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 چکیده

 .ندگونه ای از باطری های قابل شارژ هست وباطری خودرو یکی از اصلی ترین اجزاء خودرو می باشد 

. ساخت فراهم را برقی نقلیه وسایل اولین ساخت زمینه 81۸3 سال در شارژ قابل های باطری اختراع

 عالوه ،و هیبریدی برقی های خودرو تولید برای خودروسازان روی به رو های چالش ترین مهم از یکی

 پیشرفت با کهست بوده ا شارژ بار یک با خودروها این شده طی مسافت میزان ها، ریطبا باالی وزن بر

 و هیبریدی برقی خودروهای در که هستیم آن شاهد ها یطربا ساخت در خصوصاً تکنولوژی افزون روز

 . دانست شده حل توان می تقریباً را مشکل این جدید

در این پروژه، ضمن معرفی مختصری از انواع خودروها، به ترکیب بندی اجزای و اساس کار خودروهای 

انواع باطری های خودروهای هیبریدی ، موضوع اصلی پروژه خته شده است. درادامه بههیبریدی نیز پردا

در فصل آخر به چگونگی شارژ این می شود. در نهایت و همچنین عملکرد سیستم باطری ها پرداخته 

 حوزه این در بخش نوید های پیشرفت از برخی و خودروها و همچنین انواع شارژرها اشاره شده است

 .است دیدهگر معرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ث
 

 فهرست مطالب

 8 ....................................................................................................... خودروها انواع:اول فصل

 2 ........................................................................................................................... خچهیتار

 9 ......................................................................................................... یدیبریه خودرو -8-8

 ۸ ................................................................................................... دیبریه نیپالگ خودرو -8-2

 6 .......................................................................................................... اءکنندهیاح ترمز -8-9

 6 ........................................................................................................... یبرق یخودرو -8-4

 7 ................................................................................................... یداخل احتراق خودرو -8-۸

 3 ......................................................................... یدیبریه یودروهاخ اجزا یبند بیترک:دوم فصل

 88 ........................................................................................... یسر یدیبریه یخودروها -2-8

 82 .................................................................. یباطر شارژ ساز جبران یسر دیبریه ستمیس -2-2-8

 89 ......................................................................................... یسر دیبریه یها یژگیو -2-2-2

 89 ................................................................................................. یمواز دیبریه خودرو -2-2

 8۸ ............................................................. یکمک یکیالکتر _ یاصل یاحتراق یمواز ستمیس -2-2-8

 8۸ ............................................................. یاصل یکیالکتر _ یکمک یاحتراق یمواز ستمیس -2-2-2

 87 ..................................................................................... موازی سری هیبرید خودروهای -2-9

 22 ....................................................................... یدیبریه یخودروها یها یباطر انواع:سوم فصل

 22 ........................................................................................... ییایمیالکتروش یها یباطر -9-8

 2۸ .................................................................................................. یباطر شارژ سطح -9-8-8

 23 ..................................................................................................... دیاس سرب یباطر -9-2

 92 ........................................................................................ دیاس سرب یدوقطب یباطر -9-2-8

 98 .................................................................................................... کلین هیپا بر یباطر -9-9

 98 ................................................................................................... آهن کلین یباطر -9-9-8

 98 ................................................................................................ میکادم کلین یباطر -9-9-2

 92 ........................................................................................... فلز دیدریه کلین یباطر -9-9-9

 92 ................................................................................................... ومیتیل هیپا بر یباطر -9-4

 99 ................................................................................................. مریپل ومیتیل یباطر -9-4-8



 

 ج
 

 99 ............................................................................................. هوا ومیتیل یها یباطر -9-4-2

 94 ................................................................................................... ونی ومیتیل یباطر -9-4-9

 96 ........................................................................................... یومیتیل نانو یها یباطر -9-4-4

 91 ............................................................................................. یومیتانیت ومیتیل یباطر -9-4-۸

 93 ................................................................................ یبعد سه چاپ با یومیتیل یباطر -9-4-6

 48 ............................................................................................................. یباطر فلش -9-۸

 42 ............................................................................................... کربن-دوال یها یباطر -9-6

 42 ..................................................................................................................اَبَرخازن -9-7

 44 ................................................................................................. ها خازن اَبر یانرژ -9-6-8

 4۸ ......................................................................... ونی ومیتیل باطری با ها اَبرخازن سهیمقا -9-6-2

 47 ..................................................................................... خازن ابر با ونی ومیتیل یباطر -9-6-9

