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مقدمه
مصارف باالي سوخت توسط وسايل نقليه موتوري نظير اتومبيلها ،موتورسيکلت ها و ...در سطح جهان با توجه به كاهش منابع
سوخت فسيلي و آاليندگي زياد محيط زيست توسط اين مصرف كنندگان ،موجب توجه روزافزون به استفاده از تجهيزات استفاده
كننده از ساير منابع انرژي گشته است .مطابق بررسي ها ،چنانچه روند مصرف انرژي به شکل موجود ادامه پيدا كند ،ميزان دي
اكسيد كربن موجود در محيط زيست تا سال  2050به دوبرابر ميزان آن در سال  2005خواهد رسيد كه از ديدگاه مسايل زيست
محيطي و نقشه راه هاي موجود ،قابل قبول نخواهد بود .مطابق برنامه هاي جهاني ،اين مقدار بايستي در سال  2050به نصف
ميزان آن در سال  2005برسد.
يکي از مناسبترين روشها جهت دستيابي به اين هدف ،در كنار روش هايي نظير استفاده از توليد پراكنده انرژي در محل مصرف
و توليد همزمان برق و حرارت ،استفاده از وسايل نقليه موتوري است كه نيروي محركه آنها از انرژي الکتريکي شبکه يا باتري
ها تامين مي شود .اين موضوع در كليه كشورها بويژه كشورهاي توسعه يافته نظير اياالت متحده و ژاپن اهميت ويژه اي يافته
است .عالوه بر آن ،كشورهايي نظير چين و هندوستان نيز پيشرفتهاي قابل مالحظه اي در اين مقوله داشته اند.
در كشور ما ،ارزان بودن حامل هاي انرژي ،از داليل افزايش مصرف بي رويه سوختهاي فسيلي بوده است كه با آغاز طرح
هدفمندسازي يارانه ها ،اين مصرف به شکل مناسبتري مديريت گرديده است .با اين وجود ،آلودگي شديد هوا كه بخشي از آن
به دليل مصرف روزانه  60ميليون ليتر بنزين در كشور است و محدوديت منابع نفتي و هزينه هاي زياد توليد بنزين در كنار
كيفيت پايين خودروها و فرسودگي آنها با توجه به عدم خروج آنها از چرخه حمل و نقل كشور پس از پايان طول عمر استاندارد
كه موجب افزايش مصرف بنزين در آنها ميشود ،همگي بر لزوم همگامي با تالش هاي جهاني در راستاي دستيابي به
تکنولوژي خودروهاي برقي تاكيد دارند.
از طرف ديگر ،تحقيقات انجام گرفته نشان ميدهد كه چنانچه براي رانندگي از تركيب دو سيستم محركه رانشي
مبتني برانرژي الکتريکي و انرژي موتور احتراق دروني استفاده شود ،حدود  %42كاهش انتشار دي اكسيد كربن نتيجه خواهد
شد .لذا مطالعه در زمينه خودروهاي الکتريکي داراي جنبه هاي مثبت فراواني است.
.
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 -1معرفي خودروهاي برقي و هيبريدي
 -1-1مقدمه
مالحظات زيستمحيطي و مالحظات اقتصادي ،عوامل مؤثر در توليد خودروهاي پاكيزه ،كارآمد و مناسب جهت حملونقل
شهري ميباشند .خودروها بخشي از زندگي روزمره ما را تشکيل ميدهند .بااينحال مواد و گازهاي متصاعد شونده از اگزوز
خودروهاي موتور احتراق داخلي منبع عمده آلوده سازي شهري هستند كه خود اثرات گلخانهاي را به همراه دارد و در نهايت به
گرم شدن كره زمين ميانجامد .وابستگي به نفت به عنوان منبع مطلق انرژي جهت خودروها ،كاهش منابع سوختي و وجود
نوسانهاي شديد در بازار عرضه ديگر موضوعاتي است كه لزوماً ايجاد تغيير در تکنولوژيهاي متداول مورد استفاده در صنعت
خودرو را گوشزد ميكند .ظرف  50سال آينده تقريباً  4ميليارد نفر به جمعيت  6ميليارد نفري كره زمين اضافه ميگردد.
صرفنظر از هرگونه پيشرفت در فناوريهاي جديد و بهرهوري در مصارف انرژي ،تقاضا براي انرژي رو به افزايش است و اين
افزايش را هماكنون در كاهش مقدار نفت موجود در انبارهاي كشورهاي صنعتي و افزايش قيمت جهاني نفت ميتوان مالحظه
كرد [.]1

شکل  -1نمونهاي از طرح داخلي خودروي برقي

تعداد خودروهاي كره زمين در طي  10سال گذشته ،دو برابر شده و به حدود يك ميليارد رسيده است .از سوي ديگر به دليل
كاهش منابع زيرزميني ،توليد نفت و گاز كشورهاي غير اوپك رو به كاهش رفته و وابستگي كشورهاي غربي به اوپك افزايش
خواهد يافت .كشورهاي اوپك نيز بهواسطه كاهش منابع نفتي تا آن زمان قادر به افزايش توليد نخواهند بود و به عبارت ديگر
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در آيندهاي نهچندان دور ،منابع موجود در كره زمين قادر به پاسخگويي نيازهاي انرژي جامعه بشري نخواهند بود .در ضمن يك
فاكتور اقتصادي ذاتي در كارايي و راندمان تبديل ضعيف انرژي موتورهاي احتراقي وجود دارد .اگرچه تعداد خودروهاي الکتريکي
جايگزين ،زماني كه راندمان را بر مبناي تبديل از نفت خام به نيروي جنبشي در چرخها ارزيابي ميكنيم ،چندان باال و زياد
نيست ولي تفاوتهايي وجود دارد .مواد متصاعد شونده بهواسطه توليد نيرو فعاليت نيروگاههاي توليد برق در مقايسه با آن دسته
از مواد متصاعد شوندهاي كه از موتور خودروهاي احتراقي خارج و پخش و پراكنده ميشوند بسيار كمتر است .مردم ساكن در
شهرها در معرض مواد متصاعد شونده از نيروگاههاي برق نميباشند ،چراكه اين نيروگاهها اكثراً خارج از محوطه شهري قرار
دارند .خودروهاي الکتريکي داراي موتورهاي الکتريکي راندمان باال و كنترلرها هستند .اين خودروها فاقد مواد دفعي متصاعد
شوندهاند و قادرند مسئله آلودگي را به شيوهاي كارآمد ،برطرف يا كم كنند ،نتيجه اينکه ،خودروهاي الکتريکي تنها خودروهاي
ممکن داراي مواد متصاعد شونده در حد صفر 1هستند.
ايده خودروهاي برقي از اواسط قرن نوزدهم ظهور يافت ،يعني حتي قبل از خودروهاي داراي نيرومحركه گازوئيلي .در سال
 ،1900تعداد  4200خودرو فروخته شد كه از اين بين  40درصد با نيروي بخار 38 ،درصد با نيروي برق و  22درصد آن،
گازوئيلي بودند .با اين حال اختراع استارتر براي خودروهاي بنزيني و گازوئيلي ،پيشرفت تکنولوژي در توليد كلي و حجم وسيع
آنها و بياعتمادي و مشکالت شارژ باتريها ،باعث كمرنگ شدن نقش خودروهاي الکتريکي در اوايل دهه  1900شد .با اين
حال ،مسائل و مالحظات زيستمحيطي و وابستگي به نفت باعث برگشت نگرشها به سمت خودروي الکتريکي در اوايل دهه
 1960شد .تمايل به خودروهاي الکتريکي و بررسي در اين زمينه ،در دهه  1990به اوج خود رسيد .خودروهاي الکتريکي تنها
گروه از خودروها هستند كه ميتوانند بهعنوان خودروهاي با ميزان آلودگي صفر (در گازهاي خروجي از اگزوز) معرفي شوند .اين
خودروها با استفاده از يك موتور الکتريکي بهعنوان سيستم محركه و يك باتري بهعنوان منبع انرژي الکتريکي كار ميكنند.
ينه موتورهاي الکتريکي ،الکترونيك قدرت ،ميکروكنترلرها و كنترل ميکروپروسسوري
اگرچه پيشرفتهاي قابلتوجهي درزم ٔ
درايور موتورها و ...صورت گرفته است ولي پيشرفت فناوري باتريها بسيار كند بوده است .به اين دليل ،مشکل كوتاه بودن برد
اين خودروها هنوز به قوت خود باقي است .باوجود محدوديتهاي مربوط به اين فناوري ،خودروهاي هيبريد الکتريکي در حال
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حاضر گزينه بهتري براي جايگزيني خودروهاي درونسوز به نظر ميرسند .خودروهاي هيبريد الکتريکي بهعنوان خودروهايي با
ميزان آلودگي بسيار پايين 1محسوب ميشوند و محدوديتهاي مربوط به خودروهاي الکتريکي را ندارند.

 -2-1سيستم داخلي خودروهاي الکتريکي
يك خودروي الکتريکي داراي دو ويژگي زير ميباشد:
 .1منبع انرژي آن ،متحرک ،قابل حمل و داراي ماهيت شيميايي يا الکتروشيميايي.
 .2نيروي كشش و حركت تنها توسط موتور الکتريکي به وجود ميآيد.
شکل زير نشانگر خودروي الکتريکي با يك منبع انرژي قابل حمل ميباشد .تبديل انرژي الکترومکانيکي بين منبع انرژي خودرو
و چرخها ،پيش برنده خودرو محسوب ميشود كه داراي اجزاء الکتريکي و مکانيکي ميباشد.

شکل  -2طرح كلي خودروهاي برقي

اجزاء اصلي يك خودروي الکتريکي شامل موتور ،كنترلر ،منبع انرژي و سيستم انتقال ميباشد .جزئيات ساختاري يك خودروي
الکتريکي و تعامل بين اجزاء آن در شکل زير نشان داده شدهاند .در اين شکل همچنين انتخابهاي ممکن براي هر
زيرمجموعه از سيستم نشان داده شده است.
Ultra Low Emission Vehicles
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شکل  -3جزئيات ساختاري يک خودروي الکتريکي و تعامل بين اجزاء آن

باتريهاي الکتروشيميايي و مخصوصاً باتريهاي سربي -اسيدي به دليل قيمت پايينتر و تکنولوژي ساخت مناسب ،منبع
متداول و مرسوم انرژي خودروهاي الکتريکي محسوب ميشوند .با اين حال تکنولوژي باتريهاي جديد مطمئن در بسياري از
خودروهاي پيش نمونه مورد تست و ارزيابي قرار گرفتهاند .باتريها براي دريافت انرژي و ذخيره آن نيازمند به شارژ در اولين
محل قابل دسترسي به انرژي ميباشند .مشکل محدوديت دامنه كاري خودروهاي الکتريکي كار كننده با باتري ،تحقيقات را به
سمت منابع انرژي جايگزين مثل پيل سوختي (سوخت سلولي) و چرخ لنگرها كشانده است .نمونههاي آزمايشي از خودروهاي
الکتريکي با سوختهاي سلولي نيز ساخته شدهاند كه توليد آنها در آيندهي نزديك به چشم خواهد خورد.
اكثر موتورهاي الکتريکي بهكاررفته در خودروهاي الکتريکي از نوع جريان مستقيم ،القايي و يا مغناطيس دائم ميباشند .وجود
مشکالت مربوط به ماشينهاي  ،DCسازندگان را بر آن داشت تا انواع مختلف ماشينهاي  ACرا مورد بررسي قرار دهند.
هزينه كم و عدم نياز به حفظ و نگهداري باعث شد تا ماشينهاي القايي به عنوان يك جايگزين مناسب در نظر گرفته شوند .با
اين حال ،عملکرد ماشين القايي در سرعت و قدرت باال تنها با باال بردن حجم و وزن آنها ،ممکن است.
عملکرد عالي به همراه ميزان قدرت باال در ماشينهاي مغناطيس دائم ،آنها را به راهحل و گزينهاي فعال جهت كاربرد در
خودروهاي الکتريکي تبديل كرده است؛ با اين حال از هزينه باالي مگنتهاي دائم نميتوان اجتناب كرد .قدرت باال و هزينه
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توليد نسبتاً پايين ماشينهاي رلوكتانس سوييچ شونده ،باعث شده تا امروز به يکي از گزينههاي مناسب براي كاربرد در
خودروهاي الکتريکي مطرح شوند.
طراحي موتور الکتريکي نه تنها شامل جنبههاي الکترومغناطيس ماشين ميشود بلکه جنبههاي حرارتي و مکانيك ماشين را نيز
شامل ميگردد .موتور الکتريکي توسط يك مبدل الکترونيك قدرت تغذيه ميگردد كه ولتاژ مستقيم و ثابت خروجي از باتري را
به يك منبع ولتاژ و فركانس متغير براي كاركرد موتور در نقطه كاري مطلوب تبديل ميكند .مدارات الکترونيك قدرت از قطعات
نيمههادي قدرت تشکيل شدهاند .تکنولوژي فعالسازي و كنترل مدارات الکترونيك قدرت مهمترين مسئله در عملکرد خوب و
باالي آنها ميباشد .پيشرفت و توسعه در پردازشگرهاي سيگنال ديجيتالي سرعت باال يا ميکروپروسسورها ،ساخت
الگوريتمهاي كنترلي پيچيده را با دقت بسيار باال براي مدارات الکترونيك قدرت فراهم ميكند.
 -1-2-1پيکربندي كلي وسايل نقليهي الکتريکي
قبالً ،با جايگزين كردن موتور احتراق داخلي و مخزن سوخت با يك موتور الکتريکي محرک و يك باتري ،وسيله نقليهي
احتراق داخلي تبديل به يك وسيله نقليهي الکتريکي ميشد و همانطور كه در شکل نشان داده شده ،ديگر اجزاء ،بدون تغيير
باقي ميماندند .اشکاالتي همچون وزن سنگين ،انعطافپذيري كمتر و تضعيف عملکرد موجب شد تا استفاده از اينگونه وسايل
نقليهي الکتريکي كمتر و كمتر شود .ازاينرو ،وسايل نقليهي الکتريکي مدرن بر اساس بدنه و طراحي ساختارهاي منحصربهفرد
توسعه داده شدند .اين موجب شد تا از لوازمي منحصربهفرد در ساختار وسايل نقليهي الکتريکي استفاده شود تا انعطافپذيري و
نيروي محركهي آنها بهبود يابد[.]1

