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 چکیده 

باتوجه به آلودگی های ناشی از خودروها، بازده بسیار پایین آنها و محدودیت های سوخت های فسیلی، کارخانه های 

خودروسازی بزرگ دنیا گام مهمی در مقابله با این امور برداشته اند که از جمله آنها می توان به تولید خودرو های برقی اشاره 

محیطی ناشی از نیروگاه ها جهت نیاز خودرو های برقی به برق برطرف نشده است اما با   کرد. البته باز هم مسئله آالیندگی های

روش هایی مانند استفاده از انرژی های تجدید پذیر، میزان آالیندگی ها را کاهش داده اند. در این پایان نامه انواع موتورهای 

های مناسب خودرو های برقی و پارامترهای مهم باطری، الکتریکی به کار رفته در خودرو های برقی و مشخصات آنها، باطری 

روش های شارژ باطری و انواع شارژر، سیستم ترمز احیاکننده خودروهای برقی و مبدل های الکترونیک مورد استفاده در خودرو 

 برقی بررسی می شود. 
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 فصل اول

  برقیهای خودرومعرفی 

 انواع باطری 

 و شارژر ها 
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 مقدمه 

 ی در شهرها یاز منابع بزرگ الودگ یکیبه عنوان  یلیو نقش بارز خودروها با سوخت فس ایدن ینفت ریذخا تیمحدود         

در دسترس بودن،  نهیباشد . طراحی خودروها از آغاز بر پیش یسوخت ها م نیاز ا نهیاستفاده به یمهم برا لیبزرگ از دال

همین دلیل، در طی صد سال اخیرکمتر تالشی برای کم کردن  هارزان بودن و فراوانی سوختهای فسیلی شکل گرفت. ب

راحتی و  آالینده ها و یا استفاده از منابع دیگرانرژی صورت گرفته است و بیشتر تالش خودرو سازان صرف بهبود راندمان،

نزدیکی اتمام  هآالینده ها در شهرهای پرازدحام از یک سوی و پی بردن ب یشده ، اما حجم باال یکارایی محصوالتشان م

ذخایر سوختهای فسیلی از سوی دیگر باعث شده تا توجه جامعه علمی و به تبع آن خودروسازان به استفاده از منابع دیگر 
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که برای مقابله با موارد  فوق پیشنهاد شده است ، استفاده از خودروهای الکتریکی انرژی جلب شود . یکی از روش هایی 

 . می باشد

اما مشکالت دیگری گریبان گیر مهندسان این صنعت بزرگ در جهان با وجود این که خودروهای الکتریکی آلودگی ندارند , 

به حساب می آید . در این پایان نامه سعی بر آن   است . در حالت کلی باطری و نحوه ی شارژ آن از بزرگترین این مشکالت

است ابتدا با معرفی انواع باطری ها , مناسبترین آنها را برای خودرو های الکتریکی انتخاب کرد و سپس به نحوه ی شارژ 

 wireless powerبه تکنولوژی شارژ وایرلس خودروها با استفاده از    اصآن ها پرداخته خواهد شد . در آخر نیز به طور خ

transfer  . خواهیم چرداخت 

 

 

 

   1خودرو برقی -1-1

از را ن نیرو قسمتی از ایفقط  . درصوتی کهکند می تامین باطریاز طریق  به طور کامل خود رانیروی محرکه ودرو برقی خ

 الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند:به طورکلی، خودرو های  .  به آن خودرو هیبریدی می گویند  آورد,به دست    باطریطریق  

 

 BEVs 2خودرو های تمام الکتریکی (1

 HEVs 3خودرو های الکتریکی هیبریدی (2

 4PHEVsخودرو های الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه (3

 

 
 

1 Electric Vehicle 
2 Battry Electric Vehicle 
3 Hybrid Electric Vehicle 
4 Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
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 : خودرو های تمام الکتریکی - 1-2-1

ها هم به  باطریاز انرژی رای تامین انرژی الکتریکی بوده و هایی ب باطریاین خودرو ها دارای موتور الکتریکی به همراه 

می  ها باطری. عنوان نیرو محرکه موتور الکتریکی خودرو و هم برای تامین انرژی الزم برای سایر تجهیزات استفاده می شود

غیرشبکه نظیر پیل های خورشیدی ق و هم از انرژی ترمز خودرو و حتی از منابع الکتریکی  توانند هم از طریق اتصال به شبکه بر

 شارژ شوند.

