامال شبیه هم هستند که از این موارد 
 GOLF R و AUDI S1 به توان  می 
که هر دوی آنها به تمام معنا ماشین های 
خوبی محسوب می شوند، ولی از این میان 
عمل  بهتر  آوری  حیرت  شکل  به  گلف 
تولید  گلف  که  هایی  ماشین  کند.  می 
زمانی  اما  دارند  خوبی  عملکرد  کند  می 
قرار می  را تحت شرایط سخت  آنها  که 
دهیم، تعادلشان را از دست می دهند. اما 

GOLF R عملکرد خوبی دارد.
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31  AUDI S1 از بعضی جهات همین 
حس را منتقل می کند ولی زیاد خوش 
فرمان نیست. و این حس را به شما منتقل 
می کند که آنطور که باید قدرت موتور به 
 GOLF R .چرخ ها منتقل نمی گردد
یک اتومبیل تمام و کمال و حیرت انگیز 
است، و هیچ المان کسل باری ندارد که 
بخواهیم در مورد آن حرفی بزنیم. چیزی 
که باعث می شود که این اتومبیل اصال 
کسالت بار نباشد این است که قابلیت های 
زیادی دارد و محدودیت های آن هم بسیار 
اندک است. همیشه این گونه است که ما 
سعی می کنیم تا نهایت قابلیت های یک 
اتومبیل را پیدا کنیم، ولی در این مورد 
نمی توان این کار را انجام داد. اگر در چهار 
چوب توانایی های شخصی هر فرد رانده 

Golf R

Audi S1

شود این اتومبیل واقعا حیرت آور است و 
همه امکاناتی که فکرش را بکنید داراست. 
موتور قوی دارد، دنده ها به بهترین شکل 
ممکن عوض می شود.تعادل اتومبیل در 
چاله ها و دست انداز ها مثال زدنی، و از 
شاسی خوبی برخوردار است در یک کالم 

حیرت انگیز است. این یک گلفه ولی هم 
برای سرنشین ها وهم برای اسباب و اثاثیه 
کامال جادار است.درنتیجه رانندگی با گلف 
واقعا لذت بخش است که دیدن این همه 
قابلیت را در چنین اتومبیل جمع و جوری 

در نوع خود جالب است.

طراحی  خوب  خیلی   BMW I8
شده است و کامال با اتومبیل های دیگر 
فرق می کند ولی نکته ی ناراحت کننده 
در این خودرو این است که حس اسپورت 
بودن در این خودرو کامال ملموس نیست 
این خودرو خوب است و راندن  عملکرد 
العاده ای به شما می  آن هم حس فوق 
دهد. I8 یک خودرو اسپرت و همچنین 
برقی که یک موتور خیلی قوی کوچک 
هم در قسمت عقب آن دارد، نرم، سریع و 
بی نقص است و موتور برقی در پیچ ها به 
راحت چرخیدن آن، کمک می کند. یک 
نکته منفی چرخ های جلو آن است که اگر 
به دید یک اتومبیل تمام اسپورت به آن 
نگاه می شد باید به دلیل کاراییش هم که 
شده، از قید زیبایی آن می زدند، و چرخ 
های جلو را عریض تر طراحی می کردند.

BM
W

  I 8
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طور 32 آن  را  موتور  قدرت   BMW M3
که باید به چرخ ها منتقل نمی کند، خصوصا 
زمانی که جاده خیس باشد تعادل و کنترل 
بدنه آن زیاد خوشایند نیست و بعضی مواقع 
این حس به شما دست می دهد که ممکن 
از جاده منحرف شوید. همان طور که گفته 
شد زمانی که جاده خیس است، راندن آن هم 
خیلی سخت می شود. این اتومبیل سنگین 
است ودرنتیجه این یک نقص محسوب می 
شود که مدل قبلی این خودرو هم همین نقص 
را داشته است، درنتیجه انتظار می رفت که در 
مدل جدید این خودرو، برطرف شود. با وجود 
اینکه  همه ماشین های امسال کامال حیرت 
اینها این ماشین یک  انگیز بودند ولی میان 

رتبه از دیگر ماشین ها باالتر است.
العاده  فوق   JAGUAR F-TYPE
است. و کامال فرق بین اتومبیلی که از لحاظ 
فنی عالی است، با اتومبیلی که راندنش هم 
عالی است را به ما نشان می دهد. مهم تر از 
بسیار  که  دارد   V8 موتور خودرو  این  همه 
بخواهیم جگوار  اگر  گیرد.  سریع شتاب می 
را با MCLAREN  مقایسه کنیم می توان 
گفت که این دو اتومبیل در دوسر یک طیف 
قرار دارند مک الرن از لحاظ فنی بسیار قوی 
است و تنها مشکل آن صندلی هایش هستند 
متاسفانه برای این اتومبیل به جای صندلی 
اسپرت از صندلی معمولی استفاده کرده اند که 
طوالنی مدت راندن این خودرو باعث کوفتگی 
در قسمت پاها می شود خصوصا برای کسانی 

که قدشان بلند است.
آستون مارتین نیز کمی کشش به عقب 
دارد مثل اینکه گیربکس آن نمی تواند ماشین 
را راحت از زمین بکند مثل این می ماند که 
گیربکسش کمی از اتومبیل عقب می ماند و 
دنده ها آن طور که باید عوض نمی شوند. در 
مجموع یک اتومبیل فوق العاده است. در مسیر 
لذت بخش  ماشین  این  راندن  های طوالنی 
است. این اتومبیل پرقدرت و استادانه طراحی 
شده است این خودرو بسیار چابک است، و 
می توان به جرات گفت که ترمز این ماشین 
نسبت به ماشین های این لیست از همه قوی 
تر است.این اتومبیل ظاهر خوبی دارد و اتاق 
ماشین که 12  این  موتور  زیباست  واقعا  آن 
سیلندر V  شکل است، جزو قوی ترین موتور 
ها محسوب می شود. در نتیجه این ماشین 
یک ماشین ایده آل است، خیلی نرم در جاده 
حرکت می کند خوش فرمان است و تعادلش 

مثال زدنیست.

BMW  M3

McLaren 650 S

Jaguar F 
type Coupe

Aston Martin 
Vanquish
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Renault Megane RS Porsche 911 Turbo

اما در مورد پورشه اینکه پورشه یک 
جای  آید،  می  حساب  به  خوبی  ماشین 
بحثی نیست وقتی با این اتومبیل رانندگی 
می کنید دوست ندارید متوقف شوید از 
تعادل عالی برخوردار است. خوش فرمان 
و خیلی نکات خاص و عالی در مورد این 
عالی  موتور  کارکرد  دارد.  وجود  ماشین 
بی  حس  همه  فرمانش  و  گیربکسش   ،
نظیری را به شما منتقل می کند. ولی می 
توان گفت که این مدل، یک نقص دارد، 

Ferrari Speciale

این خودرو بهترین فراری ایتالیاست. 
 2015 سال  ماشین  بهترین  انتخاب  در 
بهترین ماشین سال  اینکه کدام ماشین 
شود اختالف نظری میان متخصصان نبود. 
این خودرو از همه تست ها سربلند بیرون 
آمده است.ولی چه پارامتری این ماشین 
خاص رو همانند اسمش خاص کرده است. 

