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TECHNIEK
Dubbele ontsteking tegen detonatie

In Japan is de nieuwe Jazz al een
doorslaand succes. De verkoop ligt
driemaal zo hoog als gepland. Het
Europees debuut vindt plaats op de
IAA in Frankfurt en de levering
start in januari 2002. Naar laatste
mode is het een (uitsluitend vijf-
deurs) mini-ruimtewagen gewor-
den. Zo ging het ontwerp niet van
start, aldus projectleider Matsumo-
to in Honda’s Europees ontwikke-
lingscentrum bij Frankfurt. Men
begon met een driedeurs opvolger
voor de huidige Logo. Dat sloot
echter niet goed aan bij de eisen
die nu aan een kleine auto gesteld
worden: zuinigheid, flexibiliteit,
originaliteit en hoge kwaliteitsin-
druk. Daarop volgde de omslag
naar een heel ander ontwerp, het
vijfdeurs model.

Opmerkelijk is dat de vormge-
ving van het interieur geheel werd
overgelaten aan het Europees ont-
wikkelingscentrum, dat met name
moest zorgen voor een hoogwaar-
dige en originele uitstraling. Voor-
al met kleur- en materiaalkeus
wijkt de Jazz af van andere Honda-
modellen.

Dubbele ontsteking 
Voor de Jazz werd een nieuwe bo-
demgroep bedacht, om de gewens-
te flexibiliteit in gebruiksmogelijk-

heden te bereiken. Het koetswerk
kreeg een ‘monovolume’ stijl, met
een korte neus die vloeiend over-
gaat in een langgerekte cabine met
hoge achterzijde. Dat vereiste een
heel compact motorontwerp, ook
als antwoord op de eis van een laag
verbruik. Projectleider Ito, verant-
woordelijk voor de aandrijflijn,
geeft aan dat Honda’s gebruikelij-
ke variabele klepbediening VTEC
niet past bij de beoogde ruimte- en
gewichtsbesparing. De oplossing
werd gevonden in i-DSI, intelli-
gent Dual Sequential Ignition. Ito
ontkent dat kosten een rol spelen,
dus dat i-DSI veel goedkoper in
productie is dan VTEC techniek.

Dit i-DSI is speciaal geschikt
voor kleine motoren. Er zouden
geen plannen zijn om hetzelfde op
grotere motoren toe te passen, of te
combineren met VTEC klepbestu-
ring. De motor voor de Jazz is er in
1,2 en 1,4 liter versie. Het verschil
in prestaties is erg klein: de 1.2 is
goed voor 57 kW en een koppel
van 110 Nm, de 1.4 doet daar 5
kW en 9 Nm bovenop. In ECE-
verbruik is het verschil navenant
klein, met gemiddeld 5,3 l/100 km
voor de 1.2 en 5,5 voor de 1.4. Bei-
de motoren voldoen aan de komen-
de Euro IV emissie-eisen. De gro-
tere inhoud wordt bereikt met een

langere slag voor de 1.4 versie.
Dat laatste heeft te maken met

het i-DSI principe, een heel eigen
benadering van de wel meer toege-
paste dubbele ontsteking. Dit ver-
eist een compacte verbrandings-
kamer. Het bijzondere zit in de ‘S’
van sequentieel. De bougie aan in-
laatzijde vonkt eerder dan die aan
uitlaatzijde, aan de hand van de
motorbelasting wordt bepaald hoe

groot het tijdsverschil tussen die
vonken moet zijn. Bij vollast von-
ken beide bougies vrijwel gelijktij-
dig, bij middelmatige belasting is
het tijdsverschil het grootst, bij
lage belasting wat kleiner.

De gedachte erachter is simpel.
Om meer rendement uit een motor
te halen moet de compressiever-
houding zo hoog mogelijk zijn, bij
deze motoren liefst 10,8:1. Het

Kleine auto’s worden groot

Honda Jazz 
met i-DSI Door de grote hoogte (152,5 cm) en een enorme wielbasis,bijna 20 cm lan-

ger dan bij de voorganger Logo, lijkt de Jazz eerder in de middenklasse
dan in de kleine klasse te horen;toch is hij niet veel langer dan de Logo.

ILLUSTRATIES:HONDA

De dubbele ont-
steking om de-
tonatie te snel af
te zijn werkt al-
leen in een klei-
ne verbran-
dingsruimte,en
bij een intensief
wervelend
lucht/brandstof
mengsel.

Een zeer lage vloer plus de heel slim op- en neerklapbare gedeelde ach-
terbank scheppen verrassend ruime beladingsmogelijkheden.

