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تاریخچه خودروي برقی                               :فصل اول
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مقدمه
ساخت اولین خودري برقی درایا الت متحده می کذردوصنعت خودروي  برق ي دراین سال از150حدود

سال رکودشده است الودگی هاي صنعتی درکشور هاي 70دوقرن فرازونشیبهایفراوانی   دردودهه اخیر پس از
دنیا گریبانگیري چندین شهربزرگ به خصوص تهران شده است و به این دلیل طرحهاي  براي جلوگیري 

ازجمله انها می توا  ن به توسعه صنعت خودري برقی شهري در چندمسیر .یش الودگی صورت گرفته است ازافزا
تولید خودروي برقی نیاز به .درموارد مذکوراغلب انتقال تکنولوژي صورت گرفت.ومتروي تهران اشاره نمود

خودروهاي ایران نیز بی شرکت هاي. بررسی هاي فنی واقتصادي همه جانبه درزمینه هاي مختلف مهندسی دارد 
نیاز از تحقیقات دراین زمینه هاي م

مختلف مهندسی دارد شرکت هاي خودروسازي ایران نیز بی نیاز ازتحقیقات دراین زمینه نمی باشنددرنمونه 
خودروهاي برقی ساخته شده خودروتنها توسط موتورالکتریکی تحریک می شود اما باپیشرفت تکنولوژي 

ز ساخته که محرکه انها بوسیله یک موتورالکتریکی ویک موتور احراقی تامین می خودروهاي ترکیبینی
.شوددراین سعی بران است که اغلب جوانب مربوط به این موضوع موردبررسی قرارگیرد



7

فصل دوم
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خودرو هاي برقی
وماس دیونپورت اولین ت.جوزف هنري بوجود امد..... خودروهاي برقی  اندکی پس از ساخته شدن اولین موتور

انجام داد موزس فارمر نخستین خودرو برقی . م1847کارهاي عملی را در زمینه ساخت خودروي برقی در سال 
با ساخت اولین باطري 1859ساخت جاستون پالنت در سال 1847که ظرفیت دو سر نشین را داشت در سال 

ژامیل 1899در سال . از خودرو هاي برقی اولیه هموار نمودژ راه را براي توسعه و استفاده اسد قابل شار-سرب
12مایل بر ساعت را در یک جاده هموار با یک خودرو برقی موجهز به دو موتور 66ژناتزي رکورد سرعت 

رکورد مسافت را نیز یک خودرو . بر جاي گذاشت و توجه جهانیان را به مقوله خودر برقی جلب کرد dcولت 
مایل را تنها با یک بار شارژ کردن و در باطري ها 180بر جاي گذاشت و توانست مسافت . م 1900برقی در سال 

50خودر برقی درسراسر ایاالت متحده امریکا در حرکت بودند و حدود 34000حدود 1912تا سال . بپیماید 
.مشغول ساخت خودرو برقی بودند 1920تا 1895کمپانی نیز در طول سالهاي 

ه ي زیاد از خودرو برقی در ان مقطع زمانی راه اندازي اسان تر قابلیت اطمینان باال تر و سر و صداي علت استفاد
کمتر انها نصبت به خودرو هاي بخاري و بنزینی بود و به علت احتیاج به شارژ مداوم باطري ها و پایین بودن 

د موتورهاي بخار از قدرت بیشتري بر خوردار بازده باطري ها در ان زمان تنها در داخل شهر ها قابل استفاده بودن
بودن و لذا سرعت بیشتري داشتند و همچنین می توانستن از انواع سوخت براي تولید بخار استفاده کنند اما حد 

دقیقه براي جوش امدن اب و تولید بخار زمان الزم بود و لذا راه اندازي این خودرو ها مشکل بوده و 10اقل 
خودرو هاي بنزینی ساخته شده در ان زمان علیر غم این که داراي پیمایش مسافت . ف می کرد زمان زیادي را تل

مهم تر از . بیشتري نسبت  به خودرو برقی بودند ولی بسیار پر سرو صدا بودند و اغلب دچار نقص فنی می شدند
نقطه ي شکست خودرو . مینمود همه وجود هندل در راه اندازي انها استفاده از انها را براي بعضی افراد محدود 

. استارت برقی رابراي خودرو هاي بنزینی اختراع نمود 1912برقی از انجاي اغاز شد که چارلز کتینگ در سال 
.قرن طالي براي  خودروهاي بنزینی اغاز شده بود 

و کنترلرها در دو ده ي گذشته با نو اوري هاي شگرفت  در عرضه هاي الکترونیک قدرت  ریز پردازندها میکر
موتور هاي الکتریکی توسعه روشهاي کنترولی وهمچنین به منظور کاهش دادن الودگی هاي محیطی صوتی در 

نواحی شهري پر جمعیت افزایش بهر وري   مفید از منابع انرژي  و کاهش وابستگی به منابع محدود  سوخت  
ار گیرند و همچنین قطارهاي برقی  با بازده ي فسیلی  باعث شده اند تا خودرو هاي برقی  دوباره مورد توجه قر

.باال تر نسبت به قطار هاي  با سوخت فسیلی  ساخته شوند 
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اگرچه پیشرفت فن اوري در باطري ها  مانند  قسمت هاي دیگر نبوده است  اما تحقیقات در مورد تولید  باطري  
.با بازده باالتر در جریان است

:ي برقی به دالیل ذیل مورد توجه مجدد قرار گرفته انداینک درگذشت چندین دهه خودروها

حفظ محیط زیست وعدم الودگی هوا در نواحی شهري)1
صرفه جویی در مصرف انرژي)2
)درصد از اتومبیل هاي بنزینی است41راندمان بعضی از اتومبیل برقی (راندمان باال )3
له منابع دیگر انرژي نظیر باد اب زیرا انرژي الکتریکی  به وسی(کاهش وابستگی به سوخت هاي فسیلی )4

)هسته اي و نور خورشید قابل تولید است
امکان ساخت سیستم هاي کنترلی پیشرفته و مطمن که باعث کاهش قیمت و افزایش قابلیت اطمینان )5

.این سیستمها می گردد

وضعیت کنونی خودرو برقی

منبع الودگی هواي شهر هاي بزرگ در حال حاظر خودرو هاي با سوخت بنزین و گازئیلد اصلی ترین
می باشند و بر نامه جاي گزین خودروها ي برقی بجاي انها در برخی کشور ها به صورت قانونی مدون 

بعنوان مثال مرکز هوا شناسی کالیفرنیا  اولین موسسه اي  بود که قوانینی در زمینه کاهش .در امده است 
1998بر طبق موادي  از این قانون تا سال .  نموددر این ایالت وضع 1390الودگی هوا در سال 

درصد از تولیدات خودرو این ایالت به خودرو این ایالت به خودرو هاي باالودگی صفر یا 2میبایست
.در صد  برسد10باید به مقدار 2003مشخصا خودرو هاي برقی  اختصاص یابد  واین مقدار در سال 

نیز قوانین  مشابهی وضع کردند  وپیش بینی  می شود تا سال ایالت دیگر امریکا 19. 1991درسال 
.میلیون انواع خودرو برقی در سراسر دنیا ساخته شود 5/1حدود 2001

این . تفاوت بین انواع خودرو هاي برقی ناشی از بکار گیري اخرین تکنولوژي روز خودرو سازي است
هینه کردن  سیستم کنترلی و تغییرات در دیگر تفاوت ها اساسا ناشی از کاهش وزن خودرو  شکل بدنه ب

.بخش هاي تشکیل دهنده خودرو  می باشد
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