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كاوشي در تكنولوژي خودروهاي تركيبي (هايبريد)
نگاهي به سيستم هاي مختلفي كه به زودي در
تعميرگاه ها خواهيد ديد
كلمه هايبريد يا تركيبي امروزه به خودروهايي اطالق
مي شود كه از هر دو نوع موتور احتراقي و الكتريكي براي
حركت چرخ ها استفاده مي كنند .اين تكنولوژي براي
كاهش آاليندگي و همچنين افزايش كارايي خودرو به كار
مي رود .اين خودروها اقتصادي ترند چون از موتورهاي
الكتريكي با كارايي باالتر در سرعت پايين تر استفاده
كرده و انرژي جنبشي آن ها هنگام كاهش سرعت و
ترمزگيري بازيابي مي شود.
تا چند سال قبل تمام خودروهاي هيبريدي الكتريكي-
بنزيني بودند اما با آمدن موتورهاي ديزل پيشرفته كه
مصرف سوخت در آن ها بهينه شده است ،امروزه از اين
موتورهاي ديزلي نيز در خودروهاي هايبريدي به كار مي
رود.
تكنولوژي خودروهاي هايبريدي بنزيني و گازوئيلي
تقريب ًا مشابه است ولي به دليل وزن باالتر موتور گازوئيلي
و همجنين نياز بيشتر اين نوع موتورها به انرژي اوليه
براي استارت موتور ،به ناچار تغييراتي در سيستم آن ها
داده شده است.
تعمير و خدمات
پك باتري هاي هايبريدي انواع مختلفي از نظر سايز
فيزيكي و ظرفيت دارند اما همه آن ها ولتاژ بااليي در
حدود  100تا  200ولت دارن��د .باتري سيستم هاي
هايبريدي معمو ًال از نوع ( )NiMHيا نيكل-فلز-
هايبريد است و در انواع جديدتر ممكن است ليتيوم-يون
باشد .جريان الكتريكي ذخيره شده در اين باتريها از نوع
جريان مستقيم يا  DCاست ولي براي استفاده در
موتورهاي خودرو به وسيله يك اينورتر به جريان سه فاز
 ACتبديل مي شود.در اكثر سيستم ها از موتور الكتريكي
كه براي تامين نيروي چرخ ها به كار مي رود به عنوان
يك ژنراتور براي شارژ مجدد باتري ها نيز استفاده مي
شود .در بسياري سيستم ها از همين موتور براي استارت
موتور احتراقي نيز استفاده مي شود كه در نتيجه يك
استارت سريع ،بي صدا و يكپارچه از حالت سكون موتور
تا كارايي نهايي آن خواهيم داشت.
تمام خودروهاي هايبريدي طوري طراحي شده اند كه
يك تعميركار عادي بدون نياز به آموزش هاي خاص قادر
به تعمير و سرويس خودرو باشد ،تنها در مواردي كه
تكنسين مي بايستي بر روي سيستم ولتاژ باال كار كند،
تكنسين نياز به آموزش هاي خاص دارد.
تمام قطعات ولتاژ باال به خوبي در برابر دسترسي اپراتور
و تكنسين هاي سرويس محافظت شده اند ،عالئم هشدار
دهنده بر روي اين قطعات نصب شده و كابلهاي مربوطه
براي كاهش احتمال اتصال تصادفي با رنگ نارنجي
مشخص شده اند.
تمام خودروهاي هايبريدي دستورالعمل خاصي براي
قطع و ايزوله كردن باتري هايبريد از سيستم قبل از كار
بر روي سيستم ولتاژ باال دارند.
عمر مؤثر اين باتري بين هفت تا ده سال است اما به
دليل قيمت باال تعويض آن ها به صرفه نيست .اگرچه
دوره گارانتي براي خودروسازان مختلف متفاوت است اما
معمو ًال دوره گارانتي باتري ها فراتر از دوره گارانتي خودرو
است.
هايبريد سري
حالت يك :استفاده از موتور احتراق داخلي

يك موتور احتراق داخلي يك ژنراتور را به
•
حركت در مي آورد.
ژنراتور قدرت موتور/ژنراتور را تامين مي كند.
•

با استفاده از سيستم هايبريد سري موازي مي توان
چرخش چرخ ها را همزمان از دو منبع قدرت (موتور
احتراق داخلي و موتور الكتريكي) تامين كرد و در عين
حال برق الزم براي شارژ باتري ها را نيز تامين كرد.
هايبريد موازي

