
  )فرانسه( لندندر  MTC 2011پيشنهاد پروژه تخصصي 

Pocket bike )كه با اسم ميني موتور  )دوچرخه جيبي(Minimoto) هم شناخته شده است .

در واقع موتور سيكلت هاي مدل كوچكتري هستند كه در ژاپن و اروپا به منظور جا به جايي افراد 

  .كاربرد دارد... مسن ، ورزش و 

مي گويند تقريبا يك چهارم سايز يك موتور سيكلت  Minimotoبه آن اين مدل كوچك كه 

معمولي است كه نيروي آن به وسيله ي موتور سوخت دو سليندر تامين مي شود و نيروي آن بين 

40-50  CC  17 , 4/2يا به عبارت ديگر Hp )Kw 11 , 8/1 (سيستم كمك فنر و  اين موتورها 

 Ib 50وزني حدود و  .اي جذبي ضربه آن خنثي مي گرددتعليق نداشته و از طريق الستيك ه

)23Kg  (دارند.  

 7000دالر تا حداكثر  200سهولت در حمل و نقل و قيمت پايين اين ميني موتور ها از حداقل 

كه باعث مي شود كه براي . كه پايين ترين مدل آن چين و باالترين آن ايتاليا است. دالر مي باشد 

مي گيرند كه  دآنها يا. ساله قابل استفاده مي باشد  6حتي براي بچه هاي  بچه ها در بعضي موارد

و در عين حال اين امكان را براي بزرگساالن فراهم مي نمايد تا بدون . چگونه موتورسيكلت برانند

پرداخت قيمت باال و متحمل شدن خطر موجود در مسابقات حرفه اي، در مسابقات فانتزي شركت 

  .كنند

ند كه هم سر و صدا كردها از موتور هاي حرارتي استفاده مي  Pocket bikeز در اين تا به امرو

نقص، از موتورهاي الكتريكي در اين براي بر طرف كردن . شدند آلودگي محيط ميباعث هم و 

  . استفاده مي كنند تا محيط زيست آلوده نشود Pocket bikeاين 

ي   ها و موتورهاي الكتريكي و نحوه Pocket bikeشناخت  ياين پروژه پيشنهاد مي كند كه برا

  .عملكرد آنها تحقيق شود

  :ارزيابي هريك از اين پروژه ها موارد زير را تحت پوشش قرار مي دهد



  :ويژگي هاي جنبي

براي پاسخ به قوانين بين المللي موتورسواري، ويژگي هاي جنبي مشخصي بايد در نظر گرفته 

  .شود

  :وزن

با توجه به درجه  ،موارد و نكته هايي را. ها بايد تا حد امكان كم باشد Pocket bikeوزن اين 

  .بندي شركت كنندگان بايد در نظر گرفت

  :طول

  .طول اين وسيله نبايد از ميزان مشخصي بيشتر باشد

  :ارتفاع صندلي

  .بلندي صندلي نبايد از اندازه مشخصي بيشتر باشد

  :ارتفاع كلي

  .واند از مقدار مشخصي بيشتر باشدها نمي ت Pocket bikeارتفاع 

  :فاصله محوري

  .فاصله محوري نبايد از ميزان مشخصي بيشتر باشد

  :قطر چرخ

  .قطر چرخ نبايد از ميزان مشخصي بيشتر باشد

  :پهناي چرخ

  .پهناي چرخ نبايد از ميزان مشخصي بيشتر باشد



  :عملكرد

  :عوامل و اجزاي سازنده حمايتي

  . كيلوگرم را بايد تحمل داشته باشد 100زني معادل حداكثر اين وسيله براي جابجايي، و

  :كنترل

Pocket bike ها بايد داراي ابزارهاي دستي كنترل كننده زير باشند:  

 يك سوييچ جهت كنترل قدرت ميني موتور -

 كنترل كننده مناسب براي كنترل نوسانات سرعت موتور -

 يك دسته يا اهرم براي كنترل چرخ جلو -

 رم براي كنترل چرخ عقبيك دسته يا اه -

وقتي توسط كاربر استفاده مي شود به درستي در هنگام راندن وسيله  ،همه اين وسايل كنترل كننده