علتش این است که فراری تمام تجربیات 
را به خصوص تجربیات 10  گذشته اش 
سال اخیرش را در این ماشین پیاده کرده 
فرمانش و   ، ، گیربکسش  است.سرعتش 
به  این ها  ای موتور همه  واکنش لحظه 
شده  ماشین جمع  این  در  وجه  بهترین 
اند.همه پارامتر های این ماشین بی اندازه 

دوست  اگر  است  شده  حساب  و  دقیق 
دقت  با  و  توایندسریع  می  باشید  داشته 
باورنکردنی در  نکته  رانندگی کنید. یک 
مورد این ماشین، این است که برای هر 
کس با هر سلیقه ای دوست داشتی است 
به طوری که  می توان گفت این ماشین 

در یک کالم کامل است.

اینکه کار زیادی ازدست راننده برنمی آید 
گیربکس آن به اندازه ای قوی است که 
می توانید با دنده 3 به راحتی تا 100 مایل 
در ساعت سرعت بگیرید و این مورد لذت 
تالش را برای راه بردن اتومبیل را از شما 
عوض  دنده  هنگام  نتیجه  در  گیرد.  می 
دهد.  نمی  نشان  زیادی  واکنش  کردن، 
گیربکس آن عالی عمل می کند البته نمی 
توان این مورد را یک مشکل یا نقص جدی 
به حساب آورد. پورشه در کل ماشین بی 

نظیری محسوب می شود فقط انتظار می 
رفت که یکم سریع تر و چابک تر باشد و 
همین طور فرمانش هم یکم دقیق باشد 
ولی از بیشتر جهات عملکرد مناسبی دارد 

روی زمین خیس رانندگی با این رنو 
مگان واقعا خطرناک می شود ولی روی 
زمین خشک عالی عمل می کند. شتاب 
گیری سریع این خودرو آن را از این لحاظ 

به FERRARI شبیه می کند.
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بررسی فنی دو خودرو دوست داشتنی

یاسین سالمی
کارشناسی ارشد خودرو    

بررسی  به  داریم  قصد  مبحث  دراین 
دو خودرو ی پرفروش بپردازیم. از جمله 
هیوندای  و  کیا  کره ای  برند  دو  مورد  در 
بهترین  که همواره تالش می  کنند که، 
نمایش را از خود ارائه دهند. در واقع، در 
بین این دو خودروساز، رقابت سختی در 
بازار محلی کشور  البته در  جریان است. 
مقابل  در  گفتن  برای  حرفی  کیا  کره، 
هیوندای  فروش  آمار  و  ندارد  هیوندای 
است.  کره ای اش  شریک  برابر   3 تقریباً 
ولی در سطح جهانی، این دو کمپانی در 
کوچک،  خودروهای  مانند  کالس هایی 
هیوندای  مانند  مدل هایی  و  شاسی بلند 
سوناتا پریمیوم و کیا اپتیما GT که در 
این مقایسه رو در روی هم قرار گرفته اند، با 
یکدیگر رقابت می کنند. فاصله قیمتی این 
دو سدان متوسط حدود 2 هزار دالر است، 
که در کمال تعجب، این مدل کیا است 
که، قیمت باالتری دارد. در همین حال، 
با توجه به رقابتی که در سال های اخیر 
کرده،  پیدا  ادامه  دو خودروساز  این  بین 
برای  خاص،  ترفندی  از  آنها  از  یک  هر 
جذابیت خودرویشان که به نوعی، شبیه 
یکدیگر هستند، استفاده کرده اند. در ادامه 
به بررسی کامل این دو مدل می پردازیم.

قیمت	و	تجهیزات:
 GT همان طور که اشاره شد، کیا اپتیما
با قیمتی برابر 43 هزار و 990 دالر، به میزان 
2 هزار دالر با هیوندای سوناتا پریمیوم به 
قیمت 41990 دالر فاصله دارد. هر دوی 

از  خود،  قیمت  نسبت  به  خودروها  این 
تجهیزات خوبی برخوردارند؛ از جمله تریم 
چرمی برای صندلی ها، تنظیم الکترونیکی 
برای صندلی های جلو و تنظیمات حافظه 
برای صندلی راننده، گرم کن و تهویه برای 
صندلی های جلو، کنترل هوای دوگانه و 
هر  اتوماتیک.  نورباالی  و  برف پاک کن ها 
مواردی  به  مجهز  خودروها  این  از  کدام 
چون، یک سیستم راهبری ماهواره ای با 
ارتباط  اینچی، امکان  نمایشگر لمسی 8 
تلفنی و صوتی بلوتوثی، یک دوربین نمای 
عقب، حسگر های پارکینگ عقب و جلو، 
چرخ های  پارکینگ،  الکترونیکی  ترمز 
کامل،  زاپاس  یک  با  اینچی   18 آلیاژی 
چراغ های جلوی زنون، چراغ های روشنایی 
روزانه  LEDو همین طور سانروف هستند.

برخالف کیا، هیوندای دارای چراغ های 
روشنایی در عقب، آینه های دارای روشنایی 
در آفتابگیرها و یک سیستم استریو با 6 
اسپیکر است. در مقابل، کیا با یک سیستم 
استریو با 8 اسپیکر و با ساب ووفر همراه 
چون  امکاناتی  دارای  همین طور  و  است 
روی صندلی ها،  بر    GT برجسته  طرح 
گرم کن و پدل شیفتر برای غربیلک فرمان 

با  که  اسپورت،  پدال های  سری  یک  و 
شخصیت اسپورت آن، سازگاری بیشتری 

دارد.

انتخاب مدل زیباتر از بین این دو، کار 
مشکلی است. با این حال، اپتیما GT دارای 
راداری،  کنترل  کروز  سیستم هایی چون 
اضطراری  ترمز  با  پیش برخوردی  هشدار 
خودکار، نورباالی خودکار، تشخیص نقطه 
هشدار  و  پشت سر  ترافیک  هشدار  کور، 

انحراف از حرکت بین خطوط است.

فضای صندوق عقب نیز برای هر دو 
مدل در یک سطح قرار دارد و این فضا 
برتری  لیتری   5 با  سوناتا  هیوندای  در 
نسبت به اپتیما، برابر 510 لیتر است. هر 
دو مدل دارای سیستم هایی هوشمند در 
در  که  درب صندوق عقب خود هستند 
هنگام ایستادن در پشت خودرو و به همراه 
داشتن کلیدها، در را برای شما باز می کند 
بسیار  دست ها،  نبودن  آزاد  هنگام  در  و 

کمک کننده است. 

دارای 6 کیسه  این مدل ها  هر دوی 
هوا هستند که به صورت دوتایی در جلو، 
کناره های جلو و حفاظت کلی دیواره قرار 
گرفته اند. نسل جدید اپتیما هنوز در تست 
تصادف قرار نگرفته، ولی سوناتا، هم اکنون 
در  ستاره(   5( ایمنی  امتیاز  باالترین  به 
تست های امسال دست پیدا کرده است. 
بنابراین، این پیروزی در راند اول متعلق 
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35 به کیا است.

طراحی	داخلی:
همان طور که تا به اینجا نیز به طور 

آن  به  واضح 
این  شده،  اشاره 
نظر  از  خودرو  دو 
لیست تجهیزات به 
شرایط  رفته،  کار 
اّما  دارند.  یکسانی 
که  حقیقت  این 
کابینی  دارای  کیا 
و  است  اسپورت 
کابین  طراحی 
به  نیز  هیوندای 
بلوغ  از  سطحی 
باعث  رسیده، 
کدام  هر  که  شده 
جایگاه  برندها،  از 

خود را داشته باشند.