 47 ....................................................................... یبیترک یانرژ رهیذخ ستمیس یها یژگیو -9-6-4

 41 ................................................................................... یومیتیل یها سلول یساز مدل -9-6-۸

 ۸2 ............................................................................................ ها ابرخازن یساز مدل -9-6-6

 ۸2 ............................................................................................ یگرافن یقو یها خازن -9-6-7

 ۸4 ..................................................................................................... ها یباطر افتیباز -9-1

 ۸۸ .................................................................................. یدیبریه یخودروها شارژر:چهارم فصل

 ۸6 ........................................................................................... یدیبریه یخودروها شارژ -4-8

 ۸1 ................................................................... نیپالگ دیبریه یخودروها یبرا اریس رژرشا -4-8-8

 ۸3 .............................................................................. شارژر یبرا DC/DC مبدل توسعه -4-8-2

 68 ........................................................................ شارژ ندیفرآ کنترل یبرا کروکنترلریم -4-8-2-8

 68 .......................................................................................... یکیالکتر یخودروها شارژ -4-2

 69 ............................................................................................. میس یب شارژر یفناور -4-9-8

 6۸ ........................................................................................................ شبکه به خودرو -4-9

 66 ................................................................................ شبکه یرو خودرو یباطر دشارژ -4-9-8

 66 ..................................................................................... شبکه از خودرو یباطر شارژ -4-9-2

 67 .................................................................................... شبکه توسط خودرو ییشناسا  -4-9-9



 

 ح
 

 61 ............................................................... برق قیتزر جهت خودروها از شبکه درخواست -4-9-4

 61 ............................................................................................. شارژر یمنیا یاستاندارها -4-9

 63 ........................................................................................................................... مراجع



 

1 
 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 انواع خودروها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 دمهمق

لودگی آمحدودیت ذخایر نفتی دنیا و نقش بارز خودروها با سوخت فسیلی به عنوان یکی از منابع بزرگ 

یکی از روش هایی که ه از این سوخت ها می باشد. در شهرهای بزرگ از دالیل مهم برای استفاده بهین

ستفاده از ا پیشنهاد شده است، آلودگی هوا و استفاده بهینه از سوخت رو به اتمام فسیلیبرای مقابله با 

دارای مشکالت  کنند، اما خود یآلودگی نم اگرچه این خودروها ایجاد می باشد. EV8 خودروهای الکتریکی

 هاستفاد جهت رفع محدودیت های ناشی از. برد و حداکثر سرعت هستند هایی از جمله و محدودیت

به  (الکتریکی و فسیلی) انرژی هیبرید ، استفاده از خودروهای با منابعو احتراقی خودروهای الکتریکی

در واقع هیبرید معایب خودروهای برقی و احتراقی را  مطرح شده است. مناسب در دنیا هعنوان یک گزین

یدی از یک موتور الکتریکی با توان تولپریوس، در مدلی از تویوتا  بطوری که طرف نموده است،تا حدی بر 

سی سی با کارایی باال استفاده شده است که مصرف  8۸22کیلووات در کنار موتور چهار سیلندر  ۸2 - 92

مایش ت قابل پیمسافبازدة باال، آالیندگی کم، کیلومتر تقلیل داده است.  822لیتر در  2.4ن را به آسوخت 

میزان مصرف سوخت  از جمله ویژگیهای حائز اهمیت برای خودروهای هیبریدی است. باال، ایمنی مطلوب

 ]8[.باشد آالیندگی در ساختارهای هیبریدی به صورت قابل توجهی پایینتر می و

رژی خود هم کردن انانرژی برای فرا شود که از دو نوع منبع به کار برده می سیستم هاییلفظ هیبرید برای 

، به استفاده از یک موتور دروها در استفاده از این دو منبعدر حال حاضر گرایش خو. استفاده می کنند

ن مورد نیاز توا توأماً در تولید قدرت تولیددو سیستم  می باشد. همراه یک موتور الکتریکی احتراق داخلی

ده ش ننده، با هم ترکیبکتم در بخشی به نام جمع سیس هر یک از این دوی . توان تولیدخودرو نقش دارند

هر روز که می گذرد تعداد خودروهایی که از انرژی برق استفاده می کنند  و به چرخ ها منتقل می شود.

زمان تعیین کرده  یاستفاده از خودروهای احتراق داخلبعضی از دولت ها برای   در حال زیاد شدن است.

