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 استفاده از کالچ موازی برای افزایش راندمان خودروهای هیبریدی 

 2فرید قدمی 1حسن حاج صالحی 

 Mechanics1986@ymail.com،نیک، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب        دانشجوی کارشناسی ارشد مکا1

 Mania.farid@gmail.comگاه آزاد واحد تهران غربنیک، دانش        مربی گروه مکا2 

 چکیده

مورد  را مزیت های زیست محیطیو چالش های اقتصادی  ،آن تشکیل دهنده ی اءعرفی خودروی هیبریدی و اجزاین مقاله به م

این بالقوه ی  های سعی در نشان دادن مزیتهمچنین با اشاره به سیستم انتقال قدرت کالچ های موازی  سی قرار داده است.ربر

نیروهای  می توان بر عوامل تآثیر گذار خاجی مانند وضعیت جاده وانتقال قدرت سیستم  این با استفاده از ،سیستم انتقال قدرت دارد

به می توان یژگی های منحصر به فرد سیستم انتقال قدرت ود. از غلبه نموممکن  ی به بهترین نحوه )اصطکاک( مخالف حرکت

  همچنین کاهش مصرف سوخت وآلودگی محیط زیست نام برد. و راندمان مکانیکی خودرودر نهایت  افزایش شتاب و

 : خودروی هیبریدی الکتریکی، کالچ موتور، گشتاوریکلیدگان ژوا

 مقدمه -1

قابله با های خودروسازی گام مهمی در م های سوخت فسیلی، کارخانه های ناشی از خودروها و محدودیت امروزه با توجه به آلودگی

، (Fuel Cell)، تکنولوژی پیل سوختی (Hybrid Vehicle)به خودروهای هیبریدی  می توان اند که از جمله آنها این امر برداشته

بازدة باال، آالیندگی . اشاره کرد (Bifuel)و خودروهای دو گانه سوز  HCCI، موتورهای (GDI)بنزینی   موتورهای با پاشش مستقیم

های حائز اهمیت برای  یمایش باال، ایمنی مطلوب و قیمت قابل رقابت با خودروهای متداول از جمله ویژگیکم، مسافت قابل پ

اند.  نحوة  خودروهای هیبریدی است. بسیاری از خودروسازان بزرگ مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده

های مختلف خودروی هیبریدی خواهیم پرداخت. خودروهای  ستمبندی سی عملکرد، حالتهای کارکردی، مزایا، معایب و تقسیم

مایل بر گالون بیشتر نسبت به دیگر  02تا  02هیبریدی چگونه کار می کنند.چه چیزی در این خودرو وجود دارد که شما میتوانید 

چگونه کار می کند و شما را خودروها از آن استفاده کنید.در این مقاله به شما کمک خواهیم کرد تا بفهمید که این تکنولوژی 

 ]1[.استفاده کنیم و مداومبه طور موثرراهنمایی می کنیم که چگونه از یک خودروی هیبریدی 

 اقتصادی خودرو های هیبریدی چالش های -2

 –یزل اتوبوس های د از جهان بزرگشهرهای درو یا  .هستندالکتریک  –اکثر لوکوموتیوهایی که می بینیم هیبریدهای دیزل امروزه 

ه هر حال وجود ب .بهره می برندزیردریایی ها هیبریدی  از نیروهای مسلح ومراکز پژوهشیهمچنین ، استفاده می کنندالکتریک 
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خودروهای هیبریدی موجود در اختصار در مورد چالش های که بهمی باشد کنولوژی های جدید دارای چالش هایی ت سیستم ها و

از نحوه کارکرد تعمیر ی موجود  نحوه تعمیر ونگهداری وعدم آشنایی صاحبان این نوع خودرو ها توضیح خواهم داد یکی از چالش ها

قطعات یدکی  لحاظ تامین بهاز طرفی به دلیل تازگی ورود تکنولوژی خودرو های هیبرید ونگهداری این نوع از خودروها است، 

از دیگر چالش های مدنظر  .می شودهزینه های نگهداری آن صاحبان این خودروها را بامشکل مواجه نمودهاست که باعث افزایش 

