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 : علی اکبر بابایی

 های هیبریدی: تحقیق پیرامون افزایش بازده خودرو

 جوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکدانش

 زاد اسالمی واحد تهران غربآدانشگاه 

 

، افزایش استفاده از نفت و گاز منجر به مشکالتی مانند گرمایش جهانی، تغییرات  21چکیده: با پیشرفت در قرن 

آب و هوا، کمبود نفت خام، و غیره شده است با توجه به این دالیل  شرکت های خودرو شروع به تحقیق و 

 پژوهش برای ساخت تکنولوژی هیبریدی ترکیبی قابل استفاده برای زندگی روزمره  کرده اند.

اله تاریخچه مختصری در مورد تکنولوژی هیبریدی و همچنین معرفی مختصری بر روی آن دارد . این مق

خودرو "همچنین این مقاله از تکنولوژِی و فن آوری مورد استفاده در ساخت خودروهای هیبریدی مانند 

بحث  "برقخودروهای هیبریدی الکتریکی متصل به  "و  "خودروی هیبریدی الکتریکی"، "هیبریدی خورشیدی

عملکرد آنها، نقطه ضعف این فن آوری، بهره  که شامل: خواهد کرد. مقاله ما در مورد توضیح چنین فناوری است

وری از خودروهای هیبریدی، مطالعات موردی در باره ی خودروهای هیبریدی تجاری حاضر مانند سری تویوتا 

وهای هیبریدی است. مقاله بر روی مزایا و معایب پریوس، و غیره و سوخت و مواد اولیه مورد استفاده در خودر

خودروهای هیبریدی و اینکه چگونه این   تکنولوژی  درآینده  سراسر جهان را در بر خواهد گرفت و تبدیل به 

 ، صحبت خواهد کرد. جایگزینی برای بنزین و ماشین های دیزلی است

 مقدمه:

 ،رخ داد. بعدها، بنزین و دیزل خودرو، یک انقالب در زمینه والس اتو با اختراع موتور احتراق داخلی توسط نیک

منبع اصلی سوخت برای این وسایل نقلیه شدند. این فن آوری ، تالش های  بشر را از طریق تجاری کردن بازار 

شد،   پیشرفت های بسیاری  برای  موثر ساختن این تکنولوژی 20بسیار آسان کرد. هنگامی که جهان وارد قرن 
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ون به صرفه کردن آن انجام شده است. با توجه به اینکه موفقیت تجاری و استفاده از آن هر روز افزایش و مقر

( و دی COمردم می توانند هزاران کیلومتر را با کمک این تکنولوژی طی کنند. نرخ مونوکسید کربن ) ،یافت

ش یافت که تاثیر منفی بر افزای 21( به طور ناگهانی در سطح خطرناک در آغاز قرن CO2اکسید کربن )

این  مسئله دانشمندان، محققان  .اکوسیستم گذاشت. دلیل گرمایش جهانی، مسائل مرتبط با سالمت، و غیره بود

و سیاست گذاران را مجبور به تمرکز و آنها را شروع به فکر کردن برای فناوری های سبز و یا فن آوری که می 

 کرد.،وقف سازد تواند اثر نامطلوب آن بر طبیعت را مت

 د.بوبرای تکامل در فن آوری های مختلف با تمرکز اصلی در بخش خودرو خواهد   21از این رو، قرن 

خودرو هیبریدی "، "خودرو هیبریدی الکتریکی"فن آوری که چهره بخش خودرو را تغییر خواهد داد می تواند 

ی اینها وسیله نقلیه الکتریکی هیبریدی به  ، و غیره باشد. از میان همه"سوخت سلولی هیدروژنی"، "خورشیدی

 عنوان صنعتی ترین فن آوری بالغ در نظر گرفته شده است .