  .و بدون نقص وظايف خود را انجام دهند

  :فرمان

دو در را با فرمان دوچرخه كنترل كن Pocket bikeبايد قادر باشد مسير  Pocket bikeراننده 

درجه از نقطه مركز به طرف راست و چپ  45چرخ جلو تا زاويهعين حال بايد بتواند چرخش 

  .كنترل كند

  :انتقال

  .بايد به وسيله يك زنجير به چرخ جلو يا عقب هدايت شود Pocket bikeانتقال حركت 

  :سيستم ترمز



Pocket bike  چرخ هاي جلو و عقب داشته باشد كه با دست كنترل سيستم ترمز براي  2بايد

 100اين ترمزها بايد بتوانند تحت بهترين شرايط با در نظر گرفتن حداكثر وزن راننده يعني . شوند

  .كيلوگرم سرعت موتور را كاهش دهند

  :پوشش حفاظتي

 در هنگام حركت به غير از چرخ ها بايد داراي پوشش حفاظتي Pocket bikeهمه عناصر 

  .نبايد بدون پوشش باشد Pocket bikeهيچ يك از قسمت هاي الكتريكي مربوط به . باشند

  :سنجش عملكرد

  سنجش عملكرد بااستفاده از كامپيوترها جهت نحوه عملكرد قسمت ها

  :حداكثر سرعت

  .كيلومتر بر ساعت حركت كند 50اين وسيله بايد با سرعتي بيشتر يا معادل 

  :شتاب

از صفر كيلومتر بر ساعت تا حداكثر سرعت يعني  Pocket bikeبراي شتاب فاصله زماني الزم 

  .كيلومتر بر ساعت بايد در كمترين زمان ممكن باشد 50

  ) :Autonomy(آزادي عمكلرد خودكار وسيله 

Pocket bike بايد براي كاهش سرعت اين وسيله بايد در كوتاه ترين فاصله زماني ممكن باشد .

  .ويژگي هاي طيف مختلف شركت كنندگان در نظر گرفته شود و در اين خصوص بايد

  :اهميت آزمايش و تست

  :ويژگي ها



  :Pocket bikeارتقاء كيفي 

شرايط آزمايش بايد شامل تنظيم اين  وسيله در شرايطي باشد كه تست مورد نظر با امنيت و بدون 

حداقل زمان ممكن را صرف انجام و اجراي اين تنظيمات بايد . هيچ گونه سهل انگاري انجام شود

  .كند

  :شبيه سازي حركت

در حال حركت بر روي  Pocket bikeآزمايشات شبيه سازي كمك مي كند كه چرخ هاي 

كنترل و تسلط . از نيروي حركت است بچرخد يك بخش كه در حال به كار گرفتن گشتاور 

در . ي مي كندچرخ بر روي اين بخش از كاهش سرعت و نا منظم كردن ميزان سرعت جلوگير

كه همان راننده است برابر شده و  Pocket bikeنتيجه مقاومت گشتاور نيرو با وزن ساكن روي 

  .براي همه رانندگان به شكل يكسان عمل مي كند

  :اندازه گيري

توسط چرخ هاي در حال حركت به گردش در  كه Pocket bikeدر اين آزمايش برخي از 

با در نظر . (گيري باشد تا ميزان سرعت وسيله نشان داده شود آمده ، بايد داراي سيستم اندازه

  )گرفتن سرعت جنبي چرخ

  :ارتباط با اپراتور

و كليدي براي توقف اضطراري . در اين آزمايش بايد از كليدي براي كنترل قدرت استفاده نمود

جود نمايشكري براي نمايش ميزان سرعت برحسب كيلومتر بر ساعت شبيه چيزي كه در تاكس و

  .دارد



  :پوشش حفاظتي

كه در حال آزمايش شدن است بايد داراي پوشش حفاظتي  Pocket bikeتمام بخش هاي 

  .كامل بوده و هيچ بخشي از قسمت هاي رساناي الكتريكي نبايد بدون پوشش باشد

  

در صورت داشتن هر گونه سوال فني در مورد پروژه با آقاي حسن قلي زاده 

  .حاصل نماييد 09111325816كارشناس مسئول اين رشته با شماره تماس 