شکل  -4پيکربندي كلي خودروهاي برقي

قواي محرک يك وسيله نقليه الکتريکي شامل سه زيرمجموعهي اصلي است :نيرومحركهي الکتريکي ،منبع انرژي و كمك
دهنده كه اين سه زيرمجموعه ،خود داراي زيرمجموعههايي هستند كه در شکل زير بهطور كامل نمايش داده شدهاند.
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شکل  -5طرح كلي قواي محرک يک وسيله نقليه الکتريکي

بسته به وروديهايي كه از طريق پدالهاي گاز و ترمز اعمال ميشوند ،كنترلكنندهي وسيله نقليه سيگنال كنترل مناسبي را به
مبدل الکترونيکي قدرت ارسال ميكند كه وظيفهي مبدل الکترونيکي قدرت ،تنظيم توان جاري شده بين موتور الکتريکي و
منبع انرژي ميباشد .جريان توان برگشت ،به دليل احياي ترمز وسيله نقليهي الکتريکي رخ ميدهد .اين انرژي بازيافت شده
مي تواند در منبع انرژي ذخيره شود زيرا منبع انرژي قابليت پذيرش اين انرژي را دارد .اكثر باتريهاي وسايل نقليهي الکتريکي
همچون ابرخازنها و فاليويلها ،به آساني توانايي پذيرش انرژي بازيافت شده را دارند .واحد مديريت انرژي با كنترلكنندهي
وسيله نقليه همکاري ميكند تا احياي ترمز و انرژي بهدستآمده از طريق آن را كنترل كند .اين بخش همچنين با واحد
سوختگيري در ارتباط است تا آن را كنترل كند و ميزان قابليت استفاده از منبع انرژي را به تصوير بکشد .منبع توان كمکي،
توان موردنياز با سطوح ولتاژهاي مختلف را براي همهي بخشهاي كمکي وسيله نقليهي الکتريکي تأمين ميكند ،مخصوصاً
براي واحدهاي كنترلكنندهي شرايط هوا و توان فرمان.
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همانطور كه در شکل زير نشان دادهشده ،به علت وجود چندين مشخصهي نيرومحركهي الکتريکي و منابع انرژي،
پيکربنديهاي مختلفي براي وسايل نقليهي الکتريکي امکانپذير است.

شکل  -6پيکربندي ممکن براي وسايل نقليه الکتريکي( :الف) سيستم نيروي محركهي رايج با انتقالدهندهي چند دنده و كالچ( ،ب)
انتقالدهندهي تک دهنده بدون نياز به كالچ( ،ج) استفاده از چرخدندهي ثابت يکپارچه و ديفرانسيل( ،د) دو موتور الکتريکي
جداگانه و دندهي ثابت با محور محركشان( ،ه) محرک مستقيم با دو موتور جداگانه و دنده ثابت و (و) دو موتور الکتريکي
كشنده با ساختار درون چرخي.

 -2-2-1مصرف انرژي
در حملونقل ،معموالً واحد انرژي به جاي ژول ( )Jيا كيلوژول ( ،)kJكيلووات-ساعت ( )kWhميباشد .مصرف انرژي بر
مسافت كه به صورت  kWh/kmبيان ميشود ،به طور كلي براي ارزيابي مصرف انرژي وسيله نقليه استفاده ميشود .با اين
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حال ،واحدي كه براي وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي استفاده ميشود ،معموالً يك واحد فيزيکي از حجم سوخت بر مسافت
طي شده همچون ليتر بر  100كيلومتر ( )L/100kmميباشد.
در اياالت متحدهي آمريکا معموالً مسافت بر واحد حجم سوخت استفاده ميشود كه به صورت مايل بر گالن بيان ميشود
()mpg؛ به عبارت ديگر ،براي وسايل نقليهي الکتريکي با نيروي باتري ،واحد مصرف انرژي اصلي بر حسب  kWhكه در
ترمينال باتريها اندازهگيري ميشود ،مناسبتر است .ظرفيت انرژي باتري معموالً بر حسب  kWhاندازهگيري ميشود و رنج
رانندگي با هر بار شارژ شدن باتري به راحتي قابل محاسبه است .شبيه به وسايل نقليه با موتور احتراق داخليL/100km ،

(براي سوختهاي مايع) يا ( kg/100kmبراي سوختهاي گازي همچون هيدروژن) يا  mpgيا مايل بر كيلوگرم واحد
مناسبتري از اندازهگيري براي وسيله نقليه ميباشند كه از سوختهاي گازي استفاده ميكنند.
مصرف انرژي ،ادغامي از توان خروجي در ترمينالهاي باتري ميباشد .براي جلو راندن ،توان خروجي باتري برابر است با توان
مقاومت و توانهاي تلف شده در انتقالدهنده و درايو موتور الکتريکي كه شامل تلفات توان در لوازم الکترونيکي ميباشد.
همانطور كه قبالً گفته شد ،وقتي احياكنندهي ترمز در وسيله نقليهي الکتريکي مؤثر باشد ،موتور الکتريکي به عنوان يك
ژنراتور عمل ميكند و قسمتي از انرژي ترمز كه در وسايل نقليهي معمولي هدر ميرود ميتواند بازيافت شود و در باتريها
ذخيره شود .حال براي محاسبه توان احياكنندهي ترمز در ترمينالهاي باتري ميتوانيم از رابطهي زير استفاده كنيم:
1
dV 

  Mg  f r  i  
 a C D AiV 2  M

2
dt 


V

 t m

Pb  out  

كه در اين رابطه ،زاويهي جاده ( )iيا شتاب  dV/dtيا هر دو منفي هستند و  αعامل احياكنندهي ترمز ناميده ميشود كه
مقداري بين صفر و يك دارد و درصد كل انرژي ترمز است كه ميتواند توسط موتور الکتريکي بازيافت شود .عامل احياكنندهي
ترمز ،تابعي از قدرت ترمز اعمال شده ،طراحي و سيستم كنترل ترمز است [.]1

 -3-1مزاياي خودروهاي الکتريکي نسبت به خودروهاي احتراق داخلي
مزايا و معايب نسبي يك خودروي الکتريکي نسبت به يك خودروي احتراق داخلي را ميتوان از مقايسه اين دو بر اساس
راندمان ،آاليندگي ،هزينه و وابستگي به نفت بهتر متوجه شد .اين مقايسهها بايد با دقت باال انجام شود و عادالنه بودن و
بيطرف بودن براي هر دو سيستم تضمين شود.
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 -1-3-1مقايسه راندمان
جهت ارزيابي بين هر دو خودرو در سطح جادهاي ،كليه مراحل از تبديل نفت خام تا نيروي ايجاد شده در چرخها بايد در نظر
گرفته شود .براي محاسبه راندمان كلي در خودروهاي الکتريکي بايد راندمان تبديل نفت خام كه باعث توليد برق ميگردد نيز
در نظر گرفته شود .قدرت ورودي يك خودروي الکتريکي حاصل دو منبع است ،منبع قدرت ذخيره شده و ديگري منبع قدرت
وابسته .قدرت ذخيره شده در طي حركت از يك واحد ذخيرهسازي انرژي تأمين ميشود .قدرت تحويل داده شده توسط يك
باتري از طريق واكنش الکتروشيميايي ،يا قدرت به دست آمده از يك تکه زغالسنگ توسط سوزاندن آن ،مثالهايي از قدرت
ذخيره شده ميباشند .قدرت وابسته به شکل غيرمستقيم از مواد خام به دست ميآيد .برق به دست آمده از نفت خام و تحويل
داده شده را با  PINRAWو نوع ذخيره شده را با  PINPROCESSنشان ميدهند .با توجه به شکل زير ميتوان نوشت:
PIN = PINPROCESS + PINRAW

شکل  -7شماتيکي از رابطه بين توان ورودي و خروجي در خودروهاي برقي

مراحل كامل توليد قدرت در يك خودروي الکتريکي را ميتوان با استفاده از شکل زير نشان داد.

شکل  -8شماتيکي از مراحل توليد قدرت در يک خودروي الکتريکي
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قدرت وابسته توسط منبع آنتنها در اولين مرحله به سيستم ،وارد ميشود .با اين حال قدرت ذخيره شده را ميتوان در هر
مرحلهاي اضافه كرد .هر مرحله راندمان و كارايي خود را بر اساس ورودي به آن مرحله و خروجي تحويل داده شده به مرحله
بعدي ،محاسبه ميكند .به عنوان مثال ،راندمان اولين مرحله بر اساس ورودي و خروجياش بهصورت زير نوشته ميشود:
P1
 PIN ..PROCESS1

PIN ..RAW

1 

راندمان هر مرحله بايد بر اساس قدرت ورودي و خروجي آن محاسبه شود .راندمان ميتواند بر اساس تکنولوژي بهكاررفته در
هر مرحله تنوع بااليي داشته باشد .راندمان كلي را ميتوان از ضرب راندمانها در هر مرحله به دست آورد و بهصورت زير
نوشت.
 1 2 3 4 5 6 7

P0
7

P0   PLOSSi

P0

PIN

 EV 

i 1

در دو شکل زير مراحل توليد قدرت در يك خودروي احتراق داخلي و بهصورت مرحلهاي نشان داده شده است.

شکل  -9شماتيکي از مراحل توليد قدرت در يک خودروي احتراق داخلي

شکل  -10طرح كلي از مراحل توليد قدرت در يک خودروي احتراق داخلي

راندمان كلي خودروي احتراقي را ميتوان به صورت زير در نظر گرفت:
 IC EV  1 23 4

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
ویرایش سوم ،دي 1393

فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري

13

يك مقايسه نمونهاي راندمان بين خودروي الکتريکي و خودروي احتراقي را ميتوان بر اساس مراحل توليد قدرت در هر خودرو
توسط جدول زير نشان داد .بر اساس اين جدول ميتوان بيان داشت كه راندمان كلي خودروي الکتريکي در مقايسه با خودروي
احتراق داخلي قابل قياس است.
جدول - 1مقايسه راندمان در خودروهاي برقي و خودروهاي احتراق داخلي
)Efficiency (%
Min.

Max.

)Efficiency (%
EV

Min.

Max.