 

 

 در شکل زیر نحوه تولید و فرستادن نیرو به چرخ ها ترسیم شده است.
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 www.fueleconomy.gov/feg/phevtech.shtmlمنبع تصویر: 

حرکت میکنند بهره وری بیشتری دارند  CNGاتومبیل های در حال اجرا و اتومبیل هایی که با بنزین / دیزل / 

حرکت  CNGدر حالی که خودرو خورشیدی هیبریدی بهره وری پایین تری از خودروهایی که با بنزین / دیزل / 

قابل استفاده  فاصله ی کمتری را بپیمایند که می خواهند  یمیکنند دارند بنابراین، این فن آوری برای رانندگان

 به وجود آمد. "وسیله نقلیه الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به برق ". برای غلبه بر این محدودیت، است

یک نمونه از تکنولوژی خودروی هیبریدی الکتریکی است، استرولب نمونه ای از خودرو  "تویوتا پریوس "سری

 .یک نمونه از  وسیله نقلیه الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به برق است "شورلت ولت"خورشیدی ترکیبی و 

به شکل  ،ترمز احیا کننده یک مکانیزم بازیابی انرژی است که یک وسیله نقلیه را با تبدیل انرژی جنبشی خود

و یا ذخیره شود تا در باتری   تواند بالفاصله مورد استفادهدیگری، به طور معمول به انرژی الکتریکی، که می 

های ولتاژ باال مورد استفاده قرار گیرد. موتور الکتریکی در جهت معکوس در هنگام ترمز یا سرازیری ،  به عنوان 

ژنراتور عمل می کند. روتور و چرخش موتور کشش الکتریکی  توأم با چرخ است، آنها گشتاور)نیروی پیچشی( 

پیچ موتور ذخیره میکنند. چرخ ها  انرژی جنبشی از طریق پیشرانه به ژنراتور مخالف را  در حال حاضر  درسیم 

تولید شده وسیله نقلیه را کند میکند. از نیروی برق   انتقال می دهند. در همان زمان، مقاومت  ژنراتورکه
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اصطکاک کامل مز اضافی توسط ترمز ر،تذخیره می کندترمز بیشتری  از ژنراتور   به تنهایی هنگامی که گشتاور 

 .خواهد شد

 

 انواع خودروی هیبریدی

 (HEVخودرو الکتریکی هیبریدی )

خودروی هیبریدی الکتریکی یک نوع وسیله نقلیه هیبریدی است  که ترکیبی از یک سیستم نیروی محرکه 

فنی، خودروی هیبریدی از نظر موتور احتراق داخلی معمولی با یک سیستم نیروی محرکه الکتریکی است. و یا 

الکتریکی یک نوع از فن آوری است که هم سو با وسایل نقلیه مکانیکی و وسیله نقلیه الکتریکی است. یک وسیله 

وتور، (، احتراق مCNGنقلیه مکانیکی شامل مخزن سوخت )شامل سوخت های معمولی مانند بنزین / دیزل / 

الکتریکی و قدرت له نقلیه الکتریکی شامل باتری، یک موتور . یک وسیمی باشد چرخ هاجعبه دنده و انتقال به 

 .کنترل می باشد الکترونیک برای

قدرت بیشتر در  . آنها مزیت هستند در خودروهای هیبریدی الکتریکی استفاده از فراخازنها  دارای پتانسیل باال

مثال در طول ترمز احیا کننده  عنوان دارند . به را مقایسه با باتری ها  )لیتیوم یون ومتال  نیکل هیدروکسید( 

 که به عنوان یک رویداد با قدرت باال در نظر گرفته شده است .

 طبقه بندی وسیله نقلیه الکتریکی هیبریدی

.Aقدرت کشش که توسط موتور الکتریکی ، در  نشان داده شده است. 4سری هیبرید: همانطور که در شکل

حالی که موتور احتراق داخلی، از طریق یک ژنراتور قدرت الکتریکی را به موتور الکتریکی انتقال می دهد،آزاد 

می شود. قدرت مازاد سپس در بسته باتری ذخیره می شود. موتور احتراق داخلی  از چرخ های رانش جدا می 

ر منطقه بهره وری حداکثری عمل نماید. کاستی های عمده ای ازپیکربندی  سری باشد و می تواند عمدتا د

وسایل نقلیه هیبریدی قدرت باال، نصب شده در هر یک از مؤلفه ها در یک ژنراتور است. در واقع انرژی  موتور 

ک نمونه موازی احتراق داخلی  دو بار قبل از حرکت چرخ ها تبدیل شده است  بنابراین این سیستم گران تر از ی