می باشد به طوری که با  هیبریدیدر این بحث عدم آشنایی کامل تکنسین ها از تکنولوژی ،نحوه کارکردونحوه تعمیرات خودرو های 

 ]0[.دنبال داشته باشدتشخیص غلط در عیب یابی می تواند هزینه های سرسام آوری را برای دارندگان این نوع از خودرو به 

  مزیت زیست محیطی خودروهای هیبریدی -3

ماشینی است که حداقل از دو نوع منبع انرژی برای حرکت بهره می  خودروی هیبریدیباید گفت  خودروی هیبریدیابتدا در تعریف 

را فراهم می کنند. اما چرا از گیرد. در نسل جدید خودروهای هیبریدی دو موتور سوختی و برقی، نیروی محرکه الزم برای حرکت 

دو موتور برای به حرکت در آوردن این خودروها استفاده شده است؟یکی از معایب موتورهای بنزینی یا گازوئیلی امروزی این است 

رهای که در دورهای پایین که بازده و راندمان آنها بیشتر است، توان کمی تولید می کنند. اما بر خالف موتورهای درونسوز، موتو

برقی در دورهای کم، گشتاور زیادی را با راندمان باال تولید می کنند. بنابراین با در کنار یکدیگر قرار دادن این دو موتور، می توان 

ضمن دستیابی به توان کافی برای حرکت و شتاب گیری، مصرف سوخت را نیز کاهش داد. یکی از ویژگی های مهم و جالب 

این است که باطری های آن، در مواقعی که موتور درونسوز بیش از میزان مورد نیاز برای به حرکت در  خودروهای هیبرید برقی در

آوردن خودرو، نیرو تولید می کند یا با به کار گیری مستقیم قدرت موتور، هنگام ترمز گیری و یا حرکت در سراشیبی ، شارژ شده و 

مهمترین ویژگی خودروهای هیبریدی می باشد. آنچه در تمام خودروهای هیبرید  برق مورد نیاز خود را تأمین می کنند. این یکی از

ی هیبریدی، نوع تعمیم یافتۀ ابرقی جلوه می کند، مدیریت و موازنۀ الکترونیکی و هوشمند ارتباط دو موتور با یکدیگر است.خودروه

می توان  همچنین ر آنها برطرف گردیده است وخودروهای برقی خالص هستند که معایب خودروهای برقی خالص تا حدود زیادی د

. از مزایای مهم این خودروها نسبت به خودروهای احتراق داخلی، را درآن شاهد نیستیمگفت معایب خودروهای احتراق داخلی 

وتور و کاهش کارکرد در دور و بار ثابت بوده و به اصطالح در نقطۀ بهینۀ خود کار می کنند که این امر باعث باال رفتن بازده م

آلودگی و پایین آمدن مصرف سوخت می گردد و دیگر اینکه به هنگام ترمز گیری و یا شتاب منفی، انرژی به صورت الکتریکی در 

باطری ها ذخیره می شود و همین امر باعث کارکرد کمتر موتور احتراقی خواهد شد و در نتیجه منجر به کاهش آلودگی و پایین 

سی سی مصرف  1022سیلندر  4( با موتور  Toyta Priusدد. به عنوان مثال تویوتا پریوس ) آمدن مصرف سوخت می گر

کیلومتر دارد! مزیت دیگر این خودروها نسبت به خودروی برقی خالص، قابلیت پیمودن مسیرهای  122لیتر در  4/0سوختی معادل 

 ]1[ .طوالنی در هر بار شارژ کردن باطری می باشد

 خودرو های هیبریدی ندهاجزا تشکیل ده  -4

  احتراق داخلیموتور  4-1
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که در این خودرو وجود دارد شباهت زیادی به موتورهای بنزینی خودروهای بنزینی دارد. ولی این موتور  احتراق داخلیموتور 

 ]0[ .ایی می شودکوچک تر و نیز دارای تکنولوژی باالتری نسبت به خودروهای معمولی است که باعث کاهش آلودگی و ا فزایش کار

 موتور الکتریکی 4-0

است و  رموتور الکتریکی در خودروهای هیبریدی خیلی پیشرفته هستند این موتور پیشرفته هم به عنوان یک موتور قادر به انجام کا