Crude oil

ICEV
Crude oil

95

97

)Refinery (fuel oil

85

90

)Refinery (prtroleum

33

40

Electricity generation

95

99

Distribution of fuel tank

90

92

Transmission to wall outlet

20

22

Engine

85

90

Battery charger

95

98

Transmission/axle Wheels

75

75

)Battery (lead/acid

80

85

Motor/controller

95

98

Transmission/Axle Wheels

14

20

Overall efficiency (crude oil
)to Wheels

15

19

Overall efficiency (crude oil
)to Wheels

 -2-3-1مقايسه آاليندگي
سيستم حملونقل دربرگيرنده يك سوم كل مصرف انرژي است و به دليل توليد آلودگيهاي كربني از منابع اصلي آاليندگي
محيطي به حساب ميآيد .انجمن و سازمان انرژي آمريکا چنين مطرح ساخته است كه اگر  10درصد خودروهاي سراسر جهان
از نوع خودروهايي با ميزان آلودگي صفر باشند ،آنگاه آاليندههاي هوا در حدود  1ميليون تن در سال كاهش خواهند يافت و 60
ميليون تن گاز دياكسيد كربن گلخانهاي نيز حذف ميشود .با برقي كردن  100درصد خودروهاي احتراقي يعني جايگزيني هر
خودروي احتراقي با يك خودروي الکتريکي نتايج زير حاصل ميشود:
 دياكسيد كربن هوا كه به گرم شدن جهاني مرتبط است ،به نصف كاهش مييابد.
 اكسيدهاي نيتروژن (يك گاز گلخانهاي و عامل گرم شدن كره زمين) نيز به آهستگي بر اساس استانداردهاي كاربردي
مربوط به مواد متصاعد شونده تحت نظارت دولت از بين خواهند رفت.
 زائدات نفتي كاهش مييابد چراكه خودروهاي الکتريکي به نفت و سوخت نيازي ندارند.
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 خودروهاي الکتريکي باعث كاهش آلودگي صوتي ميشوند چراكه آرامتر از خودروهاي احتراق داخلي كار ميكنند.
 آلودگي حرارتي نيروگاههاي بزرگ توليد برق با افزايش خودروهاي الکتريکي افزايش خواهد يافت.
 دياكسيد سولفور حاصل از فرايند توليد برق (با سوخت زغالسنگ) كه به باران اسيدي مربوط ميشود نيز به آهستگي
افزايش مييابد.
 -3-3-1مقايسه هزينه انرژي
هزينه مالي اوليه توليد خودروهاي الکتريکي نسبت به خودروهاي احتراق داخلي به دليل فقدان فرصت و امکان توليد انبوه آن
بيشتر است .ولي هزينه مالي توليد خودروهاي الکتريکي با افزايش حجم توليد ،كاهش خواهد يافت .هزينه و قيمت خودروهاي
الکتريکي به دليل قيمت باتري به كار رفته از هزينه مالي خودروهاي احتراقي نيز بيشتر است .مبدلهاي الکترونيك قدرت نيز
گران هستند .هزينه طول عمر و كاركرد كلي يك خودروي الکتريکي را كمتر از يك خودروي احتراقي تخمين ميزنند.
خودروهاي الکتريکي ،مطمئنتر و نيازمند حفظ و نگهداري كمتري هستند و همين موضوع آن را نسبت به خودروي احتراقي
مناسبتر نشان ميدهد.

 -4-1انواع كلي خودروهاي برقي
بهطوركلي ،خودروهاي برقي به سه دسته تقسيم ميشوند:
 خودروهاي الکتريکي ()EV1
 خودروهاي الکتريکي هيبريدي )HEV(2
 خودروهاي هيبريدي قابل اتصال به شبکه )PHEV(3

1

Electrical Vehicle
Hybrid Electrical Vehicle
3
Plugin Hybrid Electrical Vehicle
2
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 -1-4-1خودروهاي الکتريکي ()EV
اين خودروها داراي موتور الکتريکي به همراه باتريهايي براي تأمين انرژي الکتريکي بوده و از انرژي باتريها هم به عنوان
نيروي محركه موتور الکتريکي خودرو و هم براي تأمين انرژي الزم براي ساير تجهيزات استفاده ميشود .باتريها ميتوانند هم
از اتصال به شبکه و هم از انرژي ترمز خودرو و حتي از منابع الکتريکي غير شبکه نظير پيلهاي خورشيدي شارژ شوند.
مزاياي اصلي اين خودروها عبارتاند از:
 كامالً عاري از آاليندگي گازهاي گلخانهاي هستند.
 سروصداي بسيار كم توليد ميكنند.
 راندمان بسيار باالتر از موتورهاي احتراق داخلي دارند.
 قيمت موتورهاي الکتريکي آنها كم است.
عيب اصلي اين خودروها ،وابستگي كامل به باتري (كه تکنولوژي آن هنوز به ظرفيت و چگالي انرژي قابل مقايسه با
سوختهاي فسيلي نرسيده است) ميباشد.
 -2-4-1خودروهاي الکتريکي هيبريدي ()HEV
اين خودروها هم داراي موتور سوختي و هم داراي موتور برقي با باتري كافي ( 1تا  3كيلووات ساعت) با قابليت ذخيره انرژي از
موتور سوختي و ترمز خودرو هستند .باتريها در زمان مورد نياز به كمك خودرو ميآيند .تا نيروي كمکي را توليد كنند يا در
سرعتهاي پايين ،با خاموش شدن موتور سوختي ،نيرومحركه خود را تأمين نمايند.
در دهه گذشته حدود  1/5ميليون دستگاه خودروي برقي هيبريدي به فروش رفته است .در كشورهاي توسعهيافتهاي نظير
اياالتمتحده آمريکا ،حدود  3درصد از خودروهاي موجود هيبريدي است.
معايب اين خودرو عبارتاند از:
 عدم قابليت شارژ از شبکه برق
 وابستگي به موتور مصرفكننده سوخت فسيلي (عدم قابليت حركت خودرو تنها با استفاده از موتور برقي)
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 -3-4-1خودروهاي الکتريکي هيبريدي قابل اتصال به شبکه ()PHEV
اين خودروها كه براي از بين بردن معايب خودروهاي برقي هيبريدي طراحي شدهاند ،قابل شارژ از شبکه بوده و در نتيجه نياز
به باتريهاي بيشتري نسبت به آنها دارند .عبارت پالگين هيبريدي براي اين نوع از سيستمها بکار ميرود .در اين خودروها،
سيستم موتور سوخت فسيلي به صورت كامل وجود دارد.
خودروهاي هيبريدي قابل اتصال به شبکه ،نسبت به  HEVها داراي باتريهاي بيشتري هستند (حدود  5برابر) .تفاوت اساسي
باتريهاي اين دو نوع خودروي برقي ،اين است كه باتريهاي  PHEVبايستي قابليت تخليه سريع و شارژ سريع را داشته
باشند ،درحاليكه باتريهاي  HEVدر حالت تقريباً شارژ كامل عمل ميكنند و تخليه در آنها بهندرت اتفاق ميافتد.
قيمت باتريهاي  PHEVبين  1/3تا  1/5برابر باتريهاي  EVاست ،با اين وجود به دليل تعداد كمتر باتري ،قيمت كل
باتريها در خودروهاي  PHEVكمتر از  EVخواهد بود.
براي اين خودروها ،ميتوان موارد زير را ذكر نمود:
 با توليد انبوه باتري ،قيمت آن به  150دالر بر كيلووات ساعت ميرسد كه براي اتومبيلي با برد متوسط ( 40كيلومتر با
باتري  8كيلووات ساعت) ،قيمت كل باتريها حدود  600دالر خواهد بود.
 چنانچه طول عمر اتومبيل  200هزار كيلومتر باشد ،هزينه سوخت صرفهجويي شده در حدود  4000دالر خواهد بود كه
كمتر از هزينه باتري است.
 كاهش قيمت باتري به  500دالر بر كيلووات ساعت باعث ايجاد رقابت بين خودروهاي الکتريکي هيبريدي قابل
اتصال به شبکه و خودروهاي بنزيني معمول ميشود.
در مورد خودروهاي هيبريد الکتريکي بهطور كامل در بخش بررسي فناوريهاي خودروهاي هيبريدي توضيح داده خواهد شد.

 -5-1جمع بندي
دراين فصل به معرفي كلي خودروهاي هيبريدي الکتريکي پرداخته شد .مزاياي خودروهاي الکتريکيي و هيبرييدي نسيبت بيه
خودروهاي احتراق داخلي به طور اجمالي بررسي و ارائه گرديد .از لحاظ راندمان انيرژي ،آالينيدگي و هزينيه هياي تولييد ايين
بررسيها ارائه گشت.
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در ادامه انواع خودروهاي برقي  ، EVالکتريکي هيبريدي  HEVو خودروهياي الکتريکيي هيبرييدي قابيل اتصيال بيه شيبکه
 PHEVمعرفي شده و ساختار كلي هر يك به همراه مشخصات فني عمومي آنها توضيح داده شد.
در فصل دوم كه در حقيقت مطابق با فعاليتهاي مرحله اول قرارداد تعريف پروژه ميباشد ،به تدوين مباني سند توسعه فناوري و
استخراج نقشه راه خودرو برقي پرداخته خواهد شد.
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فصل دوم:
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 -2تدوين مباني سند توسعه فناوري و استخراج نقشه راه خودرو برقي
 -1-2ضرورت توسعه و توجيه پذيري توسعه فناوري خودرو برقي
در يك قرن گذشته سرعت رشد بشر با ارتقا علم و بهداشت به شدت افزايش يافته و اين افزايش منجر به افزايش شديد مصرف
انرژي و منابع طبيعي زمين شده است  .افزايش مصرف و كاهش شديد منابع طبيعي متفکرين علم و اقتصاد را به اين رويکرد
سوق داده است كه بتوان به سمت توسعه پايدار در تمام جهات حركت نمود.
از طرفي استفاده بيش از حد از سوختهاي فسيلي موجب افزايش دي اكسيد كربن و افزايش گرماي زمين و ايجاد مشکالت
عديده زيست محيطي شده است  .اين موارد موجب ن مايان شدن چالش هاي جدي در سطح ملي و جهاني شده است .
چالشهايي از قبيل محيط زيست  ،اقتصاد انرژي  ،توسعه پايدار و توسعه علم و فناوري با رويکرد محيط زيست و توسعه پايدار.
در ادامه به بررسي اين چالش ها پرداخته ميشود.

شکل  -11رويکردهاي چهارگانه در آينده پژوهي فناوري خودرو برقي

 -1-1-2محيط زيست
نگرشي گذرا بر وضعيت محيط زيست جهان در دو دهه گذشته نشان ميدهد كه نه فقط اثرات مخرب انساني بر محيط زيست
كاهش نيافته بلکه مسائل حاد و بغرنج جديد مانند آلودگي شديد جو ،كاهش تنوع زيستي ،پارگي اليه اوزون ،پديده گلخانهاي و
گرم شدن كره زمين ،افزايش سطح آب اقيانوسها ،تغييرات شديد اقليمي و اثرات مختلف و متعدد بروز نموده است و در ايران نيز
همانند ساير ملل ،توسعه شهرنشيني و تبديل تدريجي مناطق روستايي و جوامع كشاورزي به مناطق شهري و صنعتي ،موجب
تغيير روابط مناسب انساني با محيط زيست اطراف خود گرديده است .اين تغييرات به علت عدم اعمال كنترل و نظارت بر محيط
زيست حادث شده است .در سطح كشور قوانين محيط زيستي شاخه مهم و مستقلي از حقوق عمومي تلقي ميشود كه با اصل
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پنجاهم قانون اساسي قوام گرفته و اخيراً با مصوبات و قوانين مربوط به ارزيابي اثرات محيط زيستي از تکوين و تکامل نسبي
برخوردار شده است.
در فرايند سير تکامل مديريت محيط زيست به عنوان يك نظام گسترده و پويا براي مواجهه با آلودگي و تخريب محيط زيست،
رويکردهاي پيشگيرانه اي مورد نظر قرار گرفتهاند .در اين راستا ،ازپايان دهه  1960ميالدي ،ارزيابي اثرات محيط زيستي به
عنوان فعاليتي به منظور شناسايي و پيشبيني اثرات يك پروژه بر روي رفاه و سالمت انسان و نيز بر محيط بيو ژئو فيزيکي او
به منظور بررسي و انتشار اطالعات اين اثرات مطرح و اجراي قانوني آن جايگاه ويژه اي در كشورهاي مختلف جهان يافته
است.
با توجه به اثرات تخريبي و بعضاً غيرقابل جبران و بسيار پرهزينه بسياري ازپروژه هاي توسعه ،ارزيابي محيط زيستي به عنوان
يك ابزار قدرتمند براي دستيابي به توسعه پايدار از سال  1373در كشور ايران جايگاه قانوني يافته است.
توجه به محيط زيست و طبيعت در دوران ما تبديل به معيار شده است ،معيار ي كه هر روز بيش از پيش در جهان فراگير
ميشود بهطوري كه از اواخر دهه  1960كه پديده محيط زيست گرايي در جهان پديدار ميشود و در سال  1971كنفرانس
سازمان ملل پيرامون محيط زيست انساني در استکهلم سرآغاز تالش دولتها براي پاسخگويي به اين نياز جهاني بود.
بيست سال پس از اعالميه استکهلم ،اجالس معروف كره زمين در ريودوژانيرو واقع در كشور برزيل تشکيل و باعث ايجاد
جريان فکري توسعه و محيط زيست به عنوان دو روي سکه گرديد و عبارت توسعه پايدار يکي از اساسيترين جلوههاي عاليق
مردم سراسر جهان درآمد.
ضرورت اجراي اصل پنجاهم قانون اساسي و لزوم توجه به عامل محيط زيست و منابع طبيعي ،موجب شده است كه برنامه
ريزي بخش محيط زيست براي نخستين بار در سال 1362در برنامه پنج ساله اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور كنار ساير
بخشها انجام شود.
 -1-1-1-2محيط زيست و انرژي