 و برابر است.
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 www.fueleconomy.gov/feg/phevtech.shtml > 4102: ریمنبع تصو

.Bنشان داده شده است. یک اتصال مکانیکی مستقیم بین واحد قدرت  5هیبرید موازی: همانطور که در شکل

ی است که  چرخ ها را هیبریدی و چرخ ها وجود دارد. عالوه بر این، این طرح دارای یک موتور کشش الکتریک

هدایت میکند و به حرکت در می اورد و می تواند سهم انرژی  ترمز را به منظور شارژ کردن باتری )ترمز احیا 

کننده(  بهبود بخشد  و یا به موتور احتراق داخلی در شرایط شتاب کمک کند . در واقع، موتور احتراق داخلی و 

ی همراه است. سپس دستگاه الکتریکی  می تواند با قابلیت کاهش موتور الکتریکی توسط یک دستگاه مکانیک

یافته ، به عنوان مثال کاهش در هزینه و حجم طراحی شود. تنظیمات مختلف وابسته به ساختار ترکیبی 

مکانیکی بین موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی وجود دارد. می تواند یک گشتاور گرانشی با یک بدنه و 

ای سیاره ای، ادغام هر دو جفت قبلی وجود  ، با سرعت گرانشی با واحد دنده پیکربندی دو ستونه  یا ستون و

 داشته باشد.

 

 
 www.fueleconomy.gov/feg/phevtech.shtml > 4102: ریمنبع تصو
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.Cطرح سری و طرح موازی با هم به منظور  نشان داده شده است. 6موازی ترکیبی: همانطور که در شکل-سری

یک ژنراتور قادر به تامین موتور الکتریکی یا شارژ  به لطف ICEارا شدن هر دو مزایا با هم ادغام شدند. به ویژه د

 باتری  است. 

 

 
 www.fueleconomy.gov/feg/phevtech.shtml: ریمنبع تصو

.D ترکیبی پیچیده: دو پیوند مکانیکی جداگانه که از یک سیستم انتقال نور و پایه قابل انعطاف به دست می ایند

وجود دارد. به عنوان مثال، چرخ های جلو توسط نیروی محرکه هیبریدی تامین می شوند، در حالی که چرخ 

قدرت  ژدر مدیریت جریان و شار Wi-deflexibilityهای عقب یک سیستم الکتریکی خالص دارند.  یک شبکه 

 وجود دارد.

 

جدول قدرت  طبقه بندی  باکتریکی می تواند بسته به ارتباط عالوه بر این، به طور کلی خودروی هیبریدی ال

 :شود

 : طبقه بندی ترکیبی خودرو برقی مبتنی بر قدرت1 

 : جریان انرژی در یک وسیله نقلیه مکانیکی2 

 نقلیه برقی: جریان انرژی در وسیله 3 
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 : سری ساختار هیبریدی4 

 : ساختار هیبریدی موازی5 

 : سری ساختار موازی هیبریدی6 

 (HSV) ترکیبی خورشیدی خودرو

 فتوولتائیک قطعات معمول، طور به. است( نوری نیروزای) فتوولتائیک قطعات و خودرو ادغام ،آوری فن این

:  گردد می بندی دسته نوع چهار به نیز این. است شده نصب نقلیه وسایل های سقف روی بر( نوری نیروزای)

 فن آن، از که. پیچیده( هیبریدی)ترکیبی و موازی- ترکیبی سری ، موازی هیبرید ،(هیبریدی)ترکیبی سری

 حال در میبینید 7شکل در که همانطور نوع این در  بیشتری تحقیقات و است موثر بسیار هیبریدی سری آوری

 .است انجام

 خورشیدی هیبریدی خودرو سری اساسی نمودار: 7. شکل

 
 www.fueleconomy.gov/feg/phevtech.shtml > 4102: ریمنبع تصو
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 (PHEV) هیبریدی الکتریکی نقلیه وسیله

 در که(HEVs) الکتریکی هیبریدی خودروهای به شبیه برق به اتصال قابل هیبریدی الکتریکی نقلیه وسیله یک

 اتصال از و خودرو بنزینی موتور توسط دو هر که است بزرگتر باتری یک دارای اما. است وجود دارد، امروزه بازار