 

 مزایای اصلی این خودرو ها عبارتند از:

 گاز های گلخانه ای  عدم تولید •

 سرو صدای بسیار کم  •

 راندمان باالتر از موتور های احتراق داخلی  •

که تکنولوژی آن هنوز به ظرفیت و چگالی انرژی قابل مقایسه با می باشد  باطریعیب اصلی این خودرو ها، وابستگی کامل به 

  . سوخت های فسیلی نرسیده است

 

 خودروهای هیبریدی   - 2-2-1

 آالیندگی کمتر ،بازهی باال  موجب    قیتلف  نی. ااست  یکیو موتور الکتر  یاز موتور احتراق داخل  یق یمعموال تلف  یدیبریه  یخودروها

به اتصال  ازین خودروها هرگز نیا .کند  یرا عرضه م سوخت فسیلی یخودروها مشابه یو سوخت مصرف  یاتیبرد عمل ،قدرت  ،

 . مناسب کرده است  یناوگان حمل و نقل ومصرف شخص  یآنها را برا  یدیبریه  یخودروها  یذات  یریانعطاف پذ  نیبه برق ندارند. ا

ز دارند داشته باشند، با این وخودروهای هیبریدی می توانند سرعت و مسافت بیشتری نسبت به انواعی که موتورهای درون س

تولید خودروهای  1999که شارژ باتری هایش هرگز تمام نمی شود. به همین دلیل بسیاری از کارخانه ها از سال  گحسن بزر

 .هیبریدی را به صورت انبوه آغاز کرده اند

توان به شرکت هایی مانند: خودروهای هیبریدی مورد توجه کمپانی های بزرگ جهان قرار گرفته اند که از آن جمله می امروزه

تا، هندا، میتسوبیشی، فورد، فیات، جنرال موتورز، دایملر کرایسلر، نیسان، پژو اشاره نمود. توفیق این محصوالت به حدی تویو
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پریوس کمپانی تویوتا به فروش  دستگاهبیش از چهل هزار  2000تا ابتدای سال  1997سال  راز دسامبفقط چشمگیر بوده که 

 رسیده است.

 ل اتصال به شبکه  خودروهای هیبریدی قاب - 3-2-1

 از ین جهیشده اند، قابل شارژ از شبکه بوده و در نت یطراح یدیبریه یبرق  یخودرو ها بیبردن معا نیاز ب یخودروها که برا نیا

 به صورت کامل وجود دارد. یلیموتور سوخت فس ستمیخودرو ها، س نینسبت به آنها دارند. در ا یشتریب یها باطریبه 

 ی برابر(. تفاوت اساس5هستند)حدود  یشتریب یها باطری یها داراHEVقابل اتصال به شبکه، نسبت به  یدیبریه یخودرو ها

را داشته  عیو شارژ سر عیسر هیتخل تیقابل یستیها باPHEV یها باطریاست که  نیا ،یدو  نوع خودرو برق  نیا یها باطری

 افتد. یدر آنها به ندرت اتفاق م هیکنند و تخل یشارژ کامل عمل م بایردر حالت تق  HEV یها باطری کهیباشند، در حال

 

 

 

 

 

 

 اجزای الکتریکی خودرو برقی  - 3-1

 اجزای اصلی الکتریکی خودرو های برقی عبارتند از:

 الکترو موتور  -1

 های الکتروشیمیایی باطری -2

  قدرت و...( IGBT  ، Mosfetکانورتر، )اینورتر،الکترونیک قدرتمبدل های  -3

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 جمع بندی: - 6-4

دی آنها از نظر میزان توان عبوری، مسیر عبور توان، ساختار های خودرو های برقی و دسته بندر این فصل به بررسی شارژر  

شارژرها از نظر مسیر توان عبوری به دو دسته یکطرفه که فقط از شبکه انرژی دریافت می  گیری آنها پرداخته شد.و محل قرار

ه برعکس یکطرفه به شبکه نیز انرژی تزریق می کنند.از کنند و هیچ انرژی به شبکه تزریق نمی کنند و دسته دیگر دوطرفه ک

تقسیم می شوند. از نظر محل قرارگیری شارژر به دو دسته آنبرد که بر   3و سطح  2، سطح1نظر توان عبوری به سه دسته سطح  

الت و... به این مطلب مقا  از مطالب ارائه شده،روی خودرو برقی قرار می گیرد و آفبرد که بیرون خودرو و در محلی قرارمی گیرد.  

می باشد و باتوجه  2سطحبرای استفاده در خانه مناسب از نظر سطح ولتاژ های که به طور کلی شارژربه این نتیجه رسیده شد، 

. در چون ایستگاه های شارژر قرار گیردو نظارت بر آنها از نظر ایجاد اضافه بار بر سیستم توزیع  باید در مکان هایی همبه هزینه 

مقاله به بررسی شارژر های هدایتی و القائی پرداخته شد ، شارژر های القائی که موضوعی جدید در گسترش سیستم های  این

شارژینگ است و هنوز در قسمت در حال حرکت شرکت های کمی موفق به گسترش آن با توجه به ایجاد زیر ساخت های 

ا سیستم هدایتی که شایع ترین نوع شارژر است اما این عیب را دارد بررسی دقیق تر دارد ام نیازمند بحث و ، مناسب شده اند

 که باید از طریق کابل به خودرو متصل شود.
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