دوخت  تیره،  الگوهای  با  اپتیما 
قرمزرنگ و پرداخت فلزی بر روی داشبورد 
و کنسول وسط، ظاهری ورزشکارانه تر و 
است  حالی  در  این  و  دارد  جوان پسند تر 
تریم  از  استفاده  با  اینکه  با  سوناتا  که 
فاکس-فیبرکربن بر روی داشبورد و درها، 
پالستیک سیاه رنگ کنسول وسط و رنگ 
مشکی ساده تر صندلی ها و غربیلک فرمان، 

که  می کند  سعی 
بیشتری  جذابیت 
برای بیننده ایجاد 
در  ولی  کند، 
پایین تری  سطح 
در مقایسه با اپتیما 

قرار می گیرد.

ی  ها یشگر نما
اینکه  با  داخلی 
زیادی  شباهت 
دارند،  یکدیگر  به 
متفاوت  تجربه ای 
و  گرافیک  از 
را  استفاده  راحتِی 

قرار می دهند. کاربرد سیستم  اختیار  در 
راهبری ماهواره ای در سوناتا بسیار ساده تر 
است و راننده در هنگام نگاه کردن به آن، 
سریعتر می تواند اطالعات مکانی را دریافت 

سیستم  از  استفاده  دیگر،  طرف  از  کند. 
کیا با چالش بیشتری همراه است. البته 
کیفیت  و  وضوح  از  اپتیما  در  نقشه ها 
ورودی های  ولی  برخوردارند،  باالتری 

بین  سوئیچ  و  راهبری  سیستم  کنترل 
صفحات به زمان بیشتری نیاز دارد. با این 
حال، نمایشگر کیا با وضوحی که در هنگام 
تابش آفتاب دارد و خطوط راهنمایش در 
تا  را  اپتیما  با  امتیاز  اختالف  این  نقشه، 

اندازه ای جبران می کند.

در زیر این نمایشگر در سوناتا، شرایط 
صورت  به  دوگانه  هوای  کنترل  سیستم 
چیزی  می شود؛  داده  نمایش  دیجیتالی 

پالستیکی  کنترلرهای  با  مقایسه  در  که 
کیا با مقیاس قرمز-آبی، بسیار سطح باال 
به نظر می رسد. در حالی که کنترل های 
بین  در  صندلی ها  سرمایش  و  گرمایش 
قرار گرفته اند، هیوندای  صندلی های کیا 

به شکلی منطقی تر، آنها در نزدیکی دیگر 
کنترل های هوا به کار برده است.

برای  شده  گرفته  درنظر  دنده  دسته 
کیا، ظاهری جذاب تر و بهتر به همراهی 
تخت  طراحی 
پایین  قسمت 
فرمان  غربیلک 
در  و  دارد 
حال،  همین 
ها  ل شیفتر پد
کنترل بیشتری 
راننده  برای  را 
می کنند.  ایجاد 
همچنین کیا با 
یک  از  استفاده 
شارژ پد بی سیم 
برای   Qi
ی  شی ها گو
 ، شمند هو
جوان پسند بودن خود را، بیشتر ثابت کرده 

است.

تفاوت چندانی در میزان فضای داخلی 
این دو مدل نمی توان پیدا کرد؛ چرا که هر 
دوی این خودروها فضای بسیار خوبی را 
در صندلی های عقب در اختیار می گذارند. 
ضمن اینکه دو نقطه مهار صندلی کودک 
ISOFIX در هر دو خودرو استفاده شده و 
همین طور، صندلی های عقب می توانند به 
 60:40 صورت 
تا  جمع شوند 
بیشتری  فضای 
حمل  برای 
ایجاد  وسایل 

کنند.
سیستم 

بزرگتر  صوتی 
با   GT اپتیما 
ی  ها سپیکر ا
کاردون  هارمن 
ساب -ووفر،  و 
کیفیت  مسلماً 
در  را  بهتری 
اختیار قرار می دهد. همچنین در کیا یک 
پورت USB  در عقب فراهم شده است که 

فایده بسیار زیادی دارد.
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موتور	و	انتقال	قدرت:36
لیتری  موتور2  یک  پیشرانه،  گزینه 
بنزینی چهار سیلندر با توربوشارژر است 
که با یک گیربکس   6 سرعته اتوماتیک 
همراه شده است. قدرت خروجی به میزان 
بر دقیقه  241 اسب بخار در 6 هزار دور 
برآورد شده است و هر کدام از خودروها، 
گشتاور حداکثری برابر 350 نیوتن متر در 
دور موتوری بین 1400 تا 4000 دور بر 

دارند.  دقیقه 
این  دوی  هر 
مدل ها به صورت 
جلو  دیفرانسیل 
از  و  هستند 
دنده های  نسبت 
استفاده  یکسانی 
این  می کنند. 
است  حالی  در 
با  آنها  وزن  که 
متفاوت  یکدیگر 

است. 
کیا تنها به اندازه 5 کیلوگرم سنگین تر 
است و وزنی به اندازه 1650 کیلوگرم دارد. 
علی رغم اینکه شرایط پیشرانه برای هر دو 
زمینه  در  کیا  ولی  است،  مشابه  خودرو 

سوخت،  مصرف 
روی  بر  حداقل 
 8 حدود  کاغذ، 
به  نسبت  درصد 
هیوندای، بهینه تر 
می کند.  عمل 
ی  ها د ر و آ بر
سوخت  مصرف 
 GT برای اپتیما
 8/5 معادل  
لیتر در هر 100 
هستند  کیلومتر 
و این میزان برای 

پس  است  لیتر  برابر 9/2  پرمیوم  سوناتا 
اگر دوست ندارید بیشتر وقت خود را در 
صف پمپ پنزین صرف کنید، اپتیمای کم 

مصرف را مهمان خانه خود کنید.

مشاهده  تست  در  که  چیزی  البته 
شده، تفاوت چندانی را در مصرف سوخت 
نشان نمی دهد و کیا با مصرف 9/9 لیتر 
در هر 100 کیلومتر، تنها0/3 لیتر کمتر 
از سوناتا )10/2 لیتر در هر 100 کیلومتر( 

مصرف می کند. این خودروها برای تست، 
از مسیرهایی شامل بزرگراه، حاشیه شهر و 
خیابان عبور کرده اند. البته الزم است به این 
نکته توجه کنیم که کیفیت سوخت مورد 
نگهداری  و  اکتان سوخت  عدد  استفاده، 
بهینه و موثر از قلب تپنده خودرو می تواند 
روی اعداد ذکر شده، تاثیر عمیقی داشته 

باشد.
موتورهای هر دو مدل، قدرت و اشتیاق 

مناسبی برای شتاب گیری نشان می دهند. 
این حال و علی رغم تنظیمات داخلی  با 
کمتری  اشتیاق  اپتیما  گیربکس  مشابه، 
نویز  میزان  و  دارد  دنده  بردن  باال  برای 

تولیدی موتور کیا نیز به میزان قابل توجهی 
در  این  است.  کمتر  سوناتا  به  نسبت 
حالی است که موتور هیوندای، حتی در 
سرعت های کم، سر و صدای زیادی تولید 
می کند و این موضوع در هنگامی که هوا 
سرد باشد، مشخص تر است. همچنین در 
تست مشخص شده است که، گیربکس 
سوناتا اشتیاق عجیبی برای رفتن به دنده 
پایین تر در هنگام برخورد با سراشیبی ها 

دارد.

این  دوی  هر  که  بگیرید  درنظر  اگر 
دارای  خود،  نخست  سطوح  در  برندها 
لیتری   2/4 پیشرفته  کمتر  موتورهای 
تا  موضوع  این  است  ممکن  هستند، 
اندازه ای ناامید کننده باشد؛ چرا که این 
نمونه  دو  دارای  حال،  عین  در  مدل ها، 
کالس  در  پیشرانه  سیستم های  بهترین 
خود هستند که در دو نمونه  تست شده در 

اینجا مورد استفاده قرار گرفته اند.

