6
رابطهگشتاور،
شیب و شتاب
خودرو

یک توضیح کوتاه علمی و عینی به
مفهوم گشتاور که برای بسیاری از
مردم سوال است

فربد زاوه
کارشناس صنعت خودرو
احتماال این سوال برای شما پیش آمده
اســت که چرا عملکــرد دو خودرو که
مشخصات فنی و مکتوب آن ها یکسان
اســت در عمل با یکدیگر تفاوت دارند.
متداولترین سوال در این باره به چرایی
تفاوت عملکرد یک خودروی چینی با
مدل اروپایی با قدرت یکســان مربوط
است که شــتاب های متفاوتی دارند.
این افراد اغلب میپرسند آیا اسب بخار
اروپایی از اسب بخار چینی پرقدرتتر
اســت؟ این جا ســراغ مفهوم گشتاور
رفتهایم که مفهوم آن برای بســیاری
مشخص نیست .واقعا گشتاور چیست؟
گشتاور یکی از تعاریف اولیه و اصلی علم
فیزیک است .گشتاور حداکثر نیرویی
است که در فاصلهای مشخص از مرکز
دوران در دسترس اســت .یک موتور
با گشــتاور  150نیوتنمتری حداکثر
یک وزنه  15کیلویی کــه با اهرم یک
متری به خود وصل شــده است را می
توانــد بچرخاند!! اگر وزنه ســنگینتر
شــود ،موتور نخواهد چرخید و هرچه
سبکتر بشود سرعت چرخش موتور
بیشتر میشود .بنابراین در جهان واقعی،
احساس فیزیکی راننده از گشتاور ،در
شتاب خودرو و شــیب روی آن درک
میشود .موتور با گشتاور پایین نمیتواند
به راحتی سرباالیی را طی کند و در عین
حال شتاب آن هم کم است .این وسط
یک ســوال پیش میآید که حداکثر
گشتاور چطور به دست میآید؟ در پاسخ
به این سوال باید یک مثال زد .حداکثر
گشتاور پژو  ،206حدود  142نیوتنمتر
است و نســبت دنده  1آن حدود  3/4و
نسبت دیفرانسیل کمتر از  4/3است،
بنابراین حداکثر گشتاور سر چرخ این
خودرو بیش از دو هزار نیوتن میشود
که با توجه به اندازه چرخ ،نیروی معادل
 600کیلوگرم برای هل دادن خودرو در
دنده یک ایجاد میکند .همچنین میزان
گشــتاور در دورهای مختلف اهمیت
زیادی دارد ،هرچه موتور گشــتاور را
یکنواختتر در دورهای مختلف تولید
کند ،عملکرد شتاب و شیب روی خودرو
بهتر میشود.
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شاوردی

روزنامهنگار

رنگینکمانخــودرو
این  5خودرو با داشتن رنگ های جذاب در تعداد اندکی وارد کشور شده اند
به همین بهانه سراغ شان رفته ایم و از قیمت و مشخصات شان جویا شده ایم

رنگ برای مشتریان ایرانی موضوع مهمی نیست .حداقل در مقطع فعلی موضوع مهمی نیست .همه از داستان تصادف و صافکاری و
نقاشی و افت قیمت خبر داریم .همین موضوع هم عاملی شده تا بیش از یک سوم خودروهای موجود در خیابانها سفید رنگ باشند.
در شرایطی که خودروسازان جهان هر روز با طیفهای تازهای از رنگها مشتریان را به خرید خودرو ترغیب میکنند ،در ایران این
قضیه یک جنبه منفی دارد .البته لوکسسواران از این قضیه مستثنا هستند و در اغلب انتخابهایی که دارند ،سراغ خودروهای رنگی
میروند .این شما و این پنج خودروی رنگی جذاب حاضر در بازار ایران.

01

ساختآملان–قرمزسلطنیتبورگاندی/ب.ام.و730Li-RoyalBurgundyRed

یک ســدان اجرایی و گرانقیمت با رنگی کشنده! که گویا یک یا دو دســتگاه از آن در ایران وجود دارد و قیمتی
حدود  4/5میلیارد تومان دارد .این خودرو با موتور  258اسب و کممصرف  ،اغلب در رنگهای سفید ،نقرهای و مشکی در
ایران دیده شده اما رنگ قرمز سلطنتی بورگاندی از آن نمونه های اســتثنایی است که همه جا مالک خودرو را در مرکز
توجه قرار میدهد.

02

ساختایتالیا–آیباختصایص/آلفارومئومیتو– SpecialeBlue

پیشتر میتو را با رنگهای متنوعی از بژ و زرد و ارغوانی و قرمز تا مشکی و سبز دیده بودیم اما احتماال فقط یک نمونه از
این سری وارد کشور شده که همین مورد میتو را با این رنگ به محصولی دست نیافتنی تبدیل کرده است .این رنگ مخصوص
این خودروساز ایتالیایی است و به شدت به میتو هم میآید .میتو که هاچبکی دو در با کیفیت سواری عالی است ،در ایران رقیب
چندانی ندارد .شاید هیوندای ولوستر و تا حدی دیاس  .3در عین حال میتو با همان موتور مشهور مولتی جت و گیربکسی
که بسیار دقیق ساخته شده ،کامال از دو خودروی یاد شده خوشایندتر است .این یعنی در صورت خرید این میتوی تک با این
رنگ جذاب صاحب خودرویی خواهید بود که سریعتر و بهتر از رقبا دور میگیرد .ایمنی هم خوب است و با شش ایربگ و یک
بدنه محکم وترمزهای قوی ،میتو از سرنشینان و راننده به خوبی در قفسی امن مراقبت میکند .قیمت این خودرو در نسخه
 2011احتماال حدود  500تا  600میلیون تومان باشد.

