اﯾﺪه ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی
ﺑﺪون ﻫﻮا  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﻮا ﺳﺒﺐ ﺳﺒﮏ وزن ﺗﺮ ﺷﺪه ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ  Fine-Comforﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮرات اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه از آﯾﻨﺪه و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ آن اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ 4 ،ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻤﺎم ﭼﺮخ ﻣﺤﺮک و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﻮا
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻧﻮآوری ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮش ﻧﺎم ژاﭘﻨﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺧﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﯿﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﻮا ﺳﺒﺐ ﺳﺒﮏ وزن ﺗﺮ ﺷﺪه ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از اﯾﻦ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﺧﺎص در ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ Fine-
 Comforﺷﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.

Toyota Fine-Comfort
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﻮا ﺗﻨﻬﺎ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺒﮏ وزن ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
و در ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺨﺘﺼﺼﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی راﯾﺞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﯿﮑﺎﺋﻮ ﺳﺎﺗﻮ ،ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﺎ از دﺳﺘﻪ ای از ﻧﻮار ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ
دور ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ -آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن وزن ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﻮا در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ وزن ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  30درﺻﺪ )ﺣﺪودا  5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﺎص در ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺒﮏ وزن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺰﺋﯽ )ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ( ﺑﺮﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ آن و وزﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﺟﺎی

ﮐﻤﺘﺮی را اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻏﻠﺘﯿﺪن و اﺻﻄﮑﺎک در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﻮا در ﺣﺪود  10ﺗﺎ  20ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻫﻮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻄﮑﺎک و ﻣﻘﺎوت اﯾﻦ ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﻫﺎ راه دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی و
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