 .شود می شارژ روز هر در ساعت چند شارژ برای 431V/  ولت 001 استاندارد برق پریز  یک به

 برق به اتصال قابل هیبریدی الکتریکی نقلیه وسیله  بندی طبقه

 می نامیده نیز (EREVs) الکتریکی نقلیه وسایل محدوده عنوان به(: برق به اتصال قابل)پالگین هیبریدی  سری

قرار  استفاده مورد برق تولید برای فقط بنزینی موتور چرخاند؛ می را ها چرخ  الکتریکی موتور،  تنها. شود

 داشته مجدد شارژ به نیاز باتری که زمانی تا  یابد جریان برق نیروی در صرفا میتواند  فقط پالگین سری. میگیرد

 وسایل این کوتاه، سفرهای برای. افزاید می الکتریکی موتور قدرت به را  برق نیروی سپس بنزینی موتور. باشد

 .نکنند مصرف بنزین اصال است ممکن نقلیه

 صورت به  الکتریکی موتور و موتور دو هر: هیبریدی(برق به اتصال قابلیت با) پالگین مشترک یا موازی وسایل

 عمل. دهد می حرکت رانندگی شرایط در را نقلیه وسیله  دو هر و هستند متصل ها چرخ به مکانیکی

 .دهد می رخ پایین های سرعت در فقط معموال  ،تنها،الکتریکی

بیهوده ای هیچ انرژی  به طور خاص، موتورهای الکتریکی ن هاست.آ نقاط قوت و ضعفوجود دو موتور در دلیل 

ت های پایین کمتر از موتور های بنزینی انرژی استفاده خاموش می شوند و در سرع نهاآاستفاده نمی کنند. را

 و با تناسب برای ی می توانند قدرت بیشترعملکرد بهتری دارند و موتورهای بنزینی در سرعتهای باال  .می کنند

وجود دارد. ، کار در ساعات شلوغی رانندگی که توقف و حرکت  این بدان معناست که دهند.  وزن موتور انتقال

فایده آن این است که، هیچگونه دودی از اگزوز آن تولید نمی شود که   بزرگ قلمداد شده و موتور الکتریکی

 نتیجتا باعث کاهش سطح دود خروجی می گردد.

در حالی که خودرو در حال حرکت است  باعث شارژ باتریکه یکی دیگر از مزیت های موتور بنزینی این است  

احبان ص .محدوده سیم خروجی را استاندارد کردند الکتریکی های ماشین  انبسیاری از صاحب میشود.
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موتور های بنزینی به طور خودکار وقتی که این دلخوری را فراموش کرده زیرا ند خودروهای دوگانه می توان

هرگز نیاز به و یک خودروی هیبریدی  شود باطری ضعیف می شود روشن می شوند و  نیاز دارد که باطری شارژ

بنزین اگر با این حال البته، اگر شما  پر کردن باک را فراموش کنید،  به یک متصل جهت شارژ باتری ندارند.

یید در حالی در خودرو الکتریکی به یک کامیون یدک کش امایل حرکت نم نیم می توانید داشته باشید 

 هیبریدی پیچیده و گران قیمت است. دارد که یک ماشین را ناوری جدیداین ف ، همinsightهوندا  .نیازمندید

بهتر از هر ماشین دیگری ست اما : رانندگی آهسته ، شتاب پایین ، و غیره در سوخت اقتصاد هیبریدی 

حتی  .هستند. عالوه بر آن دارای مزیت های کاهش آلودگی و خودرو سبز نیز استخودروهای هیبریدی 

همچنین، در شهرهای  در مصرف سوخت باعث تفاوت بزرگی در طول عمر خودرو میشود. کوچکترین تغییر

که سرعت در رانندگی و ترافیک و شهرهایی کاهش انتشار دود بزرگ که در آن آلودگی شدیدی دارد ،باعث 

 ذیر است میشود.پپایین در آنها اجتناب نا

 :ترمزها بازیافتی انرژی از استفاده

Axle-split-hybrid 

 خودرو کند، حرکت تر سریع خودرو هرچه. دارد نام جنبشی انرژی است خودرو حرکت با متناسب که انرژی