چگونگي توليد و استفاده از حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف مصرف كننده ،از عوامل مؤثر در ايجاد آلودگي محيط زيست در
مقياس محلي ،منطقه اي و بينالمللي ميباشد.
بر همين اساس توجه به ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانهاي و بررسي روند تغييرات آنها طي دورههاي زماني مختلف،
ابزاري مناسب را جهت برنامه ريزي و سياستگذاري الزم براي كاهش آثار و تبعات منفي مصرف انرژي فراهم ميآورد.
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بخشهاي حمل و نقل ،نيروگاهها و صنايع سهم به سزايي در توليد دياكسيدگوگرد و اكسيدهاي ازت دارند ،به طوري كه
 81.86درصد از انتشار كل اين گاز در ايران مربوط به اين بخش ها ميباشد.
منبع اصلي توليد گاز دياكسيدكربن نيز بخش هاي خانگي ،تجاري و عمومي ،حمل و نقل و نيروگاهها هستند .دو سوخت
گازوئيل و بنزين كه عمدتاً در بخش حمل و نقل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند بيشترين مقدار آلودگي را توليد ميكنند.
افزايش مصرف حاملهاي انرژي و برق در كشور در راستاي توسعه و تغيير شرايط زندگي و رفاه اجتماعي ،يکي از عوامل
تأثيرگذار بر روند فوق ميباشد.
با توجه به اقدامات انجام شده در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي ،عليرغم افزايش مصرف انرژي ،انتظار ميرود ميزان انتشار
گازهاي آالينده و گلخانهاي سطح تثبيت شدهاي را در كشور داشته باشند ،با اين وجود ميزان انتشار برآورد شده در سال 1385
بيانگر افزايش انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي ميباشد.
 -2-1-1-2هزينههاي اجتماعي

هزينهاي كه به علت اثرات زيست محيطي مستقيم انتشار آاليندهها باعث تخريب اكوسيستمها ،آسيب به ساختارها (اعم از
ساختمانها ،پلها و )...و سالمتي افراد گردد ،هزينه تخريب ناميده ميشود .در واقع هزينه تخريب ،هزينهاي است كه اثرات
تخريب كننده يا سوء يك آالينده يا فعاليت بر محصوالت كشاورزي ،اكوسيستمها ،مواد و سالمت انسان را برآورد ميكند و
اغلب هزينهاي است كه در قيمت تمام شده در نظر گرفته نميشود .به عبارت ديگر به مجموع پولي كه بتواند صدمات ناشي از
انتشار مواد آالينده و گازهاي گلخانهاي را جبران نمايد ،هزينه تخريب يا هزينه هاي اجتماعي گفته ميشود .جهت محاسبه
هزينههاي تخريب نياز به كمي كردن اثر آالينده ها و فعاليتها در محيطهاي اثرپذير (انساني و طبيعي) ميباشد.
 -3-1-1-2گرمايش زمين

تقريباً  %100از افزايش دماي مشاهده شده در  50سال اخير به دليل افزايش غلظت گازهاي گلخانهاي در جو مانند بخار آب،
دي اكسيد كربن ،متان و ازن ميباشد .گازهاي گلخانهاي گازهايي هستند كه در اثر گلخانهاي شركت دارند و بزرگترين منبع
اين گازها احتراق سوختهاي فسيلي است كه به نشر دي اكسيد كربن ميانجامد.
 -4-1-1-2اثر گلخانهاي

وقتي نور خورشيد به سطح زمين ميرسد ،بخشي از آن جذب ميشود و زمين را گرم ميكند و بيشتر بخش باقيمانده به سمت
جو با طول موج باالتري نسبت به نور خورشيد بازتابش ميشود كه بخشي از اين طول موجهاي بلند توسط گازهاي گلخانهاي
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در جو جذب ميشوند .جذب انرژي اين تشعشعات امواج ،جو را گرم ميكند .اين گازهاي گلخانهاي مثل آينه عمل كرده و
مقداري از اين انرژي گرمايي كه بايد به فضا ميرفته را به زمين بر ميگردانند .اين برگردانده شدن انرژي گرمايي توسط جو
«اثر گلخانهاي» ناميده ميشود .هر چه غلظت گازهاي گلخانهاي مانند دي اكسيد كربن در اتمسفر باالتر باشد ،انرژي گرماي
بيشتري به زمين منعکس ميشود .نشر دي اكسيد كربن به جو عمدتا توسط احتراق سوختهاي فسيلي (نفت ،گاز ،بنزين و  )...در
 50سال گذشته به گونه اسف باري افزايش يافته است.
 -5-1-1-2اثرات گرمايش زمين :

دو اثر اصلي و مهم گرمايش زمين عبارتند از:
 .1افزايش دماي زمين از  3تا  5درجه سلسيوس تاسال 2100
 .2افزايش سطح آب دريا حداقل  25متر تا سال 2100
افزايش دماي زمين موجب تغييرات وسيعي ميشود .عالوه بر ذوب شدن يخهاي زمين ،سطح آب درياها به خاطر انبساط
حرارتي اقيانوسها باال ميرود .الگوهاي بارشي تغيير ميكند .مجموع قدرت طوفانهاي ساليانه از سال  1975تا كنون به ميزان
قابل توجهي افزايش داشته است زيرا شدت و ميانگين زمان آن افزايش داشته است.
تغييرات دما و الگوهاي بارشي تعداد دفعات ،طول زمان و شدت ديگر وقايع مربوط به آب و هوا مانند سيلها ،خشکساليها ،امواج
گرمايي و همچنين گردبادها را نيز افزايش ميدهد.
از ديگر اثرات گرمايش زمين ميتوان به افزايش و يا كاهش بازده كشاورزي ،عقبنشيني يخها و انقراض برخي گونهها اشاره
نمود .اثر ديگر بازگشت بيماري ماالريا به مکانهايي است كه پيشتر از بين رفته بوده است .بنا بر اكثر مطالعات (كه تاسال 2100
را مورد بررسي قرار داده اند) انتظار ميرود كه گرمايش تا سال  ،2100ادامه يابد چون طول عمردي اكسيد كربن در جو بين 50
تا  200سال تخمين زده ميشود .طبق تحقيقات صورت گرفته اخير ،گرمايش زمين درطي  100سال گذشته بيشتر منشا انساني
داشته است.
 -6-1-1-2سند ملي محيط زيست جمهوري اسالمي ايران

سند ملي تحول محيط زيست جمهوري اسالمي ايران كه با الهام از آموزه هاي اسالمي و با استناد به مطالبات ترازيابي جهاني
و بر اساس چشم انداز در افق  1404و با آرمان بزرگي چون تبديل محيط زيست سرزمين به الگو و معيار برازنده ميهن اسالمي
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در سطح جهان اسالم و كشورهاي منط قه تدوين و تصويب گرديده است  .متضمن رويکردي جامع نگر  ،واقع بينانه و نو
انديشانه به تحول در محيط زيست جمهوري اسالمي ايران است.

شکل  -12سند ملي محيط زيست ،بهعنوان سند باالدستي حوزه محيط زيست

سند ملي محيط زيست جمهوري اسالمي ايران  ،با اين نگرش كه محيط زيست مشکل فرآيند پيشرفت كشور نبوده و نيست
بلکه فرصت بزرگ براي پيشرفت ميهن است  ،طراحي گرديده است.
 -7-1-1-2ويژگي هاي الگوي محيط زيست جمهوري اسالمي ايران

آينده نگري ،هوشمندي و پيش بيني پيامدهاي فناوري  :دانش و فناوري بيشتري آثار مطلوب يا نامطلوب را در محيط زيست
دارد بنابراين  ،ضمن توجه به نقش موثر فناوري هاي پيشرفته در فرآيند توسعه سالم  ،آينده نگري و پيش بيني پيامدهاي
محيط زيستي دانش و فناوري  ،مبناي حمايت از توسعه دانش و فناوري هاي نوين است.
 وضعيت مطلوب محيط زيست جمهوري اسالمي ايران
اهداف محيط زيست كشور در افق چشم انداز :

دستيابي به رتبه اول منطقه اي در
 كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي استفاده از انرژي هاي پاک و تجديد پذير ... -8-1-1-2سند بين المللي نقشه آبي

اين سند كه با هدف بهره وري انرژي با رويکرد محيط زيست توسط آژانس بين المللي انرژي تدوين شده است.
اهداف اصلي اين سند را مي توان به صورت خالصه در سه محور كلي بيان نمود.
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 -1افزايش بهره وري انرژي
 -2گسترش انرژي هاي نو
 -3كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن
 -4تغيير منابع انرژي

شکل  -13نقشه آبي آژانس بينالمللي انرژي ،سند جهاني در حوزه محيط زيست

 -2-1-2توسعه پايدار
توسعه پايدار مفهوم تازه اي است كه با ديدگاهي همه جانبه سعي در رشد و توسعه جنبه هاي گوناگون يك جامعه دارد از طرفي
مفهوم كيفي است كه بيان مي دارد ،نسل حاضر در استفاده از منابع طوري عمل نمايند كه نسل آينده در تامين نيازهايش دچار
مشکل نگردد
اين ديدگاه نگرشي آينده نگر است و وظيفه نسل حاضر را در قبال نسل آينده مشخص ميکند نگرش و هدف مذكور زماني
قابل دستيابي است كه بتوان ابعاد مختلف توسعه پايدار را شناخت و جهت بهينه كردن آنها تمهيدات الزم مديريتي و برنامه
ريزي را در نظر گرفت .بطور كلي توسعه پايدار را مثلثي سه جانبه در نظر مي گيرند كه اضالع آن توسعه اقتصادي ،توسعه
زيست محيطي و توسعه اجتماعي مي باشد .اگر چه هر يك از اين اضالع را ميتوان به زير گروهها و بخشهاي بيشتري تقسيم
نمود .ليکن سه بعد اصلي توسعه را موارد مذكور مي دانند
در سال  1971سازمان ملل سميناري در خصوص محيط زيست و توسعه در شهر فونکس (سوئيس) برگزار كرد .در اين اجالس
ريشه مسائل زيست محيطي در فقر و صنعتي شدن شناخته شد .اين موضوع در اجالس استکهلم در سال  1972دنبال گرديد و
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در اعالميه كوكويوک در سال  ،1974تفسير جامعتر و عميقتري در اين زمينه عرضه گرديد .در 1978كميسيون برونت لند با
ابداع الگوي توسعه پايدار ،دغدغة محيط زيست را با مفهوم توسعه درآميخت.

