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برگزاري نمايشگاه اتومكانيكا  2012در فرانكفورت
امسال نيز نمايشگاه اتومكانيكا از تاريخ سه شنبه 11
سپتامبر  21( 2012شهريور) تا يكشنبه  16سپتامبر (26
شهريور) در شهر فرانكفورت آلمان برگزار مي گردد.

 4400شركت از  76كشور محصوالت و پيشرفت هاي
خود را در مساحتي در حدود  305هزار متر مربع به
نمايش مي گذارند .در دوره قبلي حدود  155هزار
بازديدكننده از  181كشور از اين نمايشگاه ديدن كرده
اند.
نمايشگاه اتومكانيكا عالوه بر كشور آلمان ،در تاريخ
هاي ديگر در شهرهاي شانگهاي چين ،دبي ،سن پترز
بورگ روسيه ،استانبول ،مادريد ،دهلي نو ،ژوهانسبورگ
آفريقاي جنوبي ،كواالالمپور ،آرژانتين ،مكزيك و مسكو
نيز برگزار مي گردد.
در بخش غربي نمايشگاه امسال ،گروه بوش براي
اولين بار با حضور كليه شركت ها و برندهاي تابعه در
يك محل (سالن  )9و در چهار كارگاه ،محصوالت خود
را ارائه مي كند .اين محصوالت شامل كليه تجهيزات

تعميرگاهي و عيب يابي خودرو خواهد بود.
عالقه مندان به يادگيري مباحث مرتبط
با خدمات پس از فروش خودرو نيز مي
توانند در سالن  11در انواع دوره
هاي تخصصي شركت نمايند.
در گالري موتو اين نمايشگاه
خودروهاي خاص جالبي به
نمايش گذاشته مي شود به
ع��ن��وان م��ث��ال خ���ودروي
"اتوكلتور" ساخت تعدادي از
دانشجويان كه به طريق ويژه
اي تنظيم شده است براي
اولين بار در معرض بازديد
عالقه مندان قرار مي گيرد.
همچنين عده اي از دانشجويان و تكنسين ها
آموزش هاي كارگاهي خود را به مراجعين ارائه
مي كنند.
در بخش جنبي نمايشگاه از تاريخ  21تا 24
شهريور حدود  50نفر از متخصصان بين المللي
مرتبط با صنعت خودرو در سالن همايش هاي
اين نمايشگاه به سخنراني خواهند پرداخت.
در نمايشگاه امسال به توليدكنندگان
تجهيزات مرتبط با خودروهاي سنگين توجه
ويژه اي شده و حدود  700شركتي كه در اين
زمينه فعاليت مي كنند با استفاده از يك لوگوي
خاص مشخص شده و بروشور ويژه اي كه
محل اين شركت ها را نمايش داده است در

نمايش گذاشته شده است .همچنين بازديد كنندگان مي

توانند در محل سالن  10به مشاوره هاي تخصصي در
زمينه شستشوي خودرو دست پيدا كنند.
مانند سال هاي گذشته ،همكاران تجاري پاريزان صنعت
نيزمحصوالت خود را در اين نمايشگاه ،به نمايش مي
گذارند:
شركت  Beissbarthآلمان عضو گروه بوش :سالن
 E06 – 9و E16
شركت  Sicamايتاليا عضو گروه بوش :سالن – 9
D06
شركت  SPXفرانسه و ايتاليا صاحب برندهاي SPX،
 Robinairو  : Tecnotestسالن  A38 -9و C38
شركت اكوتكنيكس ايتاليا :سالن G80 – 8
شركت  GYSفرانسه :سالن C09 -11

اختيار بازديدكنندگان قرار مي گيرد .همچنين در محوطه
باز نمايشگاه مكان مناسبي براي معرفي اين محصوالت
در نظر گرفته شده است.
درمحوطه اي در حدود  700متر مربع از نمايشگاه،
تعدادي خودرو ،دوچرخه و اسكوتر برقي در نظر گرفته
شده تا بازديدكنندگان با نحوه عملكرد و شارژ اين
تجهيزات آشنا شوند.
در يك فضاي  170متر مربعي از نمايشگاه امسال ،موزه
كارواش به نمايش گذاشته شده است؛
در اين موزه ،انواع كارواش و تجهيزات
پمپ بنزين به همراه تعدادي عكس و
پوستر از تاريخچه اين تجهيزات به