 کنید می استفاده ترمزها در موجود اصطکاک از شما معمولی خودروهای در. است بیشتری جنبشی انرژی دارای

 نهایت در و شود می تبدیل گرما به ترمزها در جنبشی انرژی از قسمتی حقیقت در. کنید متوقف را خودرو تا

 .شود می متوقف خودرو و شود می کاسته آن جنبشی انرژی

. شود می استفاده اصطکاک نیروی جای به کردن ترمز برای الکتریکی موتور از حقیقت در بازیافتی ترمزهای در

 بازیابی را خودرو جنبشی انرژی کند، عمل ژنراتور نقش در الکتریکی موتور بایست می امر این به رسیدن برای

 انرژی این. کند ذخیره باتری در را ها آن الکتریکی به( ها چرخ مکانیکی) جنبشی انرژی تبدیل از پس و کند

 .نماید تولید جنبشی انرژی بتواند تا کند می کمک خودرو به ادامه در باتری در شده ذخیره

 کنیم استفاده بزرگ کافی اندازه به الکتریکی موتور از باید خودرو، در سوخت مصرف در واقعی جویی صرفه برای

 با باتری پک یک به خودرو همچنین. ببرد بهره مناسب بازده با ترمزی انرژی از بتواند و کند کار باال ولتاژ در تا

 . نماید ذخیره ضرورت مواقع تا را الزم انرژی تا است نیازمند کافی ظرفیت
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با توجه به تکنولوژی هیبرید و پیشرفت هایی که در سال های اخیر این تکنولوژی داشته اکنون دغدغه ی 

 ده بیشتر می باشد. تمامی کمپانی ها از نظر اینجانب میزان درصد بهره وری از انرژی و باز

و ترمز و استفاده از آن اینجانب در این مقاله حول محور ذخیره سازی انرژی در هنگام فشار دادن پدال های گاز 

 برای بازدهی بیشتر است.

تا  711طبق محاسبات این جانب به طور معمول هر راننده در یک ساعت با توجه به رانندگی در شهر حدود 

بار از پدال های گاز و ترمز استفاده میکند. در مطالعات اینجانب رانندگی در اتوبان ها و بین شهر ها در  0211

است زیرا هم مقدار این عدد بسیار پایین می باشد و هم اینکه تاکید تکنولوژی هیبرید کاهش  نظر گرفته نشده

کیلومتر در ساعت نقش  21آلودگی در شهر ها می باشد و نیز این تکنولوژی بیشتر در سرعت های پایین تر از 

 خودش را ایفا می کند.

 دازیم.به ادامه بحث می پر و توضیحات حال با توجه به این شرایط

نیوتن  07تا  5به شرایط از  گاز یا ترمز را فشار می دهد بستهطبق محاسبات اینجانب هر بار که راننده پدال 

نیوتن نیرو بر  43811تا  3511فشار بر روی پدال ها وارد می کند. طبق این محاسبات در هر ساعت به مقدار 

تبدیل به انرژی الکتریکی عبیه شده در زیر هر پدال پدال ها وارد می شود. حال این نیرو توسط ژنراتور های ت

 شده و در فرا خازن ها ذخیره می شوند.

 :موتور سازی کوچک و توان دستیار

 ها چرخ به توان رساندن برای انرژی منبع دو از بتوانند که است این هیبریدی خودروهای ای پایه تعاریف از یکی

 .نمود استفاده

 موتور تا باشد، باال ظرفیت دارای که کند استفاده مؤثر طور به الکتریکی موتور از تواند می زمانی در تنها خودرو 

 .کند کمک خودرو شتابگیری به ضروری مواقع در الکتریکی

 با داخلی احتراق موتور یا و رسد می حداقل به داخلی احتراق موتور از استفاده واقع در توان دستیار حالت در

 .است تر بزرگ موتور با معمولی خودروهای همانند خودرو انرژی تأمین مواقع این در. کند می کار باال بازدهی
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 منظور به موتور حجم یا سیلندرها تعداد یعنی گیرد می صورت فیزیکی صورت به موتور سازی کوچک فرآیند