در سمپوزيوم الهه در  1991واقعيات تکان دهندهاي از تخريب محيط زيست جهاني ،منجر به تدوين خط مشي هاي بنيادي در
اين زمينه شد در سال  1992دراجالس زمين در ريودوژانيرو (برزيل) با شركت بيش از  170كشور و بيش از هزار سازمان
غيردولتي بطور جامعتري به مسائل محيط زيست جهان پرداخته شد و راهکارها و توافقهاي جديدي ميان كشورهاي جهان
صورت گرفت كه حاصل آن منشوري بنام دستور كار  21بود و باالخره در سال  2002در اجالس ژوهانسبورگ تصميمات تازه
اي جهت رفع چالش اصلي توسعه پايدار يعني فقر و نيز رفع مشکالت مربوط به منابع آب ،انرژي ،بهداشت ،تنوع زيستي و
الگوي توليد و مصرف صورت گرفت .اين اجالس دنباله رو اهداف دستور كار  21بود و مقرر شد كه همه كشورها با همه
تهديداتي كه محيط زيست و توسعه پايدار را تحت كنترل قرار مي دهند ،مبارزه كنند.
 -1-2-1-2مفهوم توسعه پايدار

مفهوم توسعه معادل رشد قرار ميگيرد توسعه يك مفهوم كيفي را مشخص ميكند و ميتوان آن را معادل با افزايش كيفيت
زندگي دانست كه مسائلي چون بهداشت ،آموزش ،رفاه ،آزادي بيان وغيره را در بر ميگيرد ،اما مفهوم پايداري توسعه شامل
چندين مفهوم است ،يعني پايداري اكوسيستم محيط زيست ،پايداري منابع طبيعي ،پايداري توسعه اقتصادي و پايداري رفاه و
توسعه انساني بنابراين توسعه پايدار يعني ايجاد فضاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي كه تضمين كننده كيفيت مطلوب زيستي
باشد و بتواند مسائل ياد شده را بصورت پايدار و ماندگار حفظ كند.
مفهوم پايداري از ديدگاههاي مختلف متفاوت است ،بطوريکه اقتصاددانان بر رشد پايدار و مستمر اقتصادي و مصرف مواد
غذايي و كاالها تأكيد دارند؛ اكولوژيستها در پايداري و استمرار بقاي بيوسفر ،همچنين تنوع ژنتيکي گونههاي گياهي و جانوري
نظر دارند جامعهشناسان ،تأثير فرهنگ و سنتها در تقاضا براي مصرف و استمرار و پايداري سنن و رسوم را مورد توجه قرار
ميدهند؛ در حاليکه هريك از اين گروهها بر يکي از ابعاد توسعه تأكيد دارند ،توسعه پايدار كليه ابعاد و جوانب فني ،اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي را بصورت همه جانبه مورد توجه قرار ميدهد.
سازمان  FAOتوسعه پايدار را مديريت و حفاظت از شالوده منابع طبيعي و جهت دادن به تغييرات فنآورانه و نهادي ميداند ،به
نحوي كه تحقق نيازهاي نسلهاي فعلي و آتي انسان به صورت مستمر تأمين و تضمين شود؛ چنين توسعه اي از منابع ژنتيك
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گياهي وحيواني ،آب و زمين حفاظت ميکند و نيز از نظر زيست محيطي فرساينده و ويرانگر نيست ،از نظر فني متناسب ،از نظر
اقتصادي شکوفا و از نظر اجتماعي قابل قبول است.
از نظر سازمان يونسکو پايداري يعني اينکه هر نسل منابع آب ،خاک و هوا را پاک و بدون آلودگي به همان وضعيتي كه تحويل
گرفته است ،باقي بگذارد.
باالخره اينکه توسعه پايدار به معناي مديريت استفاده از منابع طبيعي ،انساني و اقتصادي در كنار حفاظت از محيط زيست ،به
گونهاي كه پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جوامع را به دنبال داشته و ابعاد مختلف توسعه انساني به ويژه افزايش رفاه
ناخالص را به صورت پايدار و مستمر براي نسل امروز و آينده بشر ،به ارمغان آورد
 -2-2-1-2سند ملي چشم انداز  20ساله كشور

در ايران ،مسير توسعه پايدار ملي در چارچوب «سند چشمانداز توسعه در افق  »1404طراحي و سياستهاي كلي آن به
بخشهاي مختلف ابالغ گرديده است.

شکل  -14سند چشم انداز  ،1404سند باالدستي در حوزه توسعه پايدار

يکي از مهمترين سياستها در اين زمينه ،توسعه كارآفريني است .در واقع توسعه كارآفريني موتور توسعه اقتصادي است و
مديران كارآفرين نيز به عنوان معياري با اهميت براي بيان سطح توسعه يافتگي هركشور ميباشد
 -3-2-1-2سند بين المللي ريو 20+

با بروز موضوعات نوظهور و تحت الشعاع قرار گرفتن مباحث توسعه اي  ،جامعه جهاني بار ديگر پس از  20سال از اجالس
 ، 1992مجددا در سال  2012در ريودو ژانيرو گردهم آمدند و به همين دليل نام آن را اجالس ريو  20+گذاشتند تا دستاوردهاي
بيست ساله اجالس ريو در حركت به سوي توسعه پايدار و چشم انداز آتي برنامه هاي مورد توافق را بررسي نمايند.
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شکل  -15سند بينالمللي ريو ،20+سند جهاني در حوزه توسعه پايدار

«اقتصاد سبز براي كاهش فقر» و «چارچوب نهادينه توسعه پايدار» و هدايت حاكميت جهاني به سوي «حاكميت بين المللي
زيست محيطي» موضوعات اصلي در دستور كار ريو 20+بودند.
دستاورد اجالس ريو  20+سندي با عنوان «آينده اي كه ما مي خواهيم» بود كه حاصل نشست ها ،مذاكرات و هم انديشي هاي
ذينفعان مختلف سياسي  ،دولتي  ،غير دولتي  ،خصوصي و جوامع مدني طي گردهمايي مذكور است ،كه ضمن تاكيد بر دستور
كار  ،21ميكوشد نوع جديدي از تعامالت را در خصوص چالش هاي نوظهور اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي در راس
برنامه هاي دستيابي به جهاني پايدار بيان نمايد .
 در بخش هاي انرژي و حمل و نقل پايدار سند آمده است:

انرژي :تاكيد بر استفاده از تركيب مناسب انرژي براي پاسخگويي به نيازهاي توسعه اي از طريق افزايش استفاده از
منابع انرژي تجديد پذير و ديگر فناوري ها با انتشار كمتر كربن ،استفاده كارآمد تر از انرژي ،اتکاي بيشتر به
فناوريهاي پيشرفته انرژي شامل فناوري هاي پاک ،و استفاده پايدار از منابع سنتي انرژي ،تسهيل سرمايه گذاري
بخش خصوصي و عمومي در فناوري انرژي پاک ،اقدامات راندماني انرژي در برنامه ريزي هاي شهري ،ساختمانها،
حمل و نقل ،توليد كاال و خدمات و طراحي محصوالت ،ارتقاي مشوق هاي جايگزين و حذف موانع بر سر راه
كارآمدي انرژي و تنوع سبد انرژي.
حمل و نقل پايدار :توسعه سيستم هاي حمل و نقل پايدار شامل سيستم هاي كارآمد چند مدلي انرژي ،به ويژه
سيستم هاي حمل و نقل جمعي ،سوختها و خودروهاي پاک و همچنين سيستم هاي بهبود يافته حمل و نقل در
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مناطق روستايي ،ارتقا رويکرد يکپارچه براي سياست گذاران در سطح ملي ،منطقه اي و محلي براي خدمات حمل و
نقل.
 -3-1-2اقتصاد انرژي
امروزه ،اهميت انرژي و آثار آن بر كسي پوشيده نيست .واقعيت اين است كه انرژي توانسته است در همه ابعاد زندگي انسانها،
از نيازهاي اوليه گرفته تا سياست ،توسعه و حتي فرهنگ به نوعي وارد شود .بنابراين ارائه تعريفي دقيق از اقتصاد انرژي به مثابه
يك رشته علمي آسان نيست .زيست شناسي را ميتوان علم مطالعه موجودات زنده ناميد .به همين روال نجوم ،ستاره شناسي،
فيزيك ،زمين شناسي و ساير علوم پايه را نيز ميتوان تعريف و قلمرو آنان را تحديد نمود .اما در مورد علوم اجتماعي همچون
اقتصاد ،علوم سياسي و جامعه شناسي كار كمي دشوارتر ميشود ،چراكه موضوع اين علوم انسانها هستند و معرفي يك رشته
علمي با عبارت «شناخت انسانها» بيش از اينکه كمکي به درک موضوع كند ،گمراه كننده است
اقتصاد انرژي به عنوان يك رشته علمي ي يا بهتر است بگوييم يك حوزه علمي ميان رشتهاي ي شناخته ميشود و اشتراكاتي با
علوم پايه ( زمين شناسي ،مهندسي انرژي ،فيزيك و  ) ...و با علوم اجتماعي ( بيش از همه اقتصاد و پس از آن علوم سياسي،
جامعه شناسي ،حقوق و  ) ...دارد .بنابراين وسيعتر از آن است كه بتوان آن را به يك تعريف كوتاه محدود كرد .به همين دليل
است كه تعاريفي چون «علم مطالعه منابع و مصارف انرژي» و امثال آن نميتوانند همه ابعاد اين رشته را تبيين نمايند .بنابراين
براي شناخت بهتر اين رشته علمي در ابتدا ضرورتي است محورهاي اصلي آن را برشماريم .آنچه واضح است،اين رشته بيشترين
ارتباط را با علم اقتصاد دارد و از ميان حوزههاي مختلف علوم اقتصادي ،مباحث ذيل بيشترين كاربرد را در اين رشته دارند:
اقتصاد خرد  ،اقتصاد كالن  ،اقتصاد منابع طبيعي  ،اقتصاد سنجي و تجارت بين الملل؛ اما محورهاي اصلي اقتصاد انرژي كه در
سالهاي اخير بيشتر از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ عبارتند از
 -1-3-1-2تراز انرژي

فارغ از ساز و كارهاي تامين منابع ( عرضه انرژي) و محلهاي مصارف ( تقاضاي انرژي) ،مبحث تراز انرژي به بررسي جريان
انرژي در سطوح مختلف منطقهاي ،استاني يا ايالتي ،كشوري و بين المللي ميپردازد .اينکه مراكز عرضه و مصرف انرژي در
كجا واقع شدهاند ،جريان ارتباطي ميان مراكز توليد و مصرف چگونه برقرار ميشود ،وروديها (تزريق) و خروجيها (نشستي) به
جريان انرژي چه ساز و كارها و آثاري دارند و مسائلي از اين دست ،همگي در اين حوزه ميگنجد .تركيب مباحث فوق با
جغرافياي سياسي ،انساني و جغرافياي توسعه يافتگي مباحث جالبي را در اقتصاد توسعه و اقتصاد سياسي انرژي ميگشايد
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 -2-3-1-2عرضهي انرژي

هم اكنون بخش عمده منابع انرژي علي رغم اينکه پتانسيل زيادي براي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير نور خورشيد ،باد،
امواج و گرماي زمين وجود دارد ،همچنان از استخراج ذخاير پايانپذير سوختهاي فسيلي تامين ميشوند
ماهيت پايانپذيري و كميابي موجب شده است مبحث عرضه انرژي (به ويژه سوختهاي فسيلي) بر خالف عرضه كاالها و
خدمات (كه عمدتاً متاثر از ساختار هزينه توليد است) ،متاثر از يك عامل مهم ديگر به نام «رانت كميابي» نيز باشد .به بيان
ديگر  ،منابع پايان پذير انرژي داراي ارزش ذاتي هستند ،بهگونهاي كه حتي اگر به صورت ذخيره بمانند و استخراج نشوند،
ارزش ذاتي دارند .اين ارزش ذاتي در تعيين ساختار عرضه آنها ،اثري مجزا از اثر هزينه استخراج ،هزينههاي حمل  ،بازاريابي و
فروش دارد
در بحث عرضه انرژي مسايل ديگري نيز بررسي ميشوند ،مسائلي از قبيل تركيب عرضه انرژي در مقياسهاي مختلف
منطقهاي ،كشوري و بين المللي ،دورنماي ذخاير باقي مانده و عرضه سازمانهاي بين المللي عرضه كنندگان ،نقش و اهميت
آنها در بازار عرضه انرژي ،سرمايهگذاري در منابع انرژي و پيامدهاي آن ،حساسيت و كشش پذيري عرضه در قبال شرايط
مختلف اقتصادي و سياسي
 -3-3-1-2تقاضاي انرژي

مصارف حياتي انرژي در جريان توليد ملي و جهاني كاالها و خدمات موجب شده است بر خالف عرضه انرژي كه مختص
مناطق خاص يا كشورهاي خاصي است ،تقاضاي انرژي كمابيش در تمام كشورهاي جهان عموميت داشته باشد .به همين دليل
است كه اقتصاد جهان به سرعت در مقابل نوسانات بازار انرژي عکس العمل نشان ميدهد .امروزه كمتر مدل رشد اقتصادي را
ميتوان يافت كه در آن انرژي به عنوان يك نهاد كليدي ايفاي نقش نکند
در مبحث تقاضاي انرژي مسائل متنوعي مطرح ميشوند :تفکيك مصارف انرژي و ارتباط آن با سطح توسعه يافتگي ،عوامل
موثر بر تقاضاي انرژي ،سياستهاي مديريت تقاضاي انرژي ،كششهاي تقاضاي انرژي و ارتباط آن با توسعه يافتگي ،ارتباط
ميان الگوي رشد اقتصادي و تقاضاي انرژي و
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 -4-3-1-2بازارهاي انرژي