موتور /ژنراتور چرخ هاي خ��ودرو را مي

•
چرخاند.
ژنراتور باتري را شارژ مي كند
•
توجه كنيد كه هيچ ارتباط مكانيكي بين موتور و چرخ
هاي خودرو وجود ندارد.
حالت دو :بدون استفاده از موتور احتراق داخلي
باتري قدرت موتور/ژنراتور را تامين مي كند.
•
موتور/ژنراتور چرخ ها را به حركت در مي
•
آورد.
حالت سه :در مدت ترمز گيري و كاهش سرعت
موتور/ژنراتور با استفاده از انرژي جنبشي
•
خودرو باتري را شارژ مي كند.
در سرعت/بار پايين موتور احتراق داخلي مي تواند تنها
به صورت متناوب براي تامين انرژي الكتريكي كه
مستقيم ًا به موتور الكتريكي و يا براي شارژ مجدد باتري
به كار مي رود ،روشن شود.
هايبريد سري موازي (قدرت جداگانه)
حالت يك :استفاده از موتور احتراق داخلي
يك موتور احتراق داخلي چرخ هاي خودرو را
•
به حركت در مي آورد.
موتور/ژنراتور اول باتري را شارژ مي كند.
•
موتور/ژنراتور دوم ممكن است به موتور
•
احتراق داخلي كمك كند.
حالت دو :بدون استفاده از موتور احتراق داخلي
باتري قدرت موتور/ژنراتور دوم را تامين مي
•

كند.
•
آورد.
حالت سه :در مدت ترمز گيري و كاهش سرعت
موتور/ژنراتور دوم با استفاده از انرژي جنبشي
•
خودرو باتري را شارژ مي كند.
موتور/ژنراتور دوم چرخ ها را به حركت در مي

نام هايبريد موازي از نحوه عملكرد آن به دست آمده
است :قدرت توليد شده توسط موتور احتراق داخلي و قدر
ت توليد شده به وسيله موتور الكتريكي به صورت موازي
با هم متصل شده اند.
حالت يك :استفاده از موتور احتراق داخلي
يك موتور احتراق داخلي چرخ هاي خودرو را
•
به حركت در مي آورد.
موتور/ژنراتور ممكن است به موتور احتراق
•
داخلي و يا شارژ باتري ها كمك كند.
حالت دو :بدون استفاده از موتور احتراق داخلي
باتري قدرت موتور/ژنراتور را تامين مي كند.
•
موتور/ژنراتور چرخ هاي خودرو را به حركت
•
در مي آورد.
حالت سه :در مدت ترمز گيري و كاهش سرعت
موتور/ژنراتور با استفاده از انرژي جنبشي
•
خودرو باتري را شارژ مي كند.
هايبريد MILD
موتور/ژنراتور هنگام استارت و افزايش سرعت
•
به موتور احتراق داخلي براي به حركت در آوردن چرخ
هاي خودرو كمك مي كند.
يك موتور احتراق داخلي موتور/ژنراتور را
•
براي شارژ باتري ها به حركت در مي آورد.
انرژي جنبشي باتري را هنگام ترمز گيري و
•

كاهش سرعت شارژ مي كند
اين نوع هابريد موتور احتراق داخلي بسيار كوچكتر و
اقتصادي تري دارد ولي تنها با استفاده از قدرت باتري
نمي تواند حركت كند.
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آموزشي

مجيد سپهري

هم ترازی چرخها(میزان فرمان) در وسايل نقليه

درابتدایی ترین حالت میزان فرمان شامل تنظیم زوایای
چرخها به صورتي است که آنها به صورت عمود برزمین
وموازی یکدیگر قراربگیرند.
هدف از این تنظیمات افزایش طول عمر الستیک یک
وسیله نقلیه هنگام رانندگی در یک جاده صاف ومسطح است
 .میزان فرمان در اغلب موارد با باالنس چرخ اشتباه می شود.
این دو واقعا هیچ تاثیری بر روی هم ندارند وآنها فقط در
تماس با سطح جاده و چرخش بر روی آن تاثیرگذارند.
ناباالنسي چرخ باعث لرزش وسیله نقلیه در سرعت باال در
بزرگراه می شود که این لرزش را می توان در غربیلک
فرمان و یا صندلی احساس کرد .حال اگر نامیزاني فرمان رخ
دهد این امر باعث سایش بیش ازحد تایرها وکشیدگی
فرمان به یک سمت وایجاد مشکالت دیگر در وسیله نقلیه
می شود .
اگر شما اطالعاتي درباره میزان فرمان داشته باشيد احتماال
اصطالحات  camber ، caster، toe out، toe inرا
شنیده اید ،در این بخش با این اصطالحات در میزان فرمان
بيشتر آشنا می شویم .