کیا، با وزن و 
مناسبی  واکنش 
سیستم  در  که 
ایجاد  فرمان 
است،  کرده 
بسیار  کنترل 
برای  خوبی  
پیچ ها  در  راننده 
آورد.  می  فراهم 
کیا،  فرمان  البته 
سیستم  نرمی 
در  مستقیم  حرکت  هنگام  در  را  سوناتا 
بزرگراه ندارد و بی قراری زیادی در فرمان 
سرعت،  هنگام  در  می  شود.  دیده  اپتیما 
هر دو مدل، چسبندگی بسیار خوبی بر 
روی جاده دارند؛ 
وجود،  این  با 
به  سوناتا  شاید 
تایرهای  لطف 
ه تر  چسبند
پایلوت  میشلن 
شرایط  اسپورت، 
نسبت  بهتری 
با  هیوندای  به 
»کومهو  تایرهای 
داشته  سالوس« 

باشد.

از  بیشتری  مقدار  شاید  سوناتا،  با 
احساس  را،  جاده  سطح  ناهمواری های 
کنید، ولی هنوز هم در بسیاری از شرایط، 
در  آشفتگی اش  و  دارد  راحتی  بیشتری 
بزرگ،  بسیار  برآمدگی های  با  برخورد 
کمتر است. سیستم تعلیق در این خودرو، 

به  سرعت خود را تطبیق می دهد.
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نتیجه	گیری:
بوده،  نزدیک  بسیار  اینجا  در  رقابت 
ولی چیزی که در تست نشان داده شده، 
این است که کیا شرایط بهتری نسبت به 
هیوندای ایجاد کرده است. سوناتا پریمیوم 
است.  عالی  بسیار  متوسط  سدان  یک 
فضای داخلی این خودرو شاید از برخی 
از مدل های کالس های بزرگتر خودرویی، 
نیز بیشتر باشد. همچنین لیست بلندی از 
تجهیزات استاندارد در این مدل استفاده 
شده و قیمت مناسب تری دارد. بنابراین، 
انتخاب این خودرو نسبت به هر کدام از 
کالس،  این  در  موجود  دیگر  گزینه های 
 GT اپتیما  ولی  است.  ارجحیت  دارای 
را  بهتری  از جزئیات شرایط  بسیاری  در 
قیمت  که  است  درست  می کند.  فراهم 
باالتری دارد، ولی در عین حال، تجهیزات 
ایمنی اش بیشتر است، آرامش بیشتری در 
آن،  داخلی  طراحی  حکفرماست،  کابین 
جلوه و شکوه بیشتری دارد و ضمن اینکه 
شرایط گارانتی 7 ساله و نامحدود کیلومتر 
کارکردی آن، گزینه ای است که، نمی توان 

از کنارش به  سادگی گذشت.
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ر

کوپه C63 جدید، گام بعدی در راه 
دستیابی به تمایز بیشتر فنی و ظاهری 
است. شرکت مرسدس بنز با طراحی این 
خودرو تالش کرده است که بتواند تغییرات 

فنی و ظاهری گسترده ای را به 
نمایش بگذارد. این خودرو در دو 
مدل معمولی و مدل S طراحی 
شده که در مدل S ویژگی های 
اسپرت بیشتری وجود دارد. موتور 
قدرتمند 8 سیلندر آن، همراه با 
جلو  محورهای  عرض  افزایش 
این  بازطراحی  گویای  عقب،  و 
خودرو است و افزایش 64 میلی 
متری پهنای جلو و 66 میلی متر 
در عقب این خودرو سبب بهبود 
حرکت آن بر روی جاده می شود.
 در نگاه اول قوس برجسته 
بدنه در قسمت چرخ های جلو و 
عقب، تایر هایی بزرگتر با پهنای 
روی  های  منحنی  و  بیشتر 
کاپوت بدنه به چشم می خورد. 
که جلوه ای عضالنی را به نمایش 
می گذارد. در حالی که همزمان 
ظاهر خودرو از چابکی آن خبر 

می دهد. 
محفظه  قوس  بودن  بزرگتر 
تایر  از  استفاده  اجازه  چرخ، 
دهد.  می  را  تری  پهن  هایی 
خودرو  عریض  جلویی  قسمت 
ورودی  بزرگ  دریچه  وسیله  به 
هوای که دقیقا در مرکز آن قرار 

دارد پوشانده شده است و قسمت پایین 
آن دریچه مشبک ورود هوا با شکل فلش 
مانند خود باعث کاهش ارتفاع مرکز ثقل و 
جریان مناسب هوا در رادیاتور می گردد. از 

طرفی اسپویلر زیبای آن، باعث جلوگیری 
از بلند شدن جلو ماشین در سرعت های 

باال می شود.

به  خودرو  عقب  قسمت   
شده  طراحی  دقت  با  و  زیبایی 
بیننده ای را به خود  و نظر هر 
بر ویژگی  جلب می کند. عالوه 
دقیقی  جزئیات  ظاهری،  های 
به  قسمت  این  طراحی  در  نیز 
درب  انتهای  در  است.  رفته  کار 
کوچک  باله  عقب،  صندوق 
که  شود،  می  مشاهده  اسپویلر 
کربن  فیبر  از  تمام  ظرافت  با 
بر زیبایی  طراحی شده و عالوه 
دهد،  می  خودرو  به  که  خاصی 
بر نیروی چسبندگی در سرعت 
های باال موثر است. همچنین در 
پایین سپر عقب تیغه ی سه تایی 
دیفیوزر از جنس فیبر کربن قرار 
دارد که مانع از کاهش نیروی تایر 
ها بر زمین در اثر عبور هوا از زیر 
خودرو می شود. خروجی اگزوز 
دو طرف  در  زیبایی   به  دوقلو، 
سپر عقب  قرار داده شده است. 
فالپ  بدانید،  که  است  جالب 
اگزوز در این خودرو قابل تنظیم 
است و برای حالت های مختلف 
را  متفاوتی  های  صدا  رانندگی 
تولید می کند و راننده با فشردن 
یک دکمه میتواند صدای اگزوز 

                           Mercedes Benz C63        بررسی تخصصی خودرو 
        AMG Coupe
2017               

سعید امانی
کارشناسی ارشد خودرو    
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39 را تغییر بدهد.
کاپوت آلمینیومی با 60 میلی متر طول 
بیشتر و با داشتن دو برجستگی مشخص 

بر روی آن، تاکید بر چهره 
عضالنی و نیرومند خودرو 
ظاهری  ابهت  به  و  دارد 

خودرو می افزاید.
بیرونی،  پوسته  زیر 
این  مستحکم  استراکچر 
خودرو قرار گرفته که در 
قسمت های مهم تقویت 
خوبی  به  و  است  شده 
و  طولی  شدید  نیروهای 
را  بدنه  به  وارده  عرضی 
جذب می کند. همچنین 
ای  گونه  به  بدنه  طراحی 
و  نویز  ورود  از  که  است 
به  موتور  از  ناشی  لرزش 

داخل کابین جلوگیری کند.

