در این مقاله به اهمیت خودرو های با پیشرانه کامالٌ
برقال (  )Electric Vehicleو هالایالیالریال ی (
 )Hybrid Vehicleکه نقش مهم در کالاهالش
آلودگ هوا به صورت منطقه ای و همچنین کاهش
مصرف سوخت دارن پرداخته م شود.
امروزه تاثیر آلودگ هوا بر سٌمت شهالرونال اک کاله
عم ت ًا ناش از خودروهای عیالوری در نالقالار پالر
ترافیک شهری است بر کس پالوشالیال ه نالیالسالت.
افزایش مشکٌت ناش از انتشار گازهای گلخانه ای
به ویژه دی اکسی کربن وسایل نقلالیاله از قالیالیالل
آسیب به محیط زیست و ایالاالاد بالیالمالاری هالای
تنفس  ،توجه مسؤلین مرتیط بالا والوزه مالحالیالط
زیست و شهرسازی را به اهمیت تحقیقات در والوزه
کاهش انتشار آالین گ های خالودروهالای شالهالری
معطوف داشته است .یک از راه ول های کالاربالردی
که در ابت ای مواجهه با این مشالکالٌت باله هالن
محققاک رسی طراو وسایل نقلیه ای اسالت کاله
نیروی محرکه آنها به صورت الکتریک باش  .در ایالن
خودروها به جای موتور اوتراق داخلال از مالوتالور
الکتریک جریاک متناوب استفاده م شود که انرژی
الکتریک مورد نیاز برای به ورکت درآم ک موتور از
محل خیره سازی موسوم به باطری تالممالیالن مال

شود .با توجه به وام گسترده سرمایه گالااری در
این ووزه و همچنین پیشرفت های چشم گالیالر در
ویطه باطری میین این موضوع است که بسیاری از
کشورهای جهاک در آین ه ناوگاک ومل و نقل خالود
را با این نسل ازخودروها تاهیز مال کالنالنال  .از
مهمترین موانع فراگیر ش ک استفاده از ایالن نالوع

خودروهای برقی و هایبریدی
خودروها م تواک به مح ودیت هالای پالیالش روی
طراواک و سازن گاک این نسل از خودروها به قیمالت
باال ،مسافت پیمایش کم به ازای یالک بالار شالارژ
باطری و همچنین طوالن بودک م ت زمالاک شالارژ
باطری اشاره کرد .عم ه قیمت بالاالی خالودروهالای
الکتریک اساساً به پیشرفته بودک فراینال تالولالیال ،
توسعه دانش فناوری باطری و گالراک بالودک مالواد
مصرف در باطری های که چگال خالیالره انالرژی
باالی دارن باز م گردد .در این خصوص ،دولت هالا
با آگاه نسیت به تمثیرگااری خودروهای بالرقال و
هاییری ی در کاهش آلالودگال هالوا باله صالورت
منطقه ای ،اق ام به ایااد بستالری بالرای تسالهالیالل
استفاده از این قییل خودروها به عمل آورده ان کاله
به عنواک نمونه م تواک باله اعالطالای تسالهالیالٌت
لیزینگ باطری اشاره کرد.
پیشرفت های اخیر در ووزه باطری های لیتالیالومال
امی به کاهش قیمت باطری ها به عنواک گاللالوگالاه
اصل ع م بلوغ تکنولوژیک خودروهای برق را در
دل خودروسازاک و مسؤلین محیط زیسالت ایالاالاد
کرده است .همچنین این پیشرفت ها معضل پایین
بودک چگال خیره انرژی که مح ودیت جانمای و
وزک برای پلتفرم های خودروهای با قوای مالحالرکاله
الکتریک به وجود م آورن را ول کرده است.
خودروهای برق و هاییری ی انواع مختلف دارن که
عیارتن از  :خودروهای کامٌ برق  ،هاییری مالوازی،
سری و همچنین نوع دیگری به اسالم ( Hybrid
 , )Plug-inوجود دارن که در اداماله باله صالورت
اجمال تشریح م شون .

