ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﻓﻮرد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ﭘﺘﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای آن
ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرد ،ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ

ﭘﺮدازد و اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ دارای ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﻣﻮﺗﻮر  3ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻓﻮرد ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  6ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺧﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد راﻧﻨﺪﮔﺎن در دورﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮی دﻧﺪه ﻫﺎرا

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮده ﺷﻮد.

ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی ﺳﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ ﺷﺪه ﻓﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  EcoBoostﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ و ﻗﺪرت ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﺎل

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻓﻮرد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﻤﮑﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮﭼﮏ را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در دورﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﺪای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه در دورﻫﺎی
ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﯾﺪ واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻮرد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﻦ دو اﺣﺘﺮاق ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ-ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺻﺪا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻮی ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﻮﺗﻮر ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد راﻧﻨﺪه ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ دﻧﺪه را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزدهی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺻﺪای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺪت و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  V8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮﺧﻪ اﺣﺘﺮاق ،ﺻﺪای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ
ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ،ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر،
ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺷﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎده ﭼﻬﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر ،آوای ﻫﺸﺖ
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ  2.3ﻟﯿﺘﺮی  EcoBoostو ﻓﻮرد ﻓﻮﮐﺲ  RSﺻﺪای

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ای را در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه در دورﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ ﺻﺪا در ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻓﻮرد اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ از اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