با سوار شدن به این خودروی اسپرت، 
از  بردن  لذت  و  زدن  استارت  از  پیش 
رانندگی، فضای داخلی زیبای آن نظر شما 
را جلب خواهد کرد. صندلی های اسپرت، 
و  عالی  تودوزی  دست،  خوش  فرمان   ،
ارگونومی حیرت انگیز تجربه ای منحصر 
کرد.  خواهد  ایجاد  شما  برای  را  فرد  به 
صندلی های اسپرت این خودرو با حمایت 
جانبی بهینه تقویت شده و از چرم دست 

ساخته  میکروفیبر  و   ARTICO دوز 
شده است تا ظاهر خوشایند و راحتی را به 
صورت همزمان ارائه کند. بر روی فرمان  از 

چرم سیاه نپا استفاده شده و در پشت آن 
پدال های تعویض دنده قرار گرفته است. 
همچنین نمایش سرعت و دور موتور به 
شکلی کامال حرفه ای و اسپرت طراحی 
شده است. و بین آنها، یک صفحه نمایشگر 
5/5 اینچی قرار دارد که مشخصاتی مانند 
حالت رانندگی، دمای هوا، وضعیت خودرو 

و ... را نمایش میدهد.
بنزینی   V8 موتور  کاپوت  زیر  در 
خودرو  این   6 یورو   M177قدرتمند
 32 همراه  به  که  است،  گرفته  قرار 

خود  دوقلوی  توربو  سیستم  و  سوپاپ 
و    )476hp(350kW تولید   به  قادر 
510hp(375kW( در مدل S می باشد. 
این موتور بسیار شبیه به 
Mercedes- موتور  
با  و  است   AMG GT
دقت فراوان برای عملکرد 
اسپرت  خودروی  این 
طراحی شده است. نسبت 
تراکم 10/5 : 1 و حداکثر 
دور موتور 7000rpm از 
دیگر مشخصات این موتور 

خودرو است.

این  مناسب  عملکرد 
یکی  توان  می  را  خودرو 
برجسته  های  ویژگی  از 
آن دانست، به صورتی که 
در زمان 4 و 3/9 ثانیه در مدل معمولی 
و  مدلS  می تواند سرعت خود را از 0 
از آن به حداکثر  به 100 برساند و پس 
سرعت 250 و یا 290 کیلومتر بر ساعت 
درحالت  خودرو  سوخت  مصرف  برسد. 
شهری بین 11/4 تا 11/9 و در حالت برون 
شهری 6/9 تا 7/1 و به صورت ترکیبی 8/6 
تا 6/9 لیتر در هر 100 کیلومتر است؛ که 
در این حالت CO2 آزاد شده به میزان 
200 تا 209 گرم در هر کیلومتر می باشد، 

و راندمان آن در کالسE  قرار میگیرد.
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نوع 40 از  قدرت  انتقال  سیستم 
دیفرانسیل عقب، لغزش محدود و 
با کنترل الکتریکی می باشد، و به 
همراه گیربکس اسپرت اتوماتیک 
کنترل  سیستم  با  سرعته   7
الکتروهیدرولیک و سرعت باالی 
تعویض دنده ها، شرایط مناسبی 
را برای رانندگی در سبک خودرو 

های اسپرت فراهم کرده است.
در این خودرو سیستم فرمان 
از نوع الکترومکانیکی و وابسته به 
سیستم  همچنین  است.  سرعت 
تعلیق به صورت مستقل، با قابلیت 
می  الکتریکی  کنترل  و  تنظیم 
باشد که راننده می تواند آن را در 
 Comfort ، Sport سه حالت
و Sport Plus تنظیم کند. این 
امنیت  و  راحتی سواری  سیستم 
به  دهد،  می  افزایش  را  رانندگی 
هم می تواند به صورت اسپرت رانندگی گونه ای که راننده با استفاده از آن 

کند و پیچ را با سرعت دور بزند. 
و هم ترکیبی از حالت اسپرت و 
راحتی در مسافرت های طوالنی را 
داشته باشد. همچنین دیفرانسیل 
عقب لغزش محدود AMG که 
با کنترل الکتریکی عمل می کند، 
در تمام شرایط باعث بهبود کشش 
که  زمانی  به خصوص  شود،  می 
استفاده  اسپرت  حالت  از  راننده 
می کند. این سیستم در مقایسه 
محدود  لغزش  دیفرانسیل  با 
در  بیشتری  پایداری  مکانیکی، 
و  زیگزاگ  حرکت  مسیر،  تغییر 
باال   های  سرعت  در  الین  تغییر 
ایجاد می کند و عملکرد خوبی را 
در شرایط مختلف جاده ای و آب 
از خود نشان می دهد؛  و هوایی 
در نتیجه باعث چابکی خودرو و 
لذت بیشتر در هنگام رانندگی می 

شود.
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In the next number of seb-
ghat magazine, we Further an-
alyzed the Dakar Rally, track 
conditions and rules of this an-
nual event.

Trucks:
The Truck class (T4), first run 

as a separate category in 1980, 
is made up of vehicles weighing 
more than 3,500 kg (7,716 lb). 
Trucks participating in the com-
petition are subdivided into «Se-
ries Production» trucks (T4.1) 
and «Modified» trucks (T4.2), 
whilst Group T4.3 (formerly 
known as T5) trucks are rally 
support trucks - meaning they 
travel from bivouac to bivouac to 
support the competition vehicles.
These were introduced to the ral-
ly in 1998.

TotalTrucksCarsQuadsBikesStage

3475511145136Start of Rally

289519036112Rest Day

215
(62 %)

41
(75 %)

67
(60 %)

23
(51 %)

84
(62 %)

End of Rally

So far we know some-
what about rally, we want to 
consider what happened in 
the Dakar Rally 2016.

The 2016 Dakar Rally 
was the 37th edition of the 
event and the eighth succes-
sive year that the event was 
held in South America. The 
event started in Buenos Ai-
res, Argentina on January 2, 
then ran through Argentina 
and Bolivia. In the table ,you 
can see the number of par-
ticipants in the Dakar Rally 
2016.

The race started with a 
11 km prologue in Buenos 
Aires, marked by an acci-
dent when a car driver went 
through the spectators injur-
ing 10 people, with the organiza-
tion neutralizing the race for the 
remaining competitors. The first 
“real” stage was cancelled due 
to bad weather. Due to the same 
reason, the second and third stag-
es were shortened about 100 km. 

The third stage for trucks was 
shortened a second time after a 
part of track colapse due to the 
heavy rain. The fourth and fifth 
stage were the two legs of 2016 
Dakar first Marathon stage, with 
the innovation this year of ve-
hicles entry to a closed park at 

the end of the first leg, with 
the competitors being unable 
to do repair and maintenance 
works, even without assis-
tance. The stage seven was 
one of the most dramatic. 
First the return to Argen-
tina and El Niño, cancelling 
the second time sector for 
Bikes and Quads. Then the 
serious accident of Matthias 
Walkner and the crash of Lio-
nel Baud’s Mitsubishi, killing 
one spectator in Bolivia.

The extreme heat led to 
the shortage of stages 9 and 
11 while the last 33 km of 
stage 10 were cancelled due 
to the rain which flooded the 
rivers.

This was a summary of the 
events of the 2016 Dakar Rally. 

15
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Motorbikes:                                
As of 2011, the engine capacity 

limit for all motorbikes competing 
in the Dakar Rally is 450cc. En-
gines may be either single or twin 
cylinder. Riders are divided into 
two groups, «Elite» (Group 1) and 
Non-Elite (Group 2), with the latter 
subdivided into two further groups 
- the «Super Production» (Group 
2.1) and «Marathon» (Group 2.2) 
classes. «Marathon» competitors 
are not permitted to change such 
key components as the engine (in-
cluding the engine case, cylinders 
and cylinder heads), the frame, the 
forks or swinging arm, whereas 
those in the «Super Production» 
and «Elite» classes may replace 
these components

Quads: 
Prior to 2009, Quads were a 

subdivision of the motorbike cat-
egory, but they were granted their 
own separate classification in 2009 
and are designated Group 3 in the 
current regulations. They are di-
vided into two subgroups - Group 
3.1, which features two-wheel drive 
quads with a single cylinder engine 
with a maximum capacity of 750cc, 
and Group 3.2, which permits four-
wheel drive quads with a maximum 
engine capacity of 900cc, in either 
single or twin cylinder layout.