معمول در واقع خودروی بنزینسالوزی اسالت کاله
باطری خودرو را در هنگام ورکالت خالودرو یالا در
ترمزگیری با خیره انرژی مکانیک موتور اوتراقال ،
شارژ م کن  .سپس وین شتابگیری خودرو ،موتالور
الکتریک که به صورت سری یا موازی با سالیالسالتالم
انتقال ق رت قرار دارد با به کارگیری انرژی خیالره
ش ه در باطری وارد عمل ش ه و عملکالرد نسالیالتالا
خوب را از دی دینامیک خودرو فراهم مال آورد .در
مقابل هاییری الکتریکها ،خودروهالای مالعالمالولال
بنزین سوز هستن که در آکها عمٌ این انرژی هال ر
م رود و همچنین وین شتابگیری به جهت نیاز باله
گشتاور باال ،موتور خودرو در مح ودهای کار م کن
که عملکردی بهینه ن ارد که نتالیالااله آک مصالرف
سوخت باال است.
Plug-in Hybrid Electric
Vehicles (PHEVs) :
یک دیگر از انواع خودروهای هاییری ی ،هایالیالریال
 Hybrid Plug-inم باش که ساختاری مشالاباله
هاییری معمول دارد اما با ایالن تالفالاوت کاله باله
زیرساخت متصل ش ک باطری به شیکاله بالرق باله
صورت شارژ سریع نیز ماهز است .و در واقالع مال

Hybrid Electric Vehicles (HEVs) :
این نوع خودروها شامل دو یا چن منالیالع انالتالقالال
ق رت مازا مانن یک موتور اوتراق داخل و یالک
موتور الکتریک ای که انرژی خالود را از طالریال
باطری تامین م کن م باشن  .خودرو هاییالریال ی

تواک گفت که مالحالرا اصاللال در ایالن خالودرو
م توان موتور برق م باش  .بالرای والل شال ک
مشکل پایین بالودک مسالافالت طال شالونال ه در
خودروهای برق نیاز به محرا دیگری است کاله از

طری به کارگیری موتور اوتراق داخل مرتفع ش ه
است.
پس از معرف کل خودروهای ماهز به پالیالشالراناله
برق در ادامه فرآین طراو این خودرو ها توضیالح
مختصر داده م شود.
خودروهای با پیشرانه برقی
اگر قص این باش خودروی کامٌ برقال طالراوال
شود اجزای همچوک موتور الکالتالریالکال  ،بالاطالری،
اینورتر (می ل  DCبه  ،)ACکانورتر ،پمپ خأل باله
جهت تممین نیروی کمک به ترمزها و سیستم شارژ
سریع از ادوات هستن که به خالودرو اضالافاله مال
شون  .قطعات واف شون ه شامل موتور اوتراقال و
متعلقات آک ،جعیه دن ه ،سیستم سوخت رسان و
غیره م باشن .
طراو این نسل از خودروها بای از دو دی گاه کامٌ
متعام مورد بررس قرار گیرد .در دی گاه اول هال ف
تغییر قوای محرکه خودروی است که پلالتالفالرم آک
ابت ا به ساکن برای خودرو بنزین به وجالود آمال ه
است .دی گاه دوم مربور به خالودرویال اسالت کاله
پلتفرم آک مشخصا به پیشرانه برق ماهز اسالت .از
دی گاه اول طراو خودرو با دو مشکل جالانالمالایال
باطری ها و همچنین افزایش وزک و تغییالر درصال
بار روی محورهای خودرو که منتج باله عالماللالکالرد
ضعیف دینامیک خودرو م شود روبالرو اسالت .راه
ول های ازجمله تغییر سیستم تعلی و یا تالا وال
ممکن تنظیم پارامترهای سیستم تعلی م توانال
مثمر ثمر باش  .از دی گاه دوم تالمالامال مشالکالٌت
مطرح ش ه در قسمت قیل به صورت کامٌ بهینه بالا
طراو پلتفرم قابل رفع م باش  ،اما هزینه بالاالی
طراو پلتفرم و طوالن بودک این فراینال نالیالز از
مالالزایالالای طالالراوالال بالالا ایالالن دیالال گالالاه
م کاه .
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