شركت  Nova Vertaايتاليا :سالن D50 – 11.1
شركت  Butlerايتاليا :سالن C96 -8
شركت  Carbon Zappيونان :سالن B84 – 8
شركت  Blackhawkفرانسه :سالن A96 – 8

شركت  WashtecآلمانF-S.W – A23 :

شركت  Betaايتاليا :سالن J85 – 8

صفحه 2

نشریه الکترونیکی دیتا پاریزان  -دوره اول -شماره  -19یکشنبه  19شهريور 1391

علمي

امروزه به دلیل بحران اقتصادی ،کمبود منابع نفتی و
همچنین مسائل زیست محیطی ،محققان و مهندسین به
دنبال راه های مختلف برای جایگزینی سوخت های رایج
فعلی (فسیلی) با سوخت های جایگزین (Alternative
 )Fuelsهستند.
سوخت های فسیلی از جمله ی بنزین و گازوئیل بر پایه
نفت هستند.
سوخت های جایگزین پیشنهاد شده تا کنون به شرح زیر
می باشند:
سوخت های گازی
•
سوخت های سلولی
•
استفاده از نیروی الکتریکی
•
سوخت های گازی بر اساس ساختار
و نوع آن خود دسته های مختلف دارند از جمله گاز مایع یا
 LNG :Liquid Natural Gasگاز فشرده یا CNG
 : Compressed Natural Gasو LPG :
 .Liquefied Petroleum Gasبه طور کلی  LNGو
 CNGهر دو در یک دسته قرار می گیرند چرا که هر دو بر
پایه ی گاز شهری هستند .به لحاظ نگهداری  CNGبه
مراتب راحت تر و به لحاظ مقایسه فنی کیت تبدیل CNG
از تعداد قطعات کمتری برخوردار است و به همین دلیل به

لحاظ نصب بسیار آسان تر و رایج تر از همه ی سوخت های
بر پایه ی گاز است .اما  CNGبه لحاظ قدرت و توان
ضریب بسیار پایین تری نسبت به بنزین و گازوئیل دارد.
از طرف دیگر  LPGدر مقایسه از قطعات بیشتر و پیچیده
تری برخوردار است و نصب آن دشوارتر است .اما به لحاظ

فنی در مقایسه با بنزین و گازوئیل در عملکرد از ضریب
باالیی برخوردار است به طوریکه شرکت معروف AC
 Schnitzerبر روی بی ام و سری  3اتاق  E92موتور 10
سیلندر گازی پایه  LPGنصب کرد و توانست در پیست
ایتالیا به سرعت  310کیلومتر بر ساعت دست یابد.
بعد از سوخت های گازی که
بسیار رایج هستند سوخت های
سلولی ( )Fuel Cellمورد
تحقیق و بررسی هستند.
در یک سلول همانطوریکه در
شکل می بینید طی فرآیند
شیمیایی از ترکیب اکسیژن و