زوایای چرخ:

زاویه کستر:
زاویه کستر یکی از زوایای فرمان است که درهدایت خودرو
تاثیر مهمی دارد زاویه کستر حالت استقرار محور چرخش
چرخهای جلو نسبت به خط قائم را از دید جانبی بیان می کند
با تعیین زاویه کستر تاثیر وزن وارد بر چرخ جلو و نیروی
هدایت کننده مشخص می شود .هر گاه اثر وزن خودرو عقب
تراز نیروی کشنده در روی زمین باشد کستر مثبت و هرگاه
جلوتر باشد کستر منفی می باشد کستر مثبت به تعادل و
جهت یابی وسیله نقلیه در جاده کمک می کند زیرا نقطه اثر
محور سگدست در جلوی نقطه اتکا چرخ قرار می گیرد به این
ترتیب چرخ به سمت جلو کشیده می شود این زاویه دارای اثر

دیگر هم هست و ان در سر پیچ ها می باشد که اتومبیل
تمایل دارد حول چرخ خارجی ان (به طرف خارجی قوس پیچ)
کشیده شود به عبارت دیگر به نیروی گریز از مرکزدر سر پیچ
ها اضافه می شود برای از بین بردن این اثر نامطلوب کستر
منفی را در نظر می گیرند در نتیجه سر پیچ ها اتومبیل به
طرف داخل قوس متمایل می گیرد و نیروی این تمایل از
نیروی گریز از مرکز کم می شود.
یک اثر مهم دیگر کستر مثبت این است که در اثر وجود
کستر مثبت وزن اتومبیل باعث  Toe inشدن چرخ ها
(قسمت جلو چرخ ها ) و کستر منفی باعث  Toe outشدن
یعنی قسمت عقب چرخ ها می شود در چرخی که کستر
منفی دارد نیروی هدایت کننده عقب تر از نیروی وزن است
یعنی برای هدایت چرخ فشار داده می شود مانند انکه جعبه
ای را در روی سطح میز از پشت تحت فشار قرار دهیم در این

وضعیت هدایت دشوار بوده و حالت گیجی در حرکت خودرو
بوجود می اید درضمن در خودروها از زاویه کستر مثبت
استفاده می شود.
زاویه کمبر :
وقتی خط محور چرخ از دید جلو نسبت به خط قائم انحراف
داشته باشد چرخ دارای زاویه کمبر است بنابراین سه حالت
کمبر صفر وکمبر منفی و کمبرمثبت وجود دارد.
خواص کمبر:

الف:کمبر صفر درجه
 :در چرخی که کمبرش
صفراست چرخ کامال قائم
ح��رک��ت ک���رده و عمل
هدایت و فرمان دادن نسبتا
دشوار است از این روش در
خودروهای سنگین استفاده
می شود.
ب:کمبر منفی  :در
تعلیق های مستقل برای انکه سطح اتکای خودرو با جاده
افزایش یابد به چرخ های عقب کمبر منفی می دهند ولی در
چرخهای جلو کمبر منفی در نظر گرفته نمی شود .
ج :کمبر مثبت :کمبر مثبت در چرخهای جلو بین صفرتا
یک درجه انتخاب می شود تا به وظایف زیر عمل نماید:
 :1در کمبر مثبت نبروی جانبی چرخ را روی محورش به
سمت باال هدایت می کند و لذا از روی مهره سر محور
برداشته شده و چرخ روی دو عدد یاتاقان مخروطی به خوبی
استقرار می یابد.
 :2چرخ وقتی زیر بار قرار گیرد به حالت قائم در می آید
هرگاه کمبر مثبت نباشد گشتاور خمشی چرخ های جلو را
به حالت کمبرمنفی در خواهد آورد به این خاطر کمبر مثبت
موجب می شود که چرخها در بار کامل به حالت قائم درآیند.
 :3وقتی در حالت بار کامل چرخها به صورت قائم درآیند
نیروی کششی بر محورها و سیبک ها تاثیر نموده و لقی
احتمالی آنها را بر طرف می کند.
تغییرات زاویه کمبر در سیستمهای مختلف
 -1در تعلیق جلو باطبق دوبل :در این گونه تعلیق کمبر
مثبت و حدود یک درجه است بنابراین در پیچ ها کمبر چرخ
داخل پیچ صفر یا منفی (مفید) و کمبر چرخ خارج پیچ منفی
می گردد .
 -2در تعلیق جلو از نوع تلسکوپی یا مک فرسون:در حالت
عادی زاویه کمبر مثبت و بسیار کم بوده و در موقع پیچیدن
چرخ خارج پیچ کمبرمنفی و چرخ داخل پیچ کمبر مثبت پیدا
می کند.
 -3در تعلیق با اهرم طولی (فولکس واگن)  :در چرخ خارج
پیچ و چرخ داخل پیچ کمبر مثبت شده و سطح اتکای موثر
کاهش می یابد و تمایل به واژگونی افزایش پیدا می کند.
 -4در تعلیق بااهرم طولی خمیده (ژیان)  :در چرخ خارج
پیچ کمبر منفی شده و سطح اتکای موثر افزایش می یابد و
تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات
پاریزان صنعت
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی
و آموزشی پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :
WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM

داخل پیچ تغییر نمی کند .
زاویه محور چرخش چرخ جلو ( کینگ پین):
به زاویه ای که بین خط قائم (از دید جلو) و امتداد محور
چرخش چرخ بوجود آید زاویه محور چرخش یا کینگ پین
گویند.هرگاه دو زاویه در سطح جاده یکدیگر را قطع کنند
بهترین حالت ایجاد می شود البته این حالت غیرممکن می
باشد به این دلیل که الزم است محور چرخش نسبت به خط
قائم کجی زیادی داشته باشد و همچنین طول محور چرخ به
اندازه الزم بلند ساخته شود هردو فرض مشکالتی را ایجاد
می کند که ناگزیر محل تقاطع دو امتداد در سطح جاده یک
نقطه واحد نخواهد بود .
شعاع چرخش چرخ جلو(شعاع فرمان):
فاصله افقی محل تقاطع دو زاویه را شعاع فرمان یا شعاع
چرخش چرخ گویند .شعاع فرمان را با  Rنمایش می دهند
شعاع فرمان ممکن است 0=Rو یامثبت 0>Rو یا منفی
0<Rباشد شعاع فرمان ایدال وقتی است که در یک نقطه در
سطح زمین یکدیگر را قطع کنند و شعاع فرمان مثبت وقتی
است که محل تقاطع دو زاویه پایین تر از سطح زمین باشد و
شعاع فرمان منفی وقتی است که محل تقاطع دو زاویه باالتر
از سطح زمین باشد.
زاویه تواین (: )Toe in
حالتی که امتداد چرخ ها در جلوی اتومبیل هم دیگر را قطع
می کنند یعنی فاصله جلوی چرخ ها کمتر از عقب انها است
این اختالف معموال بین  2تا  6میلی متر است البته مقدار این
اختالف بستگی به مقدار کستر چرخ دارد .منظور اصلی از
وجود  Toe inآن است که حرکت موازی چرخ های جلو
تضمین گردد .همچنین از لغزش کناری چرخها جلوگیری
شود و فرمان دادن را کمی آسان تر می کند زاویه تواین از
کج شدن اتصاالت سیستم فرمان که روی چرخ های جلو
نصب شده اند جلوگیری می کند کج شدن اتصاالت در اثر
نیروی اصطکاک جاده در مقابل حرکت چرخ است به
طورخالصه زمانی که اتومبیل در توقف است چرخ ها معموال
تواین هستند ولی در موقع حرکت چرخ ها موازی می شوند.
زاویه تواوت (: )Toe out
دربعضی از خودروها تو-اوت در چرخ های جلو تنظیم می
شود در خودروهای محرک جلو نیروی شتاب دهنده بزرکتر
از نیروی اصطکاک درچرخ های جلو است نیروی شتاب
دهنده ان قسمت از نیروی محرکه باقی مانده است که پس
از برطرف نمودن مقاومت های مسیر حرکت (اصطکاک و
هوا و سطح شیب دارو اصطکاک دندانه ها) باعث شتاب دادن
به خودرو می شود درخودروهای محرک جلو مقدارنیروی
شتاب دهنده بیشتر از نیروی اصطکاک در همان چرخ جلو
است بنابراین نیروی شتاب دهنده به چرخ های جلو تواین یا
سرجمعی می دهد دراینگونه خودروها چرخ های جلو را کمی
تواوت تنظیم می کنندگاهی هم به حالت مستقیم میزان می
کنند تا خاصیت تواین شدن ناشی ازنیروی شتاب دهنده با
خاصیت تواوت شدن ناشی از شعاع دایره فرمان و کمبر مثبت
متعادل گردد مثال در Audi foxمقدار تواوت 0.25تا 0.75
درجه تنظیم می شود.
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