 .یابد می کاهش پربازده سیکل به دستیابی

 چرخه از که حالی در اند کرده تر کوچک را موتور خود هیبریدی خودروهای اکثر در فورد و تویوتا مثال طور به

 که است صورت بدین چرخه این کار نحوه. اند برده بهره داخلی احتراق موتور بازدهی بهبود جهت آتکینسون

 .است شده طراحی تخلیه و احتراق مرحله از تر کوتاه زمانه چهار موتورهای در تراکم و مکش مرحله

 .شود می بهینه سوخت مصرف عوض در ولی شود می موتور خروجی توان کردن کم موجب تنهایی به عمل این

 :قدرت انتقال سیستم

 بر را شده تولید توان انتقال وظیفه که است فراوانی اجزاء از متشکل هیبریدی خودروهای قدرت انتقال سیستم

 قدرت انتقال سیستم: خورد می چشم به قدرت انتقال سیستم نوع سه هیبریدی خودروهای در. دارند ها چرخ سر

 .موازی/سری قدرت انتقال سیستم موازی، قدرت انتقال سیستم سری،

 

 

 

 

 :سری قدرت انتقال سیستم

 نیروی تولید مسئول تنهایی به الکتریکی موتور سری، هیبریدهای در. است ساختمان ترین ساده دارای نوع این

 شارژ داخلی احتراق موتور وسیله به که ها باتری از را خود الکتریسیته منبع الکتریکی موتور. است خودرو کشش

. شود می رانده داخلی احتراق موتور وسیله به خود که ژنراتور از مستقیم طور به هم و آورد می دست به شود می

. ژنراتور/موتور یا شود گرفته باتری سوی از باید توان میزان چه که کند می مشخص کنترلی سیستم حقیقت در

 احتراق موتور از معموالً سری هیبرید در. دارند عهده به را باتری شارژ وظیفه بازیاب ترمزهای و ژنراتور/موتور

 از عوض در ولی( است الکتریکی موتور روی بر جاده اصلی بار واقع در چون) کنند می استفاده کوچک داخلی
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 همراه به بزرگ باتری و الکتریکی موتور. برند می بهره موازی هیبرید به نسبت باالتر ظرفیت با هایی باتری

 .است افزوده موازی هیبریدهای به نسبت سری هیبریدهای قیمت به ژنراتور از استفاده

 جاده سوی از که متفاوتی بارهای و سرعت کاهش یا افزایش خاطر به معمول داخلی احتراق موتورهای طرفی از

 در داخلی احتراق موتور سری هیبریدهای در. نیستند مناسبی بازده دارای اغلب شود می اعمال موتورها روی بر

 بدان این. نیستند متصل مستقیم طور به داخلی احتراق موتور به ها چرخ چون کند می کار کارای شرایط بهترین

 های بارگذاری در و کند نمی کار توان زیاد تغییراتی بازه در سری هیبرید در داخلی احتراق موتور که معناست

 شرایط این در و کند می تولید پایداری و ثابت توان داخلی احتراق موتور شود می اعمال خودرو روی که مختلف

 کالچ و سرعته چند قدرت انتقال سیستم به نیاز سری هیبرید در. کند می کار خود حالت ترین بهینه در موتور

 برای تواند می سیستم این. دارد شهری خودروهای در عملکرد بهترین سری هیبرید قدرت انتقال سیستم. نیست

 به نیاز خودرو که مصارفی برای کلی حالت در. باشد داشته بیشتری مصرف شهری خودروهای و ها اتوبوس

 .است مناسب سری هیبرید سیستم است زیاد بسیار های سیکل در حرکت و ایستادن

 :موازی قدرت انتقال سیستم

 نقش خودرو آوردن حرکت به در داخلی احتراق موتور هم و الکتریکی موتور هم موازی قدرت انتقال سیستم در

 کار برای را الزم گیری تصمیم هیبرید، های سیستم نوع این در موجود دقیق کنترلی سیستم حقیقت در. دارند

 نامیده IMA را دستیار الکتریکی موتور یکپارچه سیستم هوندا شرکت. دهد می انجام توان منبع دو این کردن

 انتظار که زمانی در. کرد استفاده تری کوچک باتری های پک از توان می موازی هیبرید های سیستم در. است

