آﻧﭽﻪ ﺗﺴﻼ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ آﺋﻮدی Q4 E-
 tronدر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﺋﻮدی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی ژﻧﻮ اﻣﺴﺎل را ﺑﺎﯾﺪ  Q4 E-tronداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ  SUVاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﺋﻮدی ﯾﻌﻨﯽ  E-tronﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﺋﻮدی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻣﯿﻼدی  12ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ  4/95ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی  1/9ﻣﺘﺮی Q4 ،ﮐﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﻣﺎ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ از ﻣﺪل  Q5ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاس اورﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آﺋﻮدی اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺎﻫﺪ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﺋﻮدی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﺪل ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ  E-tron GTﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﺒﮏ
در ﮐﻨﺎر ﭼﺮاغ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ  SUVداده اﺳﺖ.

آﺋﻮدی از رﻧﮓ وﯾﮋه ای در اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﺳﻢ آن را “ ”Solar Skyﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮﻣﺎی وارد

ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺎق ﺧﻮدرو ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن اﺗﺎق ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف

اﻧﺮژی در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﻮر در ﺣﺪود  2/77ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ آﺋﻮدی  Q4 E-tronﺟﺎدار و ﺑﺰرگ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻮﻧﻞ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در وﺳﻂ ﮐﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﺑﺨﺶ داﺷﺒﻮرد ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﻟﻤﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻤﺴﯽ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺋﻮدی  Q4 E-tronﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  MEBﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آﺋﻮدی از ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ارﺗﻘﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ  MQدر اوﻟﯿﻦ ﮐﺮاس اور اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  E-tronاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ راﺣﺖ ﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ آﺋﻮدی ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  3ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  202اﺳﺐ
ﺑﺨﺎر و  310ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺸﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻧﯿﺮو را ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت ﺑﻪ  302اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در

ﺣﺪود  100اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪل  E-tronاﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﺮی آﺋﻮدی  Q4 E-tronدر ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ و ﮐﻒ ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﻣﻌﺎدل kWh 82
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺗﺎ  125kWرا دارﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮض  30دﻗﯿﻘﻪ  80درﺻﺪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺷﺎرژ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮد ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
 WLTPﺑﻪ  448ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