مبحث بازارها و تجارت انرژي يکي از قديمي ترين و گسترده ترين بخشهاي اقتصاد انرژي است .بازارهاي انرژي محل
تراكنش ميان عرضه كنندگان و متقاضيان انرژي است؛ جايي كه قيمت انرژي تعيين ميشود و آثار گسترده خود را بر اقتصاد،
سياست و اجتماع بر جاي ميگذارد
شناخت انواع بازارهاي انرژي ،به تفکيك نوع حامل انرژي از زيربخشهاي عمده اين مبحث است .براي مثال در مورد نفت،
بررسي و شناخت بازارهاي مبادالت مالي و فيزيکي نفت ،انواع روشهاي مبادله نفت ،قراردادهاي متنوع موجود در بازارهاي
مالي ( قراردادهاي آتي ،سلف و سوآپ ) و اثر آنها بر تعيين بهاي جهاني نفت از مباحث اصلي هستند
در بخش برق مباحث آزاد سازي انرژي برق و راه اندازي بازار برق (در ادامه موج فرآيند خصوصي سازي كه از اروپا به ويژه
بريتانيا شروع شد) ،مقررات زدايي يا اصالح مقررات عرضه و تقاضاي برق و انطباق بازاري برق با محدوديت فني و فيزيکي
تبادل برق از مباحث جالبي هستند كه قدمت زيادي در اقتصاد انرژي ندارند
روشهاي تعيين قيمت در بازارها ،واكنش بازارها به متغيرهاي دورنزا و برنزاي اقتصادي و سياسي ،هدايت كنندگان بازارها و
ساختارهاي مالي و پولي موازي و مکمل بازارهاي انرژي از ديگر مباحث مهم اين حوزه هستند
 -5-3-1-2كارآيي انرژي

انرژي يکي از نهادههاي كليدي توليد است و هزينه آن تاثير زيادي در بهاي تمام شده محصوالت دارد .از سوي ديگر ،همانطور
كه اشاره شد انرژيهاي پايانپذير و كمياب ،هم اكنون ارزانترين حاملهاي انرژي هستند .استفاده از انرژيهاي پايان ناپذير و
انرژيهاي پاک (نور خورشيد ،باد ،امواج و  )...نيازمند سرمايهگذاريهاي سنگين و فنآوري پيشرفته است و همين وضعيت
موجب ميشود انرژيهاي پايان ناپذير نسبت به سوختهاي فسيلي مزيت قيمتي نداشته باشند .با اين حال سوختهاي فسيلي
نيز چندان ارزان نيستند و با روند مصرف فعلي ،زمان زيادي تا اتمام ذخاير موجود باقي نمانده است .بنابراين صرفه جويي و
مصرف بهينه كه در مورد همه نهادههاي توليدي مهم است ،در مورد منابع پايان پذير انرژي اهميت حياتي دارد
براي كارآيي يك تعريف علمي جامع در مهندسي مکانيك و مهندسي برق وجود دارد :كارآيي برابر است با نسبت انرژي (يا كار)
ورودي به سيستم به انرژي (كار) خروجي از سيستم .شاخص كارآيي يك عدد بدون بعد (بدون واحد) است و معموالً بر حسب
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درصد بيان ميشود .براي مثال كارآيي يك واحد نيروگاه گازي برابر است با ارزش حرارتي گاز ورودي به توربين (بر حسب
ژول) نسبت به انرژي الکتريکي خروجي از ژنراتور (برحسب ژول).
امروزه عده زيادي از دانشمندان تنها راهکار مشکالت بزرگي مثل گرم شدن هواي زمين ،امنيت عرضه انرژي و پايان ذخاير
سوختهاي فسيلي را توجه به كارآيي انرژي در ساخت خانهها ،خودروها ،وسايل برقي و نيز در نحوه اداره كسب و كارها،
شركتها و سازمانها ميدانند
از سال  1973ميالدي ،همزمان با شوک اول نفتي بحثهاي داغ كارآيي انرژي همواره مطرح بوده است اما تا سالهاي اخير و
اوج گرفتن دوباره بهاي نفت ،كمتر مبناي سياستگزاري بودهاند .نکته بسيار مهم در مورد كارآيي انرژي اين است كه كارآ
كردن مصرف انرژي بايد توجيه اقتصادي داشته باشد .بدون شك حركت به سوي كارآيي انرژي مستلزم سرمايهگذاري است؛ اما
اين سرمايهگذاري تا زماني توجيه خواهد داشت كه عوايد حاصل از صرفه جويي در مصرف انرژي در نتيجه افزياش كارآيي ،از
هزينه سرمايهگذاري براي افزياش كارآيي بيشتر باشد .به همين دليل است كه با وجود يارانههاي سنگين انرژي قيمت تمام
شده بسيار ارزان انواع انرژي (گاز ،سوخت و برق) در كشور ما ،عمالً تالش براي بهينه سازي مصرف انرژي و افزايش كارآيي
محکوم به شکست بوده است
 -6-3-1-2شدت انرژي

يکي از مهمترين شاخصها براي بخش كارآيي انرژي در سطح كالن ،شاخص شدت انرژي است .البته براي كارآيي انرژي
عالوه بر شاخص كلي فوق ،شاخصهاي ديگري نيز براي بخشهاي مختلف اقتصاد (حمل و نقل ،خانوار ،كشاورزي ،صنعت،
خدمات و  )...تعريف ميشود .شاخص شدت انرژي ،طبق تعريف زير مجموعه شاخصهاي كارآيي انرژي است اما همبستگي
بااليي با آن دارد .شدت انرژي به بيان ساده عبارت است از :ميزان انرژي صرف شده براي توليد يك واحد از توليد ناخالص
داخلي
بر پايه آمارهاي گزارش سال  2006انجمن اطالعات انرژي آمريکا ،ايران از لحاظ شدت انرژي در رتبه دوم جهان قرار دارد.
طبق اين گزارش براي هر دالر توليد ناخالص داخلي در ايران  10/8مگاژول انرژي مصرف ميشود .اين جايگاه با توجه به
قيمت انرژي و روند كاهش ذخاير نفتي و گازي بسيار نامطلوب است .از علل اصلي اين وضعيت ،يارانه سنگين انرژي و غير
واقعي بودن قيمت انرژي در كشور است
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 -7-3-1-2چالشهاي زيست محيطي

از زمان انقالب صنعتي انگلستان كه آغاز مصرف انبوه زغال سنگ در صنايع و حمل و نقل بود ،مساله آلودگيهاي سوختهاي
فسيلي همواره مطرح بوده است .همانطور كه اشاره شد انرژيهاي پاک و تجديد پذير عموما نسبت به سوختهاي فسيلي
گرانتر تمام ميشوند .از قرن هجدهم به بعد ،جهان شاهد مصرف روزافزون سوختهاي فسيلي بوده است .يکي از مهمترين
محصوالت جانبي سوختهاي فسيلي ،آلودگي است .فرآيند احتراق با ايجاد دود موجب آلودگي محيط زيست ميشود .هر چند
آلودگيهاي همراه را ميتوان كاهش داد اما مساله تنها دود نيست .مشکل بزرگتر كه در سالهاي بسيار مورد بحث قرار گرفته
است ،افزايش گازهاي گلخانهاي است .افزايش غلظت گاز دي اكسيد كربن كه محصول اصلي فرآيند احتراق است ،در جو زمين
موجب تشديد پديده اثر گلخانهاي و افزايش تدريجي دماي زمين ميشود .افزايش دماي زمين نيز موجب تغييرات مخرب
متعددي در زيست بوم زمين ميشود كه مهمترين آنها عبارتند از آب شدن يخهاي قطبي و باال آمدن سطح آب اقيانوسها و در
خط انقراض قرار گرفتن گونههاي جانوري و گياهي به علت زمانبر بودن فرآيند سازگاري آنها با محيط
آلودگي يك كاالي عمومي در عين حال يك كاالي بد (كااليي كه مصرف آن با كاهش مطلوبيت همراه است) ميباشد .به
همين دليل عرضه آن توسط صنايع آلوده كننده موجب نارضايتي جامعه ميشود .كنترل آلودگي در اقتصادهاي توسعه يافته به
حدي اهميت دارد كه مجموعه قوانين مدوني براي كنترل آلودگي ،استانداردهاي آلودگي و ماليات بر آلودگي وضع شده است
در بسياري از كشورهاي اروپايي ،به هر واحد صنعتي يك سهميه مجاز توليد دياكسيد كربن داده ميشود .جريمه تخطي از اين
سهميه آن چنان باال است كه واحدهاي صنعتي ترجيح ميدهند با اقدامات مناسب و استفاده از فنآوريهاي جديد ميزان توليد
خود را با توجه به سقف مجاز آلودگيشان بهينه كنند .همچنين در بسياري از اين كشورها بازارهايي براي خريد و فروش
مجوزهاي انتشار آاليندهها وجود دارد .براي مثال ،اگر يك كارخانه با مجوز انتشار  100واحد دي اكسيد كربن ،بتواند با بهبود
روش توليد  60واحد آالينده منتشر كند 40 ،واحد سهميه استفاده نشده خود را مي تواند در بازار عرضه و بابت آن مبلغ خوبي از
متقاضيان دريافت نمايد
 -8-3-1-2انرژي و رشد اقتصادي

شاخصهاي مختلفي براي تبيين ارتباط ميان انرژي و رشد اقتصادي تدوين شده است .بررسي رابطه علت و معلولي ميان انرژي
و رشد اقتصادي نيز از مباحث جالب اين حوزه است .اثر نوسانات بازار نفت بر رشد اقتصادي جهان طي چند سال اخير كامالً
مشهود است .حتي عدهاي اين بحث را با انگيزههاي سياسي قدرتهاي بزرگ نيز ارتباط ميدهند .يك مثال ملموس رشد
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اقتصادي سريع دو كشور چين و هند طي سالهاي اخير است .بسياري از كارشناسان معتقدند بخش بزرگي از افزايش صد
دالري بهاي نفت طي دو سال اخير ناشي از افزايش تقاضاي اين دو اقتصاد نوظهور است .به عبارت ديگر ،دو كشور چين و هند
به خاطر سنگين بودن وزن تقاضايشان توانستهاند تراز نفت جهان را نامتعادل كنند و موجب افزايش بهاي نفت شوند؛ اين
نمايانگر اثر رشد اقتصادي بر بهاي انرژي است
اما يك ديدگاه سياسي ديگر نيز ميتوان به اين موضوع داشت؛ براي نمونه آمريکا با حمله به عراق و ناامن كردن منطقه
خاورميانه موجب شد بهاي نفت در بازارهاي جهاني به شدت رشد كند .افزايش بهاي نفت موجب ميشود رقباي نوظهور آمريکا
در اقتصاد جهاني با افزايش هزينه توليد و كاهش توان رقابتي در بازارهاي جهاني مواجه شوند .بنابراين از سرعت رشد اقتصادي
اين كشور به نفع بازيگران قديمي اقتصاد جهاني كاسته ميشود .اين نمونهاي از اثر انرژي بر رشد اقتصادي است
 -9-3-1-2انرژي و توسعه

توسعه مفهومي فراتر از رشد اقتصادي دارد .توسعه حائز ابعاد مختلف فرهنگي  ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي است .متاسفانه
علي رغم ارزش فراوان و حياتي منابع انرژي و منابع طبيعي ،نقشه توسعه يافتگي جهاني انطباق اندكي با نقشه توزيع منابع
طبيعي دارد .هنوز نيز بسياري از كشورهاي غني از انرژي منابع طبيعي درست مثل دوران استعمار به خام فروشي ثروتهاي
طبيعي خود به استعمارگران سابق مشغولاند
اينکه اصوال منابع طبيعي فراوان ميتوانند موتور توسعه يك كشور باشند يا خير بحث جالبي است كه موضوع نظريه "نفرين
منابع" است .طبق اين نظريه (نفرين منابع) فراواني منابع طبيعي در يك كشور لزوماً به توسعه يافتگي آن كشور كمك نميكند
حتي ممکن است مانع توسعه يافتگي شود .بعد اقتصادي اين نظريه بيشتر بر نظريه بيماري هلندي ( كه اقتصاد ما نيز عالئمي
از آن را نشان ميدهد) مبتني است .بعد فرهنگي اين نظريه بر اين داللت دارد كه در كشورهاي غني از منابع طبيعي بازده
سرمايهگذاري روي آموزش ،نيروي انساني و فرهنگ طي يك دوره بلند مدت محقق ميشود و بازدهي هنگفت سرمايهگذاري
روي منابع طبيعي (به ويژه نفت و گاز) به سرعت عايد حکومت ميشود؛ بنابراين سرمايهگذاري روي آموزش و فرهنگ ظاهرا
سودآور نيست و توسعه فرهنگي به كندي محقق ميشود .در بعد توسعه سياسي نيز نظريه "نفرين منابع" آشکار ميدارد
حکومتهاي كشورهاي غني از منابع طبيعي ،بر عوايد حاصل از فروش اين منابع متکياند و نه بر مالياتهاي جمعآوري شده از
مردم .بنابراين عنصر پاسخگويي دولت در قبال جامعه ،كه سنگ زيربناي حقوق سياسي جامعه و توسعه يافتگي سياسي است،
وجود ندارد يا كم اثر است
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 -10-3-1-2انرژيهاي نو