Cars: 
The car class is made up of ve-

hicles weighing less than 3,500 kg 
(7,716 lb), which are subdivided into 
several categories. The T1 Group is 
made up of “Improved Cross-Coun-
try Vehicles”, subdivided according 
to engine type (petrol or diesel) and 
drive type (two-wheel or four-wheel 
drive). The T2 Group is made up of 
“Cross-Country Series Production 
Vehicles”, which are subdivided 
into petrol and diesel categories, 
while the T3 Group is for “Light 
Vehicles”. There is also an “Open” 
category catering for vehicles con-
forming to SCORE regulations.
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 What Do We Know About Dakar ?
Mohammad Arjomandi

MSc in Automotive Engineering

The Dakar Rally (or simply 
«The Dakar»; formerly known 
as the «Paris–Dakar Rally») is 
an annual rally raid organised by 
the Amaury Sport Organisation. 
The race is open to amateur and 
professional entries, amateurs 
typically making up about eighty 
percent of the participants.

The race is an off-road en-
durance event. The terrain that 
the competitors traverse is much 
tougher than that used in conven-
tional rallying, and the vehicles 
used are true off-road vehicles 
rather than modified on-road 
vehicles. Most of the competi-
tive special sections are off-road, 

crossing dunes, mud, camel 
grass, rocks, and erg among oth-
ers. The distances of each stage 
covered vary from short distanc-
es up to 800–900 kilometres per 
day.

History:
First Dakar Rally in 1979 on 

the initiative of a Frenchman Thi-
erry Sabine was founded. Thier-
ry Sabine who was a vehicles tire 
got lost in Sahara Dakar. And he 
thought that this place could be a 
good place for holding an annual 
rally. Due to the long convoy of 
participants, their way would be-

gin in Paris in France and on the 
coast of Dakar, capital of Sene-
gal to the end of the advance, the 
rally was named «Paris - Dakar».

Overview:
The four major competitive 

groups in the Dakar are the mo-
torcycles, quads, the cars class, 
(which range from buggies to 
small SUVs) and the trucks class. 
Many vehicle manufacturers ex-
ploit the harsh environment the 
rally offers as a testing ground 
and consequently to demonstrate 
the durability of their vehicles, 
although most vehicles are heav-
ily modified or purpose built.
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AmirHosein Jafari
MSc in Automotive EngineeringWhat is WRC ?

The FIA World Rally 
Championship (WRC) pits 
drivers and production-based 
cars against some of the tough-
est and most varied conditions 
on the planet.

Established in 1973, the WRC 
is widely regarded as the most 
challenging motor sport cham-
pionship in the world.  In 2014, 
the roads on this epic motorsport 
adventure are spread across 15 
countries, with 13 rallies on ev-
erything from snow packed for-
est tracks to rock-strewn moun-
tain passes.

How a Rally works
Each rally features a number 

(typically between 15 and 25) of 
timed sections - known as stages 
- run on closed roads.

Drivers battle one at a time to 
complete these stages as quickly 
as possible, with timing down to 
1/10th second. Along the way, 
a co-driver reads detailed pace 
notes that explain what is 
coming up 
ahead. 

Competitors drive to and from 
each stage on public roads, ob-
serving normal traffic regula-
tions.

Most rallies follow the same 
basic itinerary. This starts with 
two days of ‘reconnaissance’ 
where driver and co-driver prac-
tise the route, at limited speed, to 
make pace notes. It is followed 
by ‘shakedown’ – a full speed 
test of their rally car – with the 
competition proper running for 
three days from Friday to Sun-
day.

Because rallies go on for 
several days, competitors visit a 
‘service park’ at pre-determined 
points to allow technicians to 
perform mechanical work on 
each car. Service time is strictly 
limited, with each stop being ei-
ther 10, 30 or 45 minutes. At the 
end of 

each day’s competition, cars are 
held in a secure parc ferme.

Away from the service park, 
only the driver and co-driver 
can work on their car, using only 
tools and spare parts carried on 
board.

Penalties and Points
Time penalties are applied if 

visits to the service park exceed 
the allotted time. Penalties are 
also given to competitors who 
arrive late at stage starts, or any 
other check-points throughout 
the event.

The crew that completes all 
the stages in the shortest time is 
the winner. Points are allocated 
to the top ten finishers on a 25-
18-15-12-10-8-6-4-2-1 basis. 
Points are awarded to registered 
teams in the same way.

11
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In the next number of Seb-
ghat magazine, we will explain 
more about these cells and the 
possibility of the implementa-
tion in vehicles will be fully in-
vestigate.

Reference:	cleantechnica.com

Mohammad Arjomandi
MSc in Automotive Engineering

Organic Solar Cells Today,  Solar Powered Car Tomorrow ! ! !
The German solar company 

Heliatek has this idea that one 
day, cars will be covered in solar 
coatings that will enable you to 
charge up while scooting down 
the highway or parked in a sunny 
spot. That’s the big picture. For 
now, Heliatek is focusing on re-
placing your sun roof with an 
organic solar cell window treat-
ment, and the company has just 
announced a major step forward 
in the efficiency of its organic so-
lar cells.

Organic solar cells are far 
less efficient than their silicon 
cousins, but they are also far less 
expensive. They are also flexible 
and transparent (or semi-trans-
parent), so they can be used over 
a huge range of applications in-
cluding cars.

History:
when organic solar cells (or 

OPV for organic photovoltaic 
cell) first emerged, efficiencies 
hovered around the 3 percent 
mark, and that’s where Heli-
atek was at. 
That sounds 
pretty dismal, 
but that was 
about ten years 
ago. Things 
improved at a 
relatively rap-
id clip and by 
2013, Heliatek was reporting a 
solar conversion efficiency of 12 
percent. Heliatek has also been 
adding to its investor list

eliatek’s new organic solar 
cell record, just announced last 
week, clocks in at 13.2 percent as 
confirmed independently by the 
solar research center Fraunhofer 
CSP. That’s still not up to the 
company’s end goal of 15 per-
cent.

Heliatek CEO Thibaude Le 
Séguillon, who provided this re-
mark to the media:

I am delighted by this latest 
result. It validates our choice to 
internalize our R&D, both by de-
veloping new absorber molecules 
and optimizing the device archi-
tecture. This will 
provide the baseline 
for efficiency in our

large-volume manufacturing 
line. With our HeliaFilm®, we 
are clearly executing our strat-
egy to provide de-carbonized, 
de-centralized energy generation 
directly on buildings all over the 
world.

The new Heliatek consists 
of three layers of organic mol-
ecules, each of which has been 

developed in-house by Heliatek. 
Each layer specializes in con-
verting green, red, or near-infra-
red light for a total range of 450 
to 950 nm, which accounts for its 
relatively high efficiency.

The substrate or bottom layer 
is flexible plastic, and the whole 

thing can be put together us-
ing conventional, high volume 
vacuum deposition and roll-

t o - ro l l 
t e c h -
nology, 
w h i c h 
accounts 

for its low 
cost.

For those 
of you new 
to the topic, 
the new 
solar cell 
is called 
“multi-junc-
tion” be-
cause it uses 

more than one material.

10
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Speed Rating: The speed 
rating tells you the top speed 
at which the tire can operate. 
Speed ratings range from Q 
(lowest) to Z (highest) with 
one exception: the H rating 
falls between U and V. To 
maintain the speed capability 
of a vehicle, use replacement 
tires with ratings equal or 
greater than those of the origi-
nal tires.