سام رئيسي

سوخت های جایگزین

هیدروژن نیروی برق بوجود آمده و در نهایت آب و هیدروژن
(با نسبت کمتر) برای استفاده مجدد خارج می شود.
در واقع خودروهایی که مجهز به این سیستم هستند در
جایگاه سوختگیری در داخل مخزن آنها هیدروژن وارد می
شود و از اگزوز آنها آب خارج می شود .به عبارت ساده دوست
محیط زیست هستند و هیچ گونه آالینده ای ندارند.
به لحاظ هزینه و نگهداری هنوز این سیستم بسیار گران
قیمت است اما تحقیقات و بررسی ها در زمینه ی توسعة این
سیستم هنوز ادامه دارد چراکه می دانیم هیدروژن عنصری
است که در هوا با ضریب بسیار باالیی ترکیب می باشد و
بسیار یافت می شود.
حال که در مورد استفاده از نیروی برق صحبت کردیم الزم
به توضیح است که امروزه خودروهایی هستند که از نیروی
برقی که توسط باتری ها تامین می شود ،نیروی محرکة خود
را بدست می آورند .این خودروها خود به  2دسته تقسیم می
شوند:
 HEVیا خودروهای ترکیبی سوخت و باتری
•
Hybrid Electric Vehicles
 BEVیا خودروهای با پیشرانه ی باتری
•
Battery Electric Vehicles
خودروهای  Hybridبسیار معروف و رایج هستند و
معروف ترین آنها Honda Insight
و  Toyota Priusهستند .در این
خودروها یک موتور احتراق داخلی
بنزینی یا دیزل وجود دارد و در کنار آن
یک موتور الکتریکی بهمراه منبع تغذیه
باتری و سیستم تبدیل وجود دارد.
در خودروهای  Hybridوضعیت
اتومبیل بر اساس نیاز تغییر می کند .به
طور کلی در هنگام حرکت روان اتومبیل از سیستم الکتریکی
خود استفاده می کند اما به هنگامیکه اتومبیل در وضعیت
خاص مثل زمانی که راننده تصمیم به شتاب گیری و یا
حرکت در سرباالیی با شیب زیاد را دارد ،موتور احتراق داخلی
فعال شده و قدرت مورد نیاز تامین می گردد و در این هنگام
باتری ها نیز شروع به شارژ مجدد
خود می کنند و بالفاصله پس از
اینکه خودرو به حالت روان بازگشت
مجددا موتور الکتریکی درگیر می
شود و نیروی محرکه الزم اتومبیل
را تامین می کند.
در حالي كه خودروهای تمام برقی
ی��ا ب��ات��ری فقط از ی��ک موتور
الکتریکی برای تامین نیروی محرکه ی خود بهره می برند.
در این خودروها مجموعه ی باتری وجود دارد که عموما از
طریق یک منبع انرژی همانند برق شهری و یا خورشید شارژ
می شوند و در نهایت منبع تغذیه برای یک موتور الکتریکی
هستند .این اتومبیل ها به لحاظ طراحی از طراحی خاص
برخوردار هستند و زیاد مسائل  Aerodynamicدر
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

آنها دیده نمی شود ،بسیار سبک وزن هستند و به نسبت

ظرفیت باتری مقدار مسافتی که می توانند طی کنند متغییر
است .اما در کنار تمامی این مسائل این خودروها هیچ گونه
آالینده ای ندارند و مسائل زیست محیطی را رعایت می
کنند .به لحاظ سرعت بسیار محدود هستند و هزینه ی
ساخت بسیار باالیی دارند.
اما امروزه خودروسازانی همانند  Tesla Motorsآمریکا
این محدودیت ها را تا جای امکان کنار گذاشتند و به این

خودروها عالوه بر ظاهر زیبا قدرت و توانایی باالیی نیز
بخشیده اند.
این اتومبیل برروی پلتفرم  Lotusطراحی شده است و از
موتور الکتریکی و  4دیفرانسیل مجزای الکترونیکی برای هر
چرخ بهره می برد و توانایی شتابگیری بسیار باال و توان طی
مسافت  200کیلومتر با یک بار شارژ را دارد.
در یک جمع بندی کلی اتومبیل های  Hybridو Fuel

 Cellآینده را در دست خود خواهند داشت .نمی توان منکر
نیاز سرعت ،شتاب و زیبایی یک اتومبیل شد و به همین دلیل
این اتومبیل ها به دلیل محدودیت کمتر و بازده باالتری که
دارند قطعا در آینده جایگاه بسیار باال و محکمی دارند.
همکاران این شماره:
سردبیر :حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
نویسندگان:
حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
سام رئيسي s.raisi@parizansanat.com
امور فنی ،توزیع و گرافیک:
حسن جنابی -مریم عاقلی -علی جمشیدی