 شارژ ها باتری تا کند می استفاده ژنراتور عنوان به را الکتریکی موتور موازی هیبرید باشیم نداشته شتاب از زیادی

 .شود

 به مکانیکی انرژی تبدیل اثر در انرژی اتالف است، متصل ها چرخ به مستقیم طور به موتور اینکه خاطر به

 علت به. باشد تر موفق اتوبانی عملکرد در موازی هیبرید شود می موجب که است ناچیز بسیار بالعکس و الکتریکی

 گیری چشم افزایش خودرو نهایی سرعت که کرد بیان توان می ها چرخ به داخلی احتراق موتور مستقیم اتصال

 .شوند می بینی پیش ناکارآمد بسیار سری هیبرید به نسبت شهری مصارف برای هیبریدها نوع این و یافت خواهد

 :موازی/سری قدرت انتقال سیستم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                
  

 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

13 
 

 دو ترکیب با. باشد می دارا را سری هیبرید و موازی هیبرید مزایای از تلفیقی قدرت انتقال سیستم نوع این

 به تواند می داخلی احتراق موتور همچنین شوند متصل داخلی احتراق موتور به مستقیم طور به ها چرخ طراحی،

 و پریوس تویوتا. دهد حرکت را خودرو بتواند تنهایی به الکتریکی موتور تا شود متصل ها چرخ به غیرمستقیم طور

 توان می دوگانه قدرت انتقال سیستم این از که ای نتیجه. برند می بهره قدرت انتقال سیستم این از اسکیپ فورد

 ارزشمند بسیار ما برای که کند می کار بهینه به نزدیک بازه در سیستم این در داخلی احتراق موتور که گرفت

 سیستم چون) سرعت افزایش با که حالی در کند می کار سری حالت در سیستم این پایین های سرعت در. است

 حقیقت در) شود می حداقل انرژی اتالف و شود می مسلط اوضاع بر داخلی احتراق موتور( است تر بازده کم سری

 پک از چون است بیشتری هزینه دارای موازی سیستم به نسبت سیستم این(. رود می موازی حالت به سیستم

 شود می ساخته بیشتر کنترلی های سیستم و ژنراتور تر، بزرگ باتری

 استفاده از نیروی باد:

با توجه به اینکه هر خودرو در حال حرکت از ابتدای حرکت تا انتها در معرض باد قرار می گیرد پس الزم است 

این منبع عظیم انرژی بیهوده از بین نرود. امروزه تمامی کمپانی های بزرگ خودرو سازی در جهان سعی در این 

د بخشیده تا به میزان مناسبی از مصرف دارند که با محاسبات و طراحی دقیق آیرودینامیک ماشین را بهبو

 سوخت جلوگیری شود.

 نباید از نقش باد چشم پوشی کرد. حال با توجه به این موضوع

د و نیز قابلیت می گیرطبق ایده اینجانب می توان در قسمت هایی از خودرو که بیشتر در معرض باد قرار 

ن هایی قرار داد که با برخورد باد به پره های این فن مانند سپر جلوی خودرو ف جایگذاری فن در آنها وجود دارد

ها و چرخش این پره ها با نصب ژنراتورهایی در پشت این فن ها نیروی چرخشی را تبدیل به انرژی الکتریکی 

 کرده و در فراخازن ها ذخیره کرد.

 اما این مقدار انرژی الکتریکی چقدر می باشد.

 21تا  0 توان با را برق انرژی توانند می و هستند متر 3٫5 تا 0٫5 قطر به هایی پره دارای کوچک بادی های وربینت

.کنند تولید کیلووات  
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 این که است کیلوگرم 01 تنها آنها وزن که طوری به اند شده طراحی سبک بسیار ها توربین نوع این از برخی

 .کنند گردش به شروع نیز باد کمترین با تا دهد می آنها به را امکان

 در این بحث موارد بسیار زیادی در میزان تولید انرژی الکتریکی دخیل هستند.