Nieuwe wervel-inlaatpoort

Werveling
Bougie uitlaatzijde
(latere onsteking)

Inlaatpoort

Uitlaatpoort

Bougie inlaatzijde
(vroege onsteking)

Tot nu toe had Honda weinig succes met kleine mo-

dellen, eerst de Jazz en nu de Logo. Volgend jaar wijkt

de Logo voor een ander, goed doordacht concept

waarbij teruggegrepen wordt naar de naam Jazz. Niet

echt klein meer, en in goede Honda traditie technisch

weer iets heel aparts.
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probleem is dan om detonatie te
voorkomen. Daarvoor dient de se-
quentiële ontsteking. Eenvoudig
gesteld voorkomt dit het optreden
van ‘echte’ detonatie, door voordat
deze ontstaat een soort ‘gecontro-
leerde’ detonatie op te wekken. De
cilinderdruk-grafiek laat zien dat
de verbrandingsdruk sneller stijgt
en een hoger maximum bereikt dan
normaal, zonder te ontaarden in
ongecontroleerde pieken die bij
ware detonatie optreden.

Werveling via twee kleppen
Natuurlijk is het niet helemaal zo
simpel. Het mengsel in de cilinder
moet een goede werveling hebben
om aan beide bougies een goede
ontsteking te krijgen, en om de
vlamfronten van beide ontstekin-
gen goed te laten verspreiden. Dat
bereikt Honda door twee kleppen
per cilinder toe te passen, met in-
en uitlaatpoorten die niet recht te-
genover elkaar staan. Voor de hand
ligt dat alleen dankzij moderne
elektronica een onder alle omstan-
digheden juiste timing van de dub-
bele ontsteking mogelijk is.

Navraag leert dat geen speciale
bougies zijn vereist en dat de le-
vensduur van de bougies normaal
zal zijn (50.000 km). Het is even-
min nodig klopvaste benzine te ge-
bruiken, RON 95 voldoet. Voor de
veiligheid heeft de motor wel een
klopsensor. Het streven naar lichte
en compacte bouw leidde tot logi-
sche keuzen: aluminium motor-
blok en cilinderkop, geen tandriem
maar een compactere ketting om
de enkele nokkenas aan te drijven,
en direct op het motorblok gemon-
teerde nevenaggregaten met aan-
drijving door een multi-V riem.
Een pomp voor stuurbekrachtiging
werd uitgespaard door te kiezen
voor elektrische bekrachtiging.

Ook de handgeschakelde vijf-
bak is nieuw, hij is korter dan be-
staande transmissies van Honda,
en meteen voorzien van een kabel-
bediende schakeling met korte sla-
gen en een lage weerstand. Als op-
tie is er een continu variabele
transmissie beschikbaar, met van-
zelfsprekend nieuwe elektronica
die naar de laatste trend ook hand-
schakeling toelaat met maar liefst
zeven versnellingen.

Reeks handige ideeën
Bijzonder aan de bodemgroep is de
lage vloer, om extra ruimte te
scheppen binnen een gegeven
lengtemaat. Achteraan stapte men
over van torsie-as aan langsarmen
(Logo) naar een H-vormige as, met
een torsiebuis tussen de langsar-
men; de lage vloer kan zo verder
naar achter doorgetrokken worden
terwijl ook een 20% langere veer-
weg mogelijk is. In het midden

heeft de bodem een extra verstevi-
ging, waarop de brandstoftank ligt.
Door deze niet achterin te plaatsen
werd bagageruimte gewonnen.

Een achterbank met heel simpel
te bedienen opklapsysteem sluit
aan op de mogelijkheden die een
lage vloer schept. Onder de achter-
zittingen is extra bergruimte, klap
de zittingen omhoog en er kunnen
hoge voorwerpen (tot 1.280 mm)
mee. De hele bank kan ook vooro-

ver klappen, met als resultaat een
vlakke laadvloer van 170 cm. De
leuning van de voorste passagiers-
stoel kan achterover klappen om
240 cm laadlengte te bereiken.

Een handige auto, die Honda
Jazz, vol onconventionele ideeën.
En daar moet Honda het van heb-
ben: aansluiting op de eigen histo-
rie als autotechnisch pionier, dus
een speciale positie als merk.

Omdat de inlaat ter besparing van ruim-
te over de motor heen is gebogen lijkt er
niets bijzonders aan dit aggregaat,niet
te zien is dat er aan twee kanten bougies
zitten met elk een eigen bobine op de
bougiekap.

Deze grafiek laat zien waar de beloofde 15% brandstofbesparing van-
daan komt:een sneller en hoger oplopende druk in de cilinder levert een
extra stukje arbeid. Peter Fokker
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