Tire is the lastest mem-
ber of the power transmission 
system,which plays an impor-
tant role in vehicle control.so the 
choice of tire and maintenance  
are the most important factors 
for better performance of this 
member. Knowing the following 
items for tires are essentials,that 
these items are as follows: 

Tire Size: Knowing your tire 
size can save you time and help 
you to make an informed pur-
chase. Your vehicle’s original tire 
size can be found in your own-
er’s manual or on the tire label 
located on the driver’s doorjamb, 
glove box lid, or inside the fuel 
hatch.

Tire Width: The three-digit 
number refers to the overall 
width of the tire in millimeters.

Aspect Ratio: The relation-
ship between the tire height and 
width.

What We Should Know About Tire . . .

Load 
Index

Max. Load
 (lbs.)

74 827

75 853

76 882

77 908

78 937

79 963

80 992

81 1019

82 1047

83 1074

84 1102

85 1135

86 1168

87 1201

88 1235

89 1279

90 1323

91 1356

Radial: The letter «R» in-
dicates a radial construction of 
the carcass plies. The carcass 
plies run across the tire from 
lip to lip, helping to provide 
strength, stability, flexibility, 
and ride comfort.
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Load Index: The load index can range from
 0 to 279 and indicates how

 m
uch 

w
eight the tire is certified to carry at m

axim
um

 inflation pressure. N
ever buy a tire 

w
ith a low

er load index than your vehicle’s original tire.

Different type of tires are :

Mud Tires:
Mud tires are great for off-

roading conditions, which can 
be anything from mud to uneven 
gravel or even sand dunes.

They are the larger-than-nor-
mal tread blocks and deeper gaps 
– known as void areas – between 
these blocks, which function to 
grip rocky terrain.

 Mud tires will have stronger, 
reinforced sidewalls that handle 
heavier vehicles more efficiently 
and are also more durable against 
the force of sharp and rocky edg-
es. This sidewall reinforcement 
helps assist your car with better 
traction in off-road conditions as 
well as resist against punctures, 
which can be more prevalent in 
off-road driving.

Mud  Snow Tread Design : 
A tire with a heavy bar or 

block tread element design to 
provide maximum traction in 
mud or snow conditions. The tire 
will be marked M+S or MT on 
the sidewall.

W
heel D

iam
eter: The num

ber indicates 
that this tire fits on a w

heel w
ith a 16-inch di-

am
eter. 

9



Seb
gh

at 
- 1

st N
o. 

- F
arv

ard
in 

95
The Story Behind The 

Logo of Most Famous Car 
Manufacturer Worldwide

Yasin Salami
 MSc in

 Automotive
Engineering

The factory of Mercedes Benz 
was funded in 1883 at Manheim; 
Germany by Gatlib Daimler and 
Carol Benz. The factory was of-
ficially accepted in late 1890.

Today the main production 
site is located in Kindle, Stuttgart 
which is active mostly on follow-
ing the policies first established 
by Daimler. The beautiful name 
of the factory comes from the 
name of Emil Gilding’s daugh-
ter, Mercedes, meaning beauty 
and gentle. Gilding was an Aus-
trian famous businessman who 
shouldered the responsibility of 
selling Mercedes Benz produc-
tions. In 1998 the Daimler-Benz 
and Chrysler joined together 
and Daimler-Chrysler AG was 
born. Today the Mercedes Benz 
is known to be one of branches 
of Daimler AG that is one of the 
top car selling companies in the 
world considering BMW and 
Audi in 2nd and 3rd place.

The Logo :
The logo of Mercedes Benz 

factory is like a star including 

three branches, which symbol-
izes the domination to earth, sea 
and sky. The Logo was first de-
signed in 1903 and was officially 
patented in 1923 as a trade mark 
and became its current shape, 
undergoing several changes. Af-
ter the World War I in 1926, the 
industry of Nazi Germany was 
severely deteriorated so the lead-
ers decided to sell their products 
via the logo of Mercedes. The 
logo was a circle embracing a 
star, located at the front. It is 
known that the current logo we 
see today was designed in 1937. 
Firstly, the logo did not have the 
mentioned circle and was only a 
three-branch star. The circle was 
added after the time Daimler and 
Chrysler unified.

There are fascinating stories 
behind the logo of MB and we 
only concentrate on two impor-
tant ones:

Stage one:
The logo was first designed in 

1903 but in 1909, 1916 and 1921 
got better and so today we see a 
golden star embraced by circle 
designed in 1926.

Stage two:
In 2014, the Mercedes Benz 

designed a new logo due to win-
ning the Formula1 competition. 
The name of Mercedes Benz 
was changed to “Mercedes Benz 
PETRONAS” and according to 
the fact that a British man was 
driving the vehicle, the authori-
ties of factory tended to do some-
thing officially to honor him so 
the logo change was officially 
signed and started.

Today we observe a lot of 
significant changes and facelifts 
of Mercedes Benz, giving the 
products a much more wild look-
ing but the logo still remains the 
same since the 1903 design. The 
logo’s fixed looking for more 
than a century remind every-
body the fantastic supercars built 
by Germans, even those born in 
1920s and 1930s.

8
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DescriptionMaterial
 Typical OEM material type; tends to be
 frail. which increases with age; costs less

than other spoiler material types

ABS
Plastic

 Costs more than ABS plastic. but less than
 carbon fiber spoilers; the easy repairability
 makes fiberglass an attractive alternative to

other spoiler materials

Fiberglass

 Durable. but heavier than other spoiler
types; costs less than a carbon fiber spoiler

Steel

 Costs the most of the various spoiler
 materials; lightweight and durable; typically

found as aftermarket spoilers

Carbon
Fiber

Generally, when a 
car goes very fast (over 
70 miles per hour), the 
air pressure can lift the 
car, which makes it dif-
ficult to maneuver the 
car without the danger 
of having it spin out of 
control. Rear spoilers, 
in particular, push the 
back of the car down 
so the tires can grip 
the road better and in-
crease stability.

2-Increase Fuel 
Efficiency: Front car 
spoilers or air dams 
can actually increase 
gas mileage in some 
cars. Since these types 
of spoilers reduce the 
drag (instead of in-
creasing it) by pushing 
the air around the car, it 
does lower the amount 
of energy (fuel) the car 
needs to burn to propel 
itself forward.

3-Reduce Weight: 
Believe it or not, a 
spoiler can reduce the 
weight of a vehicle. 
While this may seem 
counterintuitive, it makes sense 
in a way. The only thing keep-
ing a car stable on the road is 
its weight. Perhaps that’s why 
many people have this percep-
tion that SUVs are much safer, 
because their heavier mass keeps 
them steady. However, having a 
spoiler means that the car manu-
facturer can reduce the weight of 
the car by using lighter materials 
or doing away with unnecessary-
weight, without worry that driv-
ing at high speeds will cause the 
car to become unsteady and fly 
off the highway.

4-Increase Braking Stability: 
Adding spoilers that raise the 
downward force on the back of 
the car not only increases trac-
tion, but the braking ability as 
well. Drivers will have an easier 
time braking, even at high speeds, 
making driving even safer.

DEVELOPMENT OF 
NEW REAR-SPOILER:

The development of a new 
rear spoiler should consider the

following conditions  :

1. The new spoiler should act 
as a diffuser when it is attached

to the upper sur-
face of the trunk so 
that vehicle with

r e a r - s p o i l e r 
should have high-
er pressure in the 
back compared

with the vehicle 
without the rear-
spoiler.