با افزايش قيمت حاملهاي سوختي با منشاء فسيلي و نيز مشکالت زيادي كه اين منابع انرژي براي محيط زيست ايجاد
ميكنند ،انرژيهاي نو (كه پيشتر در هنگام شوک اول نفت يکبار مطرح شده و به دليل محدوديتهاي فني تا حدود زيادي رها
شده بود) دوباره بحث انگيز و پر طرفدار شدهاند
اخيراً روشهاي جديد استحصال انرژي از نور خورشيد ،انرژي امواج ،انرژي گرماي زمين ،پيل سوختي ،بيوماس ،انرژي باد ،
انرژي هستهاي و ...توانستهاند سرمايهگذاريهاي خوبي جذب كنند .نتايج تحقيقات در مورد انرژيهاي نو  ،بسيار نويد بخش
هستند
بايد به اين نکته توجه كرد كه توسعه انرژيهاي نو دو بخش دارد؛ فني و اقتصادي .آنچه مسلم است به لحاظ فني مشکل غير
قابل حلي براي انرژيهاي نو وجود ندارد .اما شکل اصلي ،شکل اقتصادي است؛ آيا سرمايهگذاري در انرژيهاي نو  ،اقتصادي و
به صرفه است؟ براي مثال طبق يك برآورد ساده ،هزينههاي سرمايهگذاري براي توليد يك مگاوات برق با توربينهاي بادي
بالغ بر  2/5ميليون يورو است .در حالي كه هر مگاوات برق با توربين گازي سيکل ساده تنها به  600تا  700هزار يورو
سرمايهگذاري نياز دارد .به عالوه اينکه براي هر توربين بادي به توان  0/67مگاوات به  2500متر مربع زمين نياز است ،در
حالي كه يك واحد  160مگاواتي گازي شامل توربين و ژنراتور و پست انتقال و سيستم خنك كننده تنها به  2000متر مربع
زمين نياز دارد
استفاده از انرژيهاي نو  ،نيازمند تغيير فرهنگ و عادات مصرفي نيز هست .در حال حاضر ،در بخشهاي وسيعي از ايران
ميتوان با هزينه اندک يك اجاق خورشيدي براي پخت و پز يا گرم كردن آب استحمام تهيه كرد اما به علت تغيير نکردن
عادات مصرفي مردم ممکن است اين طرح با شکست مواجه شود.
 -11-3-1-2سياست انرژي

عالوه بر آلودگي سوختهاي فسيلي يکي از معضالتي كه دنيا با آن روبروست  ،محدود بودن اين سوختهاست  .براي روشن تر
شدن موضوع ابتدا بايد به دو سوال كليدي پاسخ داد :
 .1جهان در قرن حاضر به چه ميزان انرژي نياز دارد ؟
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جمعيت جهان با روند رشد كنوني تا پايان قرن حاضر به  10ميليارد نفر خواهد رسيد  .از طرفي تا سال  ، 2100پنج ميليارد نفر
به متقاضيان انرژي هاي مدرن افزوده خواهد شد  .با توجه به رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي انرژي  ،جهان براي تامين
انرژي بشر در سال  2100از  80ميليارد بشکه كنوني به  280ميليارد بشکه نفت نياز خواهد داشت.
 .2منابع انرژي آسان (نفت  ،گاز و ذغال سنگ) تا چه زماني در دسترس بشر هستند؟
طبق تحقيقات انجام شده مجموع كل ذخاير انرژي هاي آسان (نفت  ،گاز و ذغال سنگ) حدودا  12000ميليارد بشکه .از طرفي
در حال حاضر  86درصد انرژي مورد نياز بشر را انرژي هاي آسان تامين ميكنند كه اين ميزان معادل  70ميليارد بشکه مي
شود كه در پايان قرن به  240ميليارد بشکه خواهد رسيد  .اگر متوسط مصرف ساالنه انرژي تا پايان قرن را حدود  155ميليارد
بشکه در نظر بگيريم  ،منابع انرژي آسان حداكثر تا  77سال آينده قابل استفاده خواهند بود.
میلیارد بشکه

12,000

0
سال میالدی

2089

2012

شکل - 16نمودار مصرف انرژي جهاني تا سال 2089

توجه به نکات مطرح شده و جدي بودن خطر اتمام منابع فسيلي استفاده از انرژي هاي جايگزين را ضروري جلوه ميدهد.
عالوه بر اين كاهش منابع سوخت فسيلي منجر به افزايش قيمت سوخت شده كه همين مسئله موجب مقرون به صرفه بودن
استفاده از انرژي هاي نو در تمام بخش ها مي شود .استفاده  28درصدي بخش حمل و نقل از انرژي نيز بشر را ملزم به بهره
گيري از انرژي هاي جايگزين در اين بخش مي نمايد كه مناسب ترين جايگزين ،استفاده از انرژي الکتريسيته و در نتيجه بهره
گيري از خودروهاي برقي مي باشد.
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شکل  -17سهم بخش حمل و نقل از مصرف انرژي در جهان

در حال حاضر دنيا با تعيين هدف استفاده  50درصدي از خودروهاي برقي در سال  2050به سرعت به سمت اين هدف در حال
حركت است  .لذا با توجه به مطالب ارائه شده فوق و دستيابي به اهداف سند چشم انداز  1404و پيشروي همگام با جامعه
جهاني ،ايران نيز نيازمند حركتي جدي در صنعت مي باشد.
 -12-3-1-2سند بين المللي چشم انداز فناوري انرژي

سند چشم انداز فناوري انرژي با رويکرد نحوه استفاده از انرژي هاي مختلف با در نظر گرفتن نقشه آبي  ،توسط آژانس بين
المللي انرژي تدوين شده است .اين سند عالوه بر بررسي ميزان عرضه و تقاضا براي انرژي هاي مختلف ،به بررسي استفاده
بهينه از انرژي نيز پرداخته است كه منجر به استفاده پايدار از انرژي براي نسلهاي آينده باشد.
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شکل  -18سند بينالمللي چشمانداز فناوري انرژي ،سند باالدستي در حوزه اقتصاد انرژي

از جمله مسائلي كه مد نظر اين سند قرار گرفته است  ،كاهش گازهاي گلخانه اي خصوصا گاز دي اكسيد كربن ميباشد و
هدف پيش روي سند كاهش اين گاز در سال  2050به نصف ميزان انتشار آن در سال  2005است.

شکل  -19پيش بيني انتشار گاز دياكسيد كربن تا سال  2050و 2100

از طرفي با توجه به بخشهاي مختلف مصرف انرژي  ،يکي از آلوده كننده ترين بخش ها ،حمل و نقل مي باشد كه اين سند
بهترين راه حل را بهره گيري از خودروهاي برقي تشخيص داده است .هدفي كه براي استفاده از خودرو هاي برقي در جهان
پيش رو قرار گرفته است ،فروش  50درصدي خودروهاي برقي در بخش خودروهاي سبك ميباشد .عالوه بر اين توجه فراواني
به افزايش بهره وري مدلهاي خودروهاي برقي شده است.
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شکل  -20پيش بيني افزايش استفاده از خودورهاي برقي تا سال 2050

 -4-1-2علم و فناوري
 -1-4-1-2چشم انداز علم و فناوري در افق 1404

نقشه جامع علمي كشور بنا به تعريف ،مجموعه اي است جامع و هماهنگ و پويا و آينده نگر ،شامل مباني ،اهداف ،سياستها و
راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزش هاي اسالمي براي دستيابي به اهداف چشم انداز
بيست ساله كشور .در اين سند تالش شده بر مباني ارزشي و بومي كشور ،تجربيات گذشته و نظريه ها و نمونه هاي علمي و
تجارب عملي تکيه شود.

شکل  -21نقشه جامع علمي كشور ،سند باالدستي ملي در حوزه علم و فناوري

 -2-4-1-2اولويتهاي علم و فناوري كشور

از آنجا كه حصول اطمينان از رشد و شکوفايي در برخي از اولويتها نيازمند توجه و هدايت و پشتيباني در سطوح كالن مديريتي
كشور است و در برخي ديگر رشد و توسعه با پشتيباني مديريتهاي مياني و تخصيص غير متمركز منابع حاصل خواهد ،اولويتها
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به ترتيب در سه سطح الف و ب و ج تنظيم شده اند .اين دسته بندي ناظر بر نحوه و ميزان تخصيص منابع ،اعم از مالي و
انساني و توجه مديران و مسئوالن است.
 اولويتهاي الف:

در فناوري :فناوري هوا فضا – فناوري اطالعات و ارتباطات – فناوري هسته اي – فناوري هاي نانو و ميکرو – فناوري هاي
نفت و گاز – فناوري زيستي – فناوري هاي زيست محيطي – فناوري هاي نرم و فرهنگي
 -3-4-1-2نقشه راه بين المللي تکنولوژي خودرو برقي

اهداف استراتژيك نقشه راه :
 -1هدف گذاري ميزان فروش
 -2تدوين استراتژي هاي مناسب براي معرفي صحيح خودروهاي برقي به بازار
 -3بهبود شناخت صنعت نسبت به نيازهاي رفتارهاي مصرف كنندگان
 -4تدوين و كمي سازي مشخصات و استانداردهاي عملکردي براي توصيف خودروها
 -5حمايت از  RD&Dها در خصوص ذخيره انرژي بمنظور كاهش هزينه ها
 -6گسترش و بهبود كاركرد ساختگاه هاي شارژ

شکل  -22نقشه راه تکنولوژي خودرو برقي ،سند جهاني در حوزه علم و فناوري

با توجه به مطالب عنوان شده جهان با معضالت زيست محيطي ،افزايش تقاضاي انرژي ،كاهش منابع ،نياز شديد به رشد
فناوري براي ارتقا سطح رفاهي بشر و بسياري موارد ديگر در رابطه با چالشهاي عنوان شده روبروست و همواره در جستجو
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راهکاري براي حل اين معضالت .ابداع و بهرهگيري از انواع فناوري هاي جديد نيز در راستاي پاسخگويي به همين چالش
هاست .

شکل  -23حوزه هاي چهارگانه آينده پژوهي فناوري خودرو برقي

 -5-1-2مزاياي استفاده از خودرو هاي برقي
استفاده از انرژي الکتريسيته در خودرو هاي برقي بالطبع مزايايي را براي اين نوع خودروها به ارمغان مي آورد كه از جمله مي
توان به موارد زير اشاره كرد :
 .1كاهش گازهاي گلخانه اي  :عدم استفاده از سوخت فسيلي در خودرو برقي باعث ميشود كه اين خودروها هيچ
نوع گازي را در هوا منتشر نکنند كه اين امر ما را به هدف جهاني ارائه شده در نقشه آبي و سند محيط زيست كشور
نزديك مي نمايد.
 .2كاهش مصرف سوختهاي فسيلي  :با توجه به اينکه  30درصد از مصرف انرژي هاي فسيلي در بخش حمل و
نقل مي باشد  ،بهره گيري از خودروهاي برقي مي تواند تاثير قابل توجهي در كاهش مصرف آنها داشته باشد.
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 .3كاهش آلودگي صوتي  :عدم استفاده از موتور هاي احتراقي در خودرو برقي ايجاد صدا در اين نوع خودرو را به
حداقل مي رساند.
 .4افزايش راندمان در حمل و نقل  :با قطع مصرف سوخت فسيلي در خودروهاي برقي و افزايش تعداد اين نوع
خودروها به مرور ميزان مصرف سوختهاي فسيلي كاهش يافته و اين مسئله منجر به افزايش راندمان در حمل و نقل
مي گردد.
 .5افزايش بازده خودروهاي بنزيني  :در برخي از انواع خودروهاي برقي (هيبريدي)  ،استفاده از برق و سوخت به
صورت همزمان صورت مي گيرد .همين امر موجب كاهش قابل توجه مصرف سوخت در اين خودروها و افزايش
بازدهي سوختي در آنها مي شود.
 .6كاهش هزينه نگهداري خودرو  :استفاده از باتري و سيستم پيشران الکتريکي ،منجر به عدم استفاده از سيستم
هاي مکانيکي در خودروهاي موجود مي شود و اين مسئله نيز طبعا باعث كاهش هزينه تعميرات و نگهداري از اينگونه
خودروها خواهد شد.

شکل  -24مزاياي استفاده از خودروهاي برقي در رويکرد كالن
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 -6-1-2جمع بندي
با توجه به حوزه هاي چالشي مطرح شده در ارتباط با صنعت خودرو مي توان به بررسي اليهاي اسناد موجود ملي و بين المللي
پرداخت.
در اليه بين المللي در حوزه هاي اقتصاد انرژي ،محيط زيست ،علم و فناوري و توسعه پايدار به صورت كلي و جزئي صنعت
خودرو برقي مورد توجه قرار گرفته است بعنوان مثال در حوزه اقتصاد انرژي به صورت هدفمند به ميزان تاثيرگذاري خودرو
برقي در مصرف انرژي و همچنين چشم انداز توليد و فروش اين خودرو پرداخته شده و در حوزه علم و فناوري به صورت خاص
نقشه راه خودرو برقي در سطح جهاني تدوين شده است.

