ﭘﻨﺞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻪ
دﻫﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﻫﺮ روزه ﺧﺒﺮﻫﺎی زﯾﺎدی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻤﺎن ﻣﯿﺨﻮرد؛ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﯾﻨﻄﻮر در ذﻫﻦ ﻣﯽ اﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎ را

ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران
اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻮرد ﻓﻨﺎوری اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدران و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺪع اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﯽ اﻏﺮاق را ﭼﺎﺷﻨﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ دروﻏﮕﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری روز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﻨﺎورﯾﺴﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮدرو ﺧﻮد ران در ﺳﺎل 1964در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ.
ﺧﻮدروی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻗﺪو ﻗﻮاره آن ﺑﻪ ﺳﺎن ﯾﮏ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ورزش ﮔﻠﻒ ﺑﻮد .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد
دورﺑﯿﻦ آﻧﺒﺮد ) (onboardﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﯾﺮﻟﺲ )ﺑﯿﺴﯿﻢ( ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺸﺪ ،اﺳﺘﻮار
ﺑﻮد.
روش ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯿﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف ،دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎز ﭘﺲ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد.
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
اﺧﯿﺮا ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده اﺳﺖ.ﻣﻮﺿﻊ آﻗﺎی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻼ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره اﯾﻦ اﯾﺪه ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯿﺮود ﮐﻪ اﯾﺪه “ﺷﺒﮑﻪ

اﺑﺮﺷﺎرژرﻫﺎی ﺗﺴﻼ” ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را درون ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎرک ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ  1890ﻣﯿﻼدی ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز
ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و ﺑﺨﺎر آب ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮد .راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺮﺑﯽ-اﺳﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﺷﺪه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﺣﺪود ده ﺳﺎل ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ-ﺑﺨﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺷﺎرژ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،راه ﺣﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﻪ ﻃﺮز ﺟﺎﻟﺒﯽ راﻫﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺟﺪاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد دارد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در آن زﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎرک اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎﺗﺮی را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺎﺗﺮی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﻓﺮادی از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰاری
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﻧﺖ) (Electrantﭘﺮداﺧﺖ .اﻟﮑﺘﺮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺗﺮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎ ﺣﯿﻦ روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻗﺮن 21ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ  300Cدر ﺳﺎل
 2005و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺮﺳﺪس  S600در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎدﯾﻼک در ﺳﺎل  1981ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ “ ، L62 “V8-6-4اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ آﻧﭽﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎدﯾﻼک ﺳﻮﯾﻞ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ  Modulated Displacementﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺰرﮔﺮاه  ،دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد از ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﻓﻨﺎوری ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی ﺗﺮﻣﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت e-cvt
آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن و از ﻧﻮع ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ ،در اﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ زﯾﺮا رﯾﺸﻪ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﯿﮑﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ درﺳﺎل  1904ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﺮای ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ و از اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) (e-cvtﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ و ﻟﻮﮐﺲ ﺷﺮﮐﺖ اوون ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ ) (owen magneticدر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1915ﺗﺎ  1922از
ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎﺳﺖ،ﺑﻌﻼوه ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﻋﻮض ﺳﯿﺴﺘﻢ  e-cvtﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس،ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ،ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻔﺖ ﻣﺤﺮک و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪال ﮔﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻋﻮض از ﯾﮏ اﻫﺮم ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