بود شتاب مورد نظر را  هم به عنوان ژنراتور به عنوان مثال زمانی که به این موتور نیاز است موتور با استفاده از باطری ها قادر خواهد

ایجاد کند و زمانی که خودرو نیازی به موتور الکتریکی ندارد مثال در یک سراشیبی در حال حرکت است این موتور الکتریکی به 

 ]0[ .عنوان یک ژنراتور نیرو را به باطری ها برمی گرداند

 ژنراتور  4-0

نه  که ژنراتور فقط وظیفه تامین الکتریسیته مورد نیاز موتور را بر عهده داردژنراتور بسیار شبیه به موتور الکترکی است با این تفاوت 

 ]0[ .کار دیگر. ژنراتور بیشتر در خودروهای هیبریدی سری به کار می رود

 باطری 4-4

ن که می باطری ها در خودروی هیبریدی یک وسیله ذخیره انرژی برای موتور الکتریکی هستند . برخالف بنزین موجود در باک بنزی

تواند فقط به موتور بنزینی سوخت برساند )یک انتقال یک طرفه از باک بنزین به موتور بنزینی(. موتورهای الکتریکی عالوه بر کار 

 ]0[ فوق میتوانند انرژی را به باطری پس دهند. ولی موتور بنزینی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

  سیستم انتقال قدرت 4-0

برای جاده گشتاور مدنظر را  وضعیت خودرو ویک مولد قدرت گرفته وبرحسب سیستم انتقال قدرت وسایل نقلیه قدرت موتور را از 

خودرو های هیبریدی خود دارای تقسیم بندی از لحاظ نحوه انتقال قدرت به چرخها می باشندکه پیشروی خودرو بوجود می آورد. 

  یم.در اینجا با انواع آن آشنا می شو

چرخاند و این  ژنراتور را می که موتور احتراق داخلی هیبریدی دارای یک ی این دسته از خودروها: سریانتقال قدرت سیستم الف ( 

آورد و بدین صورت انتقال قدرت صورت می گیرد.  ژنراتور، هم باطری را شارژ می کند و هم یک موتور الکتریکی را به حرکت درمی

شود که  این سیستم به خاطر این سری نامیده می شود. ر احتراقی مستقیم به سیستم انتقال قدرت وصل نمیموتو ،در این ساختار

 گردد و از آن برای رانش موتورهای با قدرت کم و با رنج کارکرد بهینه استفاده می شود. ها منتقل می قدرت، به صورت سری به چرخ

 ]0[ 
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 [3]قدرت سری ( نشان دهنده سیستم انتقال 1شکل شماره)

 

در این نوع سیستم، موتور احتراقی و موتور الکتریکی به صورت موازی چرخها را به حرکت : موازیانتقال قدرت سیستم ب ( 

گردند. در  تغذیه می آورند. در این سیستم موتور الکتریکی توسط باطری و موتور احتراقی توسط منبع سوخت فسیلی مستقیماً درمی

ین سیستم فقط یک اگردد. از آنجائیکه  حذف شده و باطری با تغییر حالت موتور الکتریکی به ژنراتور شارژ میاین حالت ژنراتور 

 ]0[ .تواند همزمان هم باطری را شارژ کند و هم باعث رانش چرخها گردد موتور دارد موتور الکتریکی نمی

 

 ]0[ .( نشان دهنده سیستم انتقال قدرت موازی0شکل شماره)
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توان از آن در شرایط مختلف به صورت هیبرید سری یا  این طرح بگونه ی است که می: سری ـ موازی  انتقال قدرتستم سیج ( 

آوری پیشرفته امکان استفاده از سیستم احتراقی و سیستم الکتریکی بطور  گیری از فن موازی استفاده نمود. در این سیستم با بهره

الکتریکی و بدون آلودگی و در سرعتهای باال و در محدودة برون  "ترتیب در مواقع شهری کامال جداگانه و همزمان وجود دارد. به این

تواند بطور مستقل احتراقی و یا ترکیبی از دو سیستم باشد. در مواقعی چون شتابگیری سریع، هر دو سیستم با هم عمل  شهری می

چنین سیستمهایی از نوع  رو سواری قابل اجراست. معموالًآوری مدرن در یک خود ای فقط بکمک یک فن کنند. چنین ایده می

