ﻓﯿﻠﺘﺮ  OPFﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺪای
ﺟﺬاب اﮔﺰوز ﻣﯽآورد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪی
ﻫﻤﭽﻮن  ،WLTPﯾﻮرو  6ﭘﻼس و ﻓﯿﻠﺘﺮ  OPFاﺟﺒﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اول از ﻫﻤﻪ  WLTPﻣﺨﻔﻒ روﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺗﺴﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺒﮏ وزن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﮔﺎز  CO2و دﯾﮕﺮ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮدرو را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ WLTP .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه دﻫﻪ  80ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ  NEDCﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺴﺖ ﭼﺮﺧﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ  WLTPﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ،
ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ :اﯾﺴﺘﺎدن ،ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی و ﺗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ دو ﻣﺪل ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺗﺴﺖ WLTP
آزﻣﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﺰ ،ﺑﯽ ام و ،آﺋﻮدی ،ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
و…ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﺗﺴﺖ ﭼﺮﺧﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ  WLTPاز ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2018ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری درآﻣﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ) OPFﻓﯿﻠﺘﺮ ذرات اﺿﺎﻓﯽ ﺳﻮﺧﺖ( ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺧﺮوﺟﯽ اﮔﺰوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو  6را دارﻧﺪ.

اﻣﺎ  OPFﭼﯿﺴﺖ و دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان  OPFرا  GPFﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻓﻦ آوری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ) (DPFﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری ﺑﺮ روی ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮری دارد و ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دارای ذرات دوده ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دام
ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺰوز را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن آن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﭼﺮا ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﮔﺎﻫﺎ ﻧﮕﺮان و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻧﺪ؟  OPFﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﻮدروﻫﺎی
اﺳﭙﺮت و ﺳﻮﭘﺮاﺳﭙﺮت و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮش ﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪه از اﮔﺰوز
ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﺴﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ  NEDCﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی  STRADAﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ  CORSAﺷﺎﻫﺪ آن ﺻﺪای رﻋﺐ آور و ﺷﻌﻠﻪ
ﻫﺎی آﺗﺶ در آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ  CORSAﻧﯿﺰ ﺗﺴﺖ ﺳﯿﮑﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ  WLTPرا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﺧﻮدروﺳﺎزی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺟﺮای دﯾﺰﻟﮕﯿﺖ،
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ را ﻧﺪارد.
ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
 OPFﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺪون آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو  6ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر W12
ﺑﻨﺘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .آواﻧﺘﺎدور  SVJآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎری از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺖ و
در واﻗﻊ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن ﺻﺪای ﻣﻌﺮﮐﻪ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺪود ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاری ،ﻣﮏ ﻻرن ،ﮐﻮﻧﯿﮕﺰگ … ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  10ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺣﺎل

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاری و ﻣﮏ
ﻻرن ﻟﺬت ﺑﺮد.
ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺰوز ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﭘﺎپ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن آن ﻣﯿﺰان ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ اﮔﺰوز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺎپ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪای اﮔﺰوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﮔﺰوز ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Slip-onاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ  OPFﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در ﻣﭗ  ECUرا دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺒﺎر ﻋﻘﺐ اﮔﺰوز را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺬف ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور و اﺳﺘﻔﺎده از اﮔﺰوز ﺑﺪون اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از  linkpipeو  downpipeاﺳﭙﺮت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ در ﻧﻘﺸﻪ )ﻣﭗ(

 ECUﻣﯽﺗﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  linkpipeﮐﻪ ﮐﻼ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
اروﭘﺎ و ﭼﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر آرامﺗﺮ و ﭘﺎکﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ روﯾﮑﺮد ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