 های خود هستند.کردن خودرو گ نیز در حال برقیاند. از طرفی خودروسازان بزر

 تاریخچه

 82ی ط درساخت که قادر بود  را HEV2 هیبریدی اولین خودروی 832۸در سال ی ییک مهندس آمریکا

 موتور بنزینی و موتور الکتریکی بود که از . موتور این خودرو ترکیبیکیلومتر برسد 2۸ سرعت ثانیه تا
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پیشرفت سریع موتورهای احتراق داخلی با قدرت و شود. یدی شناخته میامروزه به عنوان موتور هیبر

های فسیلی و مطرح نبودن آلودگی  دوره و از همه مهمتر پایین بودن قیمت سوختدر آن گشتاور باال 

دوباره  8372های نفتی سالهای  شد. در پی بحران ی هیبریدیخودروهاعدم توجه به  سببمحیط زیست، 

در آمریکا  PNGV9 کار اصولی با مشارکتکه  2833 توجه قرار گرفتند ولی تا سال این خودروها مورد

 امروزه خودروهای هیبریدی مورد توجه کمپانی .، این خودروها به طور جدی پیگیری نشدندآغاز گردید

ال نرج میتسوبیشی، هایی مانند: تویوتا، توان به شرکتکه از آن جمله می اند های بزرگ جهان قرار گرفته

را به عنوان یکی از  Prius 4شرکت هایی مثل تویوتا در حال حاضر  اشاره نمود. تسال پژو و، زموتور

را با هدف بهبود مفهوم  پریوسمدل که  ه و در حال توسعه در اختیار دارد؛خودروهای هیبرید پیشرفت

 ]8[، تولید می کند.HSD۸زایی هیبرید حرک هم نیرو م

 

 یهیبریدخودرو  -1-1

یروی اصلی . پیشرانه بنزینی نهستند یک پیشرانه برقی و یک پیشرانه بنزینی ،خودروها دارای دو موتوراین 

کند و بخشی از نیروی کند و در کنار آن پیشرانه برقی مانند یک ژنراتور عمل میمین میأخودرو را ت

خودرو هیبریدی  ،حرکت هنگامها چندان بزرگ نیستند. ریطدر این خودروها با .کندخودرو را فراهم می

 شکلدر  که بنابراین در سه حالت می تواند کار کند براساس تقاضای بار مورد نیاز راننده رفتار می کند.

 نشان داده شده است.( 2-8) شکل و( 8-8)

  تراق داخلیحموتور ا ج(  ، هیبریدی خودروی ب(  ، خودروی الکتریکی الف(
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 مدل هیبرید( 8-8شکل ) ب(                          لکتریکیامدل ( 8-8شکل )الف(           

 
 ( مدل موتور احتراقی2-8ج( شکل)

 

کند اما هنگامی که پا را بر روی پدال های پایین این خودرو تنها از نیروی برق استفاده میدر سرعت

لومتر بر ساعت( موتور کی ۸2تا  42یم و نیروی بیشتری الزم داشته باشیم )معموال از سرعت باالی ربگذا

ری این طبا .کندشود و با ترکیب شدن با نیروی برق قدرت زیادی را فراهم میبنزینی وارد عمل می

شود و ظرفیت بسیار کمی دارد به طوری که تنها مین میأخودروها به وسیله ترمز کردن یا انرژی جنبشی ت

ستفاده ا. بهره وری به دست آمده با بهینه سازی دکیلومتر در حالت برق رانندگی کنی 2توانید نزدیک به می

ی ده مصرف کم سوخت مموتور احتراقی قابل توجه بوده است و این نشان دهناز انرژی تولید شده توسط 

های داخل شهری مصرف سوخت کمتر از بزرگراه ها است که باعت کاهش مصرف سوخت باشد. در سفر

 ]2[ دگی هوا می باشد.آلو در نتیجه کاهش آالینده ها و فسیلی و
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 پالگین هیبریدخودرو  -1-2

تر است و پیشرانه ری بسیار بزرگطحجم با 6(PHEV) هیبرید خودروهای پالگینبر عکس هیبریدها، در

ری این طاب .کندکند و پیشرانه بنزینی نقش یک ژنراتور را ایفا میمین میأت خودرو را برقی نیروی کل

 .طی کرد انرژی الکتریکیکیلومتر را از طریق  62تا  42 توان مسافتی بینمی ای هستند کهخودروها به گونه

 یریگنیروی ایجاد شده در هنگام ترمزشارژ در ایستگاه های برق با ری این خودروها عالوه بر طبا ،ضمناً