همراه با فراهم آوردن عملکرد مناسب، سطح شارژ باطریها نیز  گیری از یک استراتژی کنترلی مناسب عمالً ترکیبی هستند و با بهره

ودروی متداول تبدیل گردد. در تواند چه در شهر و چه در جاده به یک خ شود بدین ترتیب این خودرو می در حد خوبی نگهداری می

تواند ترکیبی از آنها به کار آیند و قابلیت تبدیل به ژنراتور را نیز  این سیستم دو موتور الکتریکی وجود دارد که بسته به شرایط می

 ]4[ .دارند

 

 ]4[ سری ـ موازی  انتقال قدرت( سیستم 0شکل شماره )

در این طرح می توان ازسیتم کالچ های موازی در خودرو : ه از کالچ های موازیموازی با استفاد -د( سیستم  انتقال قدرت سری

های هیبریدکه از مدل سری یا موازی بهر می برند استفاده کرد. در این سیتم از فن آوری پیشرفته کالچ های چندگانه موازی نصب 

م انتقال قدرت و موتورخودرو با گشتاور بیشتر شده در گیربکس خودرو استفاده  شده واین مدل باعث افزایش سطح درگیری سیست

می شود.باقرار دادن کالچ ها بصورت موازی خودرو با افزایش، شتاب قدرت وفرمانپذیری در شرایط های مختلف را بدست می آورد. 

وگشتاور گیربکس  در مواقع شتابگیری سریع، کالچ ها همزمان درگیر شده ویا در هنگام وضعیت تمام بار برروی خودرو سطح اتکایی

 [5،0] .یک تصویر ساده از این سیستم در ذیل نشان داده شده است وموتور توسط کالچ های موازی افزایش می یابد.
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 [0]کالچ های موازی  سیستم ای ازتصویر ساده  (4شکل شماره )

 

 

 ـ موازی سری  سیستم انتقال قدرتدر  یر کالچ های موازی بر راندمان خودرو های هیبریدیثأت -5

بصورت موازی قرار دارد عملکرد کالچ باعث می شود  که موتور به اضافه کردن گشتاوربه سیستم وگیربکس  کالچ بین درایو موتور

توانایی به دقت برآورد انتقال  .نیروی محرکه بپردازد، در حالی که  تنها موتور درایو برای رانندگی وسیله نقلیه استفاده می شود

سیار مهم است، از آنجا که کنترل فاز لغزش کالچ موتور برای بهره وری سوخت بهینه سازی شده و کیفیت سواری گشتاور کالچ ب

موتور درایو بین  نشان داده شده است( 4شماره ) مانطور که در شکلتراتژی کنترل بازخورد دست یافتنی است. هتنها از طریق اس

به طوری که موتور درایو می تواند گشتاور رانندگی به موازات نوع سیستم نیروی  شده است قرار داده دنده انتقال سیستمموتور و

 [5،0] .صورت می پذیرد.  موازیبه شکل یک انتقال کالچ  کند. انتقال اساساًمی محرکه هیبریدی اضافه 

 نتیجه گیری -6

 بصورت موازی یدی توسط کالچ های نصب شدهوسیله نقلیه هیبر راندمان چگونگی افزایش مکانیزم بیان شده در این مقاله به شرح 

پرداخته و می توان انتظار داشت که با استفاده ازسیستم کالچ های موازی گشتاور بوجود آمده در خودرو بین موتور ودرایو موتور 

 این ن مکانیزمهمچنی مانند لغزش وبکسبادرا به حداقل رساند.برحرکت  ثیرگذارأعوامل منفی ت و در ایجاد حالت پایداری بیشتری

سیستم انتقال قدرت باعث برآورد سریع گشتاورموتورو کنترل فرمانپذیری وپایداری خودرو در شرایط ناهموار جاده ای را به بهترین 

این درمورد  همچنین از دیگر نتایج مطلوب.سبب افزایش ایمنی و راحتی سرنشینان می شود  که این امرفراهم می آورد نحو ممکن 

 به مدیریت مصرف بهینه سوخت اشاره کرد. ال قدرت می توان سیستم انتق
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