از جمله این موارد مهمترین بحث مربوط به نحوه طراحی پره ها می باشد به طوری که به عنوان مثال در برخی 

 % افزایش یابد.05شرایط میزان نزدیکی پره ها به یکدیگر باعث می شود که راندمان تا 

وه ی طراحی پره ها نیز بحث بسیار مهم و جدی می باشد معموال پره های فن ها به صورت محور افقی نح

طراحی می شوند زیرا بازده بیشتری دارند در شکل زیر طراحی یک پره و نیرو های وارد شده بر آن ترسیم شده 

 است. 

 
 www.fueleconomy.gov/feg/phevtech.shtml > 4102: ریع تصوبمن

 .کنیم ذخیره الکتریکی انرژی زیادی مقدار توانیم می ما روش دو این به توجه با و شرایط این به توجه با حال

 .بگیریم را بازده بیشترین چگونه نیرو این از که است این دیگر پرسش اکنون
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اکنون در بحث نحوه استفاده از نیروی تولید شده کمپانی های مطرح دنیا به سطح باالیی از فناوری رسیده اند. 

 استفاده می کنند. Idle-off قابلیتاکنون کمپانی هایی مانند تویوتا از به عنوان مثال 

 به کند، می خاموش را یخچال داخل چراغ شود، می بسته یخچال در که هنگامی سوییچ یک ماننداین قابلیت 

 سوخت تا کند خاموش را داخلی احتراق موتور شده متوقف خودرو که زمانی در تا دهد می را امکان این خودرو

 بسیار زمان در دوباره داخلی احتراق موتور باشند، شده طراحی خوبی به که هایی سیستم در. شود ذخیره خودرو

 پای که است حالتی از کمتر موتور شدن روشن زمان این که طوری ،(شود می روشن) شود می مدار وارد کمی

 .کند می حرکت گاز سمت به ترمز پدال روی از شما

 

 جمع بندی:

 یکمتر ی استفاده کرده و  موتور بنزینی را خاموشایستا خودروهای هیبریدی بدون استفاده از انرژی در حالت 

کاهش تولید دود در سرعتهای پایین ها . مزیت های دیگر آن دارنددر سرعت های پایین  یهای بنزیناز موتور

اجرا  ICو در سرعت  ثابت ، در موتور  در  سرعت پایین، ماشین بر روی موتور الکتریکی حرکت می کند است.

 شود آنها مسافت بیشتر را بپیمایند. می شوند که باعث می

گران تر از اتومبیل خودروهای هیبریدبطور قابل توجهی کاهش می یابد. اما،   CO2 آلودگی صوتی و انتشار 

 .و در ساخت و ساز پیچیده تر هستندهای معمولی،  

که مهم ترین پیشرفت در این مبحث بحث با سرعت بسیار باال در حال پیشرفت است دنیای خودرو به هر حال 

 خودرو های هیبرید و تکنولوژی آن است.

اهیم در صنعت خودرو سازی جایگاهی در جهان داشته باشیم باید خود را با کارخانه های بزرگ اگر ما بخو

 خودرو سازی تطبیق دهیم. 

این تکنولوژی در حال حاضر بسیار در دسترس می باشد به طوری که شرکت تویوتا در اطالعیه ای اعالم کرد که 

ار شرکت های خودرو سازی قرار دهد و آمادگی همکاری می تواند بسیاری از اطالعات این تکنولوژی را در اختی

 را دارد.
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 ریزی برنامه و گذاری سرمایه با توانیم می ما است جهان در نوپا تکنولوژی یک هیبرید تکنولوژی که آنجا از

 .باشیم کشور در ها خودرو این بومی ساخت شاهد دور چندان نه ای آینده در دقیق

روش قیمت ما می توانیم با بومی سازی این تکنولوژی آن را بر روی خودرو های داخلی پیاده سازی کنیم با این 

تمام شده ی این ماشین ها بسیار پایین آمده و شرکت های خودرو ساز داخلی می توانند با دادن تسهیالت 

 احساس و مسئولین توجه به نیاز فقط و فقط امر اینمناسب فروش این خودرو ها را بسیار افزایش دهند 

 تهران شهر کالن در خصوص به آلودگی چشمگیر کاهش آن نتیجه که باشد می مبحث این به آنها مسئولیت

 .شد خواهد

 

تشکر ویژه دارم از استاد ارجمندم دکتر فرید قدمی که مرا در تهیه این مقاله  در پایان

 راهنمایی نمودند.
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