اهش ک این کار باطری های خودرو را شارژ می کند و میزان استفاده از بنزین را .شوندب شارژ هم می تواند

خروجی از اگزوز نیز کاهش می  که منجر به کاهش هزینه در هر کیلومتر شده و همچنین آلودگی می دهد،

وه شود و عالرسد، پیشرانه بنزینی وارد مدار میدر این خودروها هنگامی که شارژ خودرو به پایان مید. یاب

، تا پریوسوع خودروها شامل تویومثال های از این ن. کندری خودرو را شارژ میطبا ،مین نیروأبر ت

 خودروهابرای پیاده سازی این ( سه مرحله 9-8در شکل) .اسپرت می شود دبلیوو بی ام  میتسوبیشی اوتلندر

 نشان داده شده است.

 

 
 ( مراحل پیاده سازی 9-8شکل)

 

( شامل 2می شود. مرحله ) AC/DC( شامل توسعه شارژر است که شامل طراحی یک مبدل 8مرحله)

( استفاده از یک کنترل برای اتصال 9) طراحی یک باطری با ولتاژ باال با باطری ژل است. در نهایت مرحله

 ]2[ اصلی است.  باطریسطح شارژ ری با توجه به وضعیت طدو با
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 ترمز احیاءکننده -1-3

اه برای استفاده می کنند. ترمز احیاءکننده یک ری هیبریدی از ترمزهای احیاءکننده تمامی خودروها

بازگرداندن میزانی از انرژی جنبشی است که ماشین در هنگام حرکت از دست داده است. ترمزهای یک 

ی م  ماشین معمولی این انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می کنند و این گرما به طور مستقیم وارد اتمسفر 

ذخیره می کند. این سیستم مثل شود. ترمز احیاءکننده بعضی از آن انرژی را بازیابی و در باطری خود 

ود، زمانی که ترمز گرفته می ش ،کنندهءدر یک سیستم ترمز احیاگرفتن سوخت به صورت رایگان است. 

دیل ها را به انرژی الکتریسیته تب موتور الکتریکی همانند یک ژنراتور عمل می کرد و انرژی جنبشی چرخ

سیستم ترمز احیاءکننده شامل سه جزء اده می شود. می نماید، که از این انرژی برای شارژ باطری استف

یک واسطه ی انتقال دهنده قدرت برای انتقال انرژی چرخ ها به  ،دستگاه ذخیره کننده انرژی مختلف 

ی های زمان جابجای این سیستم ، به ویژه در است. یک کنترل کننده ی شدت ترمز ،دستگاه ذخیره کننده 

ی م   وکم شتاب به طور مرتب تکرار می شوند در بازیافت انرژی موثردرون شهری که الگوهای پرشتاب 

کننده ءترمز احیا باشد. زمانی که پدال ترمز مورد استفاده قرار می گیرد ، سیستم هماهنگی ترمز هیدرولیکی و

مز شود تر می  کنترل می کند و ابتداً با توجه به میزان کورس پدال ترمز که توسط سنسور اندازه گیری  را

مورد استفاده قرار می دهد و به این صورت انرژی حتی در سرعت های پایین نیز بازیافت  کننده راءاحیا

 نمی شوند، عالوه بر این، با توان گفت که در سرعت های خیلی پایین لنت ها درگیر می شود. یعنی می

 ]9[بهبود عملکرد ورودی باطری، انرژی بیشتری بازیافت می شود. 

 

 برقی  یخودرو -1-4

، خودرویی است که با برق شارژ می شود و فقط از انرژی الکتریکی استفاده می کند. یک خودروی برقی

گر سوخت ها استفاده نمی شارژ می شود و هیچوقت از سوخت مایع یا دی ز طریق یک کابلاین خودرو ا

 چرخ های خودرو را بههای الکتریکی موتور شود.  در باطری ها ذخیرهانرژی الکتریکی باید ابتدا  کند.

، خودروهای هیبریدی در محرکه خودشان عناصر برقی را دارند ولی بخاطر اگر چه. حرکت در می آورند

برقی به لطف مزیت  خودروهای. وجود موتور بنزینی نمی توان آنها را خودروی برقی  به حساب آورد

کمتر نسبت به پر کردن باک بنزین در حال عمومی تر  ، مانند معافیت از مالیات و هزینه شارژهای مالی 

 خودروهای از .هستند مفید نیز طبیعت برای کنند نمی منتشر گاز اینکه دلیل به شدن هستند. این خودرو ها



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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