2. Normally an 
additional attach-
ment to a vehicle 
causes an addition-
al drag and lift due 
to the presence of it 
attached to a mov-
ing body. The new 
rear-spoiler should 
be designed in such 
a way that the ad-
ditional drag on 
the spoiler should 
be much smaller 
than the total drag 
on the car. Further-
more, it would be 
much better if it is 
possible to design a 
rear spoiler in such 
a way that the force 
on the spoiler along 
the direction of the 
vehicle motion acts 

in the same direction as the ve-
hicle motion.

3. The value of the additional 
lift on the new spoiler should be 
very small if it is positive. Fur-
thermore, it would be much bet-
ter if it is possible to design a rear 
spoiler in such a way that the lift 
on the spoiler is negative. Results 
from the rear spoiler develop-
ment cases

suggested that the most ideal 
position for spoiler attachment is

in position 2 with a clearance 
0.4c

7
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 Spoiler Role in Cars

DescriptionType
Smaller and sleeker than regular rear spoilers; usually added 

for aesthetics, but can be useful in reducing lift at higher speeds
Lip

A type of spoiler seen on race cars and some customized street 
cars

Wing

Also known as a chin spoiler and comes in a variety of styles; 
creates downforce by restricting thve flow of air beneath the ve-
hicle; this downforce increases vehicle handling. Added to the 
front of the car to lessen the drag created by rear spoilers; blocks 
any unstable air currents from entering the chassis; also called an 
air dam.

Front

Bolts to the rear trunk of the vehicle; drag is created by the 
spoiler depending on the size and angle of the spoiler; creates 
drag, but reduces vehicle speed.

Pedestal

A small spoiler that serves a more aesthetic purpose; more a 
function of style and installed on the trunk of the car; some big-
ger rear lip spoilers are large enough to create drag, which helps 
with handling

RearLip

Roof spoilers serve the same function as rear spoilers; they 
provide drag, which increases overall vehicle handling; located 
above the back glass of a vehicle and can be found on hatchbacks 
and sport cars

Roof

Lighted spoilers give the functionality of a regular spoiler with 
the added benefit of a brake light to help increase the visibility of 
the car; adds a stylish accent to a vehicle

Lighted

Found primarily on high-end sport cars, whale tails reduce lift 
on the rear end and keep the car from oversteering at high speeds; 
a distinguishing feature of the Porsche 911 Turbo

Wahle
Tail

Soudeh Faramarzi
MSc in Automotive Engineering

From adding a new exhaust 
system to buying high-quality 
tires, car lovers invest both the 
time and money needed to en-
sure their 
cars have 
the best ac-
cesso r i e s 
and parts. 
W h e t h e r 
they own 
luxury cars, 
sports cars, 
or compact 
cars, con-
scientious 
drivers al-
ways strive 
to improve 
their ve-
h i c l e ’ s 
speed, fuel 
efficiency, 
and perfor-
mance. One 
way drivers 
are doing 
this is by 
instal l ing 
spoilers on 
their cars. 
The spoiler 
was first 
p o p u l a r -
ized by sports and racing cars in 
the 1970s and today this add-on 
can be spotted on all types of 
cars. Spoilers are added to cars 
and other vehicles to make them 
more aerodynamic. 

The spoiler is used as a 
tool to minimize unfavor-
able air movement around 
the vehicle and can be divid-
ed into the front and rear. A 
front spoiler, connected with 
the bumper, is mainly used to di-
rect air flow away from the tires 
to the underbody. A rear spoiler 

is commonly installed upon the 
trunk lid of a passenger vehicle. 
The added spoiler can diffuse the 
airflow passing a vehicle, which 

minimizes the turbulence at the 
rear of the vehicle, adds more 
downward pressure to the back 

end and 
r e d u c e s 
lift acted 
on the rear 
trunk. the 
main rea-
son peo-
ple install 
spoilers is 
to allow 
for bet-
ter airflow 
over and 
around the 
car, which 
in turn cre-
ates bet-
ter grip or 
traction on 
the road. A 
spoiler can 
reduce lift 
w i t h o u t 
the need 
for more 
weight. 

perhaps 
the best 
way to 
categorize 

spoilers is by where they will be 
mounted on the car, as this will 
also determine how they can im-
prove a car’s performance.

The Many 
Benefits of a 
Car Spoiler:

1-Maintain 
Traction: The 
main benefit 
of installing a 

spoiler on a car is to help it main-
tain traction at very high speeds.
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Automobile manufacturing of tomatoes
    and environmental protection?

Mohammad Arjomandi
MSc in Automotive Engineering

Ford and the famous ketchup-
maker, Heinz, are partnering up 
to research the potential uses of 
the tomato as a sustainable mate-
rial in automobiles.

The project started when 
Heinz was looking for ways to 
recycle tomato peels, stems, and 
seeds from the more than two 
million tons of tomatoes it uses 
each year for making ketchup. 

Now, together with 
Ford, researchers are looking 
into dried tomato fibers that can 
be used to make wiring brackets 
inside vehicle.

Said Ellen Lee, plastics re-
search technical specialist for 
Ford. “Our goal is to develop a 
strong, lightweight material that 
meets our vehicle requirements, 
while at the same time reducing 
our overall environmental im-
pact.”

While the project is still in the 
beginning stages, it could pro-
vide a major breakthrough for the 
auto industry. And it helps that 
Ford is far from a rookie in this 

field. For two years, 
Ford has partnered 
with Heinz, The 
Coca-Cola Com-
pany, Nike Inc. 

and Procter 
& Gamble 
to help de-
velop 100 

percent plant-based plastics. A 
few years ago, Ford began using 
water bottles to make a seat fab-
ric for use in the Fusion.

It has also been able to use co-
conut-based composite materials 
for interiors, recycled cotton ma-
terial for carpets, and soy foam 
seat cushions and head restraints
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According to the place of car manufacturing industry, as the 2nd biggest industry 

nationally and considering the necessity of reducing the gap between Iran’s car plant 

industries with international opponents, scientifically and technologically, the facul-

ty of automotive engineering has been funded in 2000 by Prof. Mohammad Hassan 

Shojaie-fard, accepting students in B.Sc. & M.Sc. degrees. Today, having 12 energetic 

and expert teachers, faculty of automotive engineering is considered one of active and 

dynamic faculties in Iran’s science production.
Our most important goals are:
- Quality improvement in automotive industry and depended industries.

- Setting up and optimizing the research units.
- Managing improvements and chance of manager growth in factories.

- Creating new innovative ideas.
- Being a help about legislation in car industry.
- Creating policies about energy consumption nationally in transportation indus-

try.

Now we briefly talk about field of automotive engineering:
As we all know, car, as a transportation means, is an unforgettable necessity today. If 

we look back at the history, fossil fuel cost increase lead engineers to use modern tech-

nologies, such as electric cars, hybrid cars, fuel cell cars and so on. A single car consists 

of different units: powertrain system and transmission, chassis and wheels, suspension 

and brake, body, interior ornaments, air conditioning system and so forth. Considering 

a car as a complex combination of topics mentioned above, this industry is a field that 

electronics, mechanics, managing sciences play a great role, making it so much attrac-

tive and applicable.
The faculty of automotive engineering of IUST, as a pioneer in Iran and Middle East, 

started its job back in 2000 by accepting M.Sc. students first. The main aim of faculty 

was to educate engineers for Iran’s car plant industry and related ones and today it has 

close relationship with Iran-Khodro and Saipa. Most of students were given full schol-

arships and a working position from mentioned factories after graduating from here. 

The taught courses are chosen considering the fact that students become familiar with 

different levels of design, production and analyze standards and finally transfer of idea 

to real prototype.
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