03

ساختآملان-سزبکریستایل/پورشهاپانمرا–crystalgreenmetallic

تنها نمونه از پورشه پانامرا با این رنگ که ارزش خرید باالیی دارد و از نزدیک محصول آلمانی را بسیار باشکوهتر کرده
است .پانامرا که خودرویی دو چهره با ترکیبی دقیق از سواری لوکس و رانندگی مهیج است ،با این رنگ بیش از آن که به درد
یکی از دو کاری که گفته شد بخورد ،خودرویی مناسب عبور و مرور روزمره مینماید .با این که یک دهه از ساخت این سدان
زیبای آلمانی میگذرد ولی ترکیب رنگ و طراحی اصیل پورشه به خوبی پانامرا را از گزند داس زمان دور نگه داشته به طوری
که عابران با هر بار دیدن این خودرو محو تماشای آن میشوند .این پانامرا که از انواع  8سیلندر است ،احتماال امروزه بهایی دو
میلیارد تومانی داشته باشد .عددی که بیشتر به دلیل رنگ خاص و سالمت باالی بدنه آن است.

04

ساختفرانسه-طالییبیزانس/دیاس7کراسبکbyzantinegold-

یک خودروی  2018که در بازار ایران با بهایی نزدیک به 2/5میلیارد تومان دســت به دست میشود و کال از آن به
تعداد  50تا  60دستگاه وارد کشور شده است .در این رنگ هم شنیدهها حکایت از کمیابی دارد .جایی که تعداد دیاسهای
 7با رنگ طالیی بیزانس به دو تا سه مورد محدود میشود7 .کراسبک که در کالسی بسیار سخت و فشرده در ایران حضور
پیدا کرده ،از بدو ورود به بازار مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و هرکس تجربه سواری با آن را داشته ،کیفیت آن را ستوده
است .حال اگر رنگ این خودرو هم خاص باشد این فرانسوی به تحفهای کمیاب در بازار بدل میشود  .

05

ساختآملان–آیبمیایم /پورشهابکسرتS - Miami blue

رودستر دو نفره پورشه یکی از ســریعترین خودروهای بازار ایران است و در عین حال در یک دامنه بسیار متنوع از
رنگهای جذاب وارد کشور شده است .در واقع این پورشه را در طیفی از رنگهای زرد ،قرمز ،آبی و خاکستری میتوان خرید
در حالی که سطح قدرت دو مدل عادی و اس هم متفاوت است .این خودرو که هماینک در نسخه های کارکرده  2017بین
 3تا  4میلیارد تومان قیمت دارد ،غیر از رنگ جذاب از کابین بسیار زیبا و خوشساختی بهره میبرد که کیفیت اش نسبت به
اتاق محصوالت مشابه اعم از لوتوس یا آلفا یا حتی ب.ام.و دو چندان است.

آخرین دارت ایران!
یکی از عجیبترین خودروهای تاریخ دوج که از سال  1959تا اوایل سال  2019به شکل
پیوسته به مدت  60سال تولید شد ،سدان /کوپه مشهور دارت بود .خودرویی که با طرحی
صریح ،مدرن و کامال فانتزی از نسل اول قصد داشت با ساختههای فورد و شورولت در این
کالس رقابت کند .این سدان آمریکایی که در نسل سوم طراحی به شدت عجیب و خاصی
داشــت ،در نسل چهارم به محض ورود به کشور توانســت روی خوش بازار را ببیند و در
تعداد باالیی به دست مصرف کنندگان متمول ایرانی برسد .دارت نسل چهارم نیوفیس
که در نسخه سدان محصول کمیابی است ،قیمت مشــخصی در ایران ندارد اما بررسی
بهای این خودرو در حراجیهای آنالین آمریکا گویــای بهای  15تا  30هزار دالری این
خودروست .محصولی که کال شیکتر از سایر ســاختههای دوج است و برخالف انتظار،
روحیهای نرم و خانوادگی دارد.

قیمت انواع محصوالت ب.ام.و
در بازار ایران

نام و مدل خودرو

قیمت (تومان)

ب.ام.و  528iمدل 2015

 1.9میلیارد تومان

ب.ام.و  x1کارکرده 2016

 2.2میلیارد تومان

ب.ام.و  730liمدل 2017

 4.7میلیارد تومان

ب.ام.و  x4کارکرده 2017

 3.1میلیارد تومان

ب.ام.و  125iمدل  2017کارکرده

 2میلیارد تومان