شکل  -25جمع بندي رويکردهاي چهارگانه و مزايا و معضالت در يک نگاه

اين در حاليست كه در سطح ملي تنها به صورت كلي در خصوص كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و توسعه پايدار انرژي
صحبت شده و هيچ چشم انداز  ،سند ملي و نقشه راهي درباره خودرو برقي وجود ندارد.
با توجه به حركت سريع جهاني بمنظور تغيير حوزه هاي انرژي و كاهش آلودگي گازهاي گلخانه اي و نگاه ويژه به تاثير خودرو
برقي در دستيابي به اين اهداف  ،وجود سند ملي و اقدام جدي در اين خصوص بايد مدنظر قرار بگيرد.
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بنابراين با توجه عدم وجود اسناد ملي و چشم انداز مرتبط با صنعت خودرو برقي ،آينده نگري مرتبط با اين صنعت با توجه به
چشم انداز بين المللي صنعت خودرو برقي و بعنوان كشوري پيرو بايد مورد توجه قرار بگيرد.
يقينا براي آماده نمودن سند راهبردي مورد نظر ،بايد يك رويکرد ملي وجود داشته باشد و در آن نيازهاي كنوني و آينده كشور
ديده شود .باتوجه به اين امر كه در حوزه صنعت خودرو سند باالدستي خاصي متاسفانه در كشور تاكنون تدوين نشده است ،به
نظر ميرسد كه در اين بخش بايستي با تکيه بر حوزه هاي ديگري همچون اسناد باالدستي حوزه محيط زيست و يا دانشهاي
بنيادي تکيه نمود.
البته يکبار در سال  1386پيش نويس سند چشم انداز تخصصي در حوزه صنعت خودرو در وزارت صنايع و معادن تهيه شده
است .اما به دليل وجود نواقص و مشکالت متعدد در زمينه صنعت خودروي كشور ،اين سند به تصويب نرسيده و ابالغ نيز نشده
است .اين سند از تيرماه  1393مجدداً مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفته و هم اكنون درحال بازنگري و اصالح ميباشد.
چنانچه بتوان كليات سند مزبور را مورد توجه قرار داد ،ميتوان برپايه آنچه تاكنون دربارهي اين سند منتشر شده است ،نکات
زير را مدنظر قرار داد .در ادامه متن كامل منتشر شده در سال  1388با عنوان «سند استراتژي صنعت خودرو در كشور» را مرور
ميکنيم:
 -1-6-1-2سند استراتژي صنعت خودرو در كشور (سال)1388

متن اين استراتژي به شرح زير است:
چشم انداز صنعت خودرو در افق :1404
در راستاي سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404ابالغي مقام معظم رهبري "دست يافتن بيه جايگياه نخسيت
اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم" ،صنعت خيودرو بيه
عنوان پيشتاز و لکوموتيو صنعت كشور از طريق ايجاد توانمنديها و قابليتهياي علميي ،فنيي و  ...مييتوانيد در دسيتيابي بيه
چشمانداز كشور ايفاي نقش نمايد .بر اين اساس چشم انداز صنعت خودرو به شرح زير تعيين ميشود:
دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو منطقه ،رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم در جهان از طريق
رقابتپذيري مبتني بر توسعه فناوري.
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راهبردهاي دستيابي به چشمانداز فوق عبارتند از:
 پايگاه توليد خودرو با عالمت تجاري داخلي ،مشترک يا جهاني در منطقه با تاكيد بر صادرات محصوالت توليدي
 پايگاه توليد قطعات و مجموعههاي خودرو با عالمت تجاري معتبر داخلي يا جهاني در منطقه ،با تاكيد بر مزيت رقابتي
 جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي (مستقيم يا مشترک) در راستاي جذب فناوريهاي نوين و توسعه صادرات
 پايگاه مراكز طراحي ،آزمون و خدمات مهندسي خودرو در منطقه
در بخش  4-1اين سند در رابطه با «ارتقاء توانمنديها و قابليتهاي فناورانه» آمده است:
 ارتباط نظاممند صنعت خودرو با دانشگاه مخصوصا در حوزه فناوريهاي جديد و منتج به توسعه پايدار (سازگار با محيط
زيست ،مواد قابل بازيافت ،خودروهاي كم مصرف ،برقي ،هيبريدي و )...
در بخش  4-3اين سند در رابطه با «توليد قطعات /مجموعههاي رقابت پذير» آمده است:
 طراحي محصول و توسعه در حوزه تکنولوژيهاي نوين در بخش قواي محركه به ويژه موتورهاي پايه گاز سوز،
بنزيني ،ديزلي ،برقي و هيبريدي
همانطور كه پيش تر ذكر شد اين سند ،تنها سند باالدستي است كه به طورمستقيم در حوزه صنعت خودرو تهيه و تيدوين شيده
است ،كه آنهم باتوجه به عدم تصويب نهايي و ابالغ فاقد پشتوانه كافي جهت ارجاع به آن در پروژه حاضر است.

 -2-2تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
به منظور تدوين مباني سند توسعه فناوري خودروي برقي در كشور ،نخست بايد چهارچوب موضوع براي انجام بررسي هاي
بيشتر شناسايي شود.
 -1-2-2تبيين سطح تحليل
در اين بخش ،بر اساس تعريف پروژه ،سطح تحليل براساس تأثيرگذاري تصميم گيري هاي اتخاذ شده در سند راهبردي بر ابعاد
مختلف جامعه تقسيم بندي مي گردد .همانطور كه از نام موضوع انتخابي بر مي آيد ،نتيجه تصويب اين سند راهبردي به
تصميم گيري هايي براي توسعه خودروي برقي در كشور مي انجامد .بنابراين موضوع اين سند راهبردي ،خودروي برقي است
كه به عنوان يك محصول فناورانه مي باشد ،كه داراي ابعاد مختلف فناوري و اجزاي متفاوت فناوري است .بنابراين سطوح
اثرگذاري و اثرپذيري «سند راهبردي و نقشه راه خودروبرقي» بسيار گسترده ميباشد .براي تبيين مناسب سطوح مورد تحليل در
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اين سند ،ابعاد موضوع سند از منظرهاي مرزهاي جفرافيايي ،گستره كاربرد و سطوح اثرگذار بخشي مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
 -1-1-2-2مرزهاي جغرافيايي

مرزهاي جغرافيايي مورد بررسي در سند راهبردي از سه سطح منطقه اي ،ملي و فراملي تقسيم بندي مي گردد .سطح منطقه اي
مرزهاي اثرگذاري خودروي برقي در زير بخش هاي منطقهاي مورد بررسي قرار مي دهد ،سطح ملي اثرگذاري توسعه خودروي
برقي را در ابعاد ملي تقسيم بندي مي نمايد و سطح فراملي محدوده ارتباطي همکاري هاي صنعتي و فناورانه بيا بخيش هياي
مرتبط بين المللي در اين حوزه را تعيين مي نمايد.
 سطح ملي و منطقه اي
توسعه خودروي برقي در تقسيم هاي فعلي كشور يکي از زير بخش هاي اقتصاد با عنوان صنعت مي باشد .همچنين در بخيش
صنعت به عنوان يکي از قطب هاي اصلي يعني صنعت خودروسازي به عنوان يك صنعت مادر قرار ميگيرد .اما هيم در سيطح
صنعت و هم در سطح صنعت خودروسازي  ،با بسياري از بخش هاي صنعتي و صنايع ديگير پشيتيبان صينعت خيودرو سيازي
مرتبط مي باشد.
تقسیم بندی کالن

صنعتی

خودروسازی و
صنایع مرتبط

سیاسی

قوانین و مقررات

ارتباطات و
اطالعات

اقتصادی

اجتماعی

اقتصاد انرژی

محیط زیست

انرژی

زیرساخت های

منابع و

ارتباطی

زیرساخت ها

شکل  -26سطوح تقسيم بندي كالن

در سطح منطقه اي ،كاربرد خودروي برقي بر سه حوزه تأثير مي گذارد.با توجه به اينکه به شدت باعث كياهش آليودگي هيوا و
آلودگي صوتي مي گردد ،يکي اصلي ترين بخش هايي كه از اين بخش تأثير مي پذيرد بخش زيست محيطي مي باشد كه يکي
از مهمترين بخش هاي بعد اجتماعي كشور مي باشد .همچنين يکي ديگر از اثرات توسعه خودروي برقي در كشور  ،اثير چشيم
گيري است كه بر حفظ منابع انرژي از جمله انرژي فسيلي  ،انرژي بيرق بيا منيابع برقيابي و گيازي و سييکل تركيبيي درد .و
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همچنين اثر زيادي بر روش توسعه زيرساخت هاي حامل هاي انرژي برقي براي پشتيباني از رساندن انرژي به حمل و نقل بير
پايه خودروي برقي خواهد داشت .و مطمئنا توسعه كاربري فناوري پيشرفته اي مانند خودروهاي برقي  ،بايد توسط سيستم هاي
ارتباطي و اطالعاتي يکپارچه پشتيباني شود و درنتيجه سطح تحليل سند از نظر تقسيم بندي كالن كشور و در سطح منطقه اي
حوزه هاي اقتصادي  ،اجتماعي  ،اطالعات و ارتباطات و انرژي را مد نظر خواهد داد.
همچنين از منظر بخش هاي زير مجموعه سطوح كالن و منطقه اي در كشور ،ذيل بخش صنعت دو تقسيم بنيدي را ميتيوان
براي زير بخش هاي اصلي در نظر گرفت .يك زير بخش صنعت خودروسازي است كه بستر اصلي توليد خيودروي برقيي ميي
باشد .بنابراين در اين سند عالوه بر موضوعات مرتبط با ماهيت فناوري هاي بکار رفته در خودروي برقي ،باييد بيه موضيوعات
كالن آمادگي زيرساخت صنعت خودروسازي (زنجيره صنعت خودروسازي از تأمين تا خدمات پس از فروش) براي توانمندي در
توليد خودروي برقي نيز پرداخته شو د .همچنين در بخش صنعت  ،بسياري از صنايع ديگر وظيفه پشتيباني صنعت خودروسيازي
را بر عهده دارند مانند ،صنايع پتروشيمي و شيميايي ،صنايع فلزي  ،صنايع الکتريکي و الکترونيکي ،صينايع السيتيك سيازي و
غيره  .بنابراين در اين سند موضوعات مرتبط اين صنايع براي توسعه خودروي برقي نيز بايد به صورت كالن بررسي گردد.

سطوح كالن

اقتصادي

اقتصاد انرژي

اجتماعي

محيط زيست

سياسي
استانداردها و
قوانين

ارتباطات و
اطالعات

انرژي

حامل هاي انرژي

سوخت هاي
فسيلي

برق
انرژي هاي
تجديد پذير

زيرساخت حمل و
نقل

راه سازي

صنعت

زيرساخت ها و
ابزارهاي يکپارچگي
اطالعات

كليه صنايع پشتيبان
خودروسازي

صنايع توليد مواد
الستيک و پالستيک

زيرساخت هاي
تسهيل كننده حمل
و نقل

صنايع فلزي
صنايع الکتريکي و
الکترونيکي

صنايع شيميايي

....

شکل  -27تقسيم بندي كالن در ديدگاه ملي و منطقه اي

خودروسازي
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با توجه به اينکه اين سند در سطح متوليان يکي از حوزه هاي اثرگذار بير توسيعه خيودروي برقيي تهييه ميگيردد ،بنيابر ايين،
راهکارهاي و برنامه ريزي راهبردي در بخش هاي مرتبط با حامل هاي انرژي و برق تعميق شده و در حيوزه هياي ديگير بيه
صورت برنامه هاي كالن و توصيه هاي راهبردي بدان پرداخته مي شود.
 سطح فراملي
پيشران هاي موضوع توسعه خودروي برقي در دنيا از سطوح بين المللي مانند آژانس بين الملليي انيرژي تيا برخيي كشيورهاي
پيشرف ته و در حال توسعه داراي صنعت خودروسازي مطرح بوده و اسناد بين المللي و ملي بسياري در اين خصوص تدوين شده
است .همچنين بسياري از كشورها به صورت مستقل و يا به صورت همکارهاي تحقيق و توسعه اي و سياخت و تولييد ،برناميه
هاي مدون و پروژه هاي در حال اجرا دارند .با توجه به اينکه خودروي برقي با مجموعه اي فناوري هياي پيشيرفته اي كيه در
درون خود جاي داده است  ،داراي جايگاه بسيار بلوغ يافته تري نسبت به كشور ما دارد و به بيان ديگر ،كشور ما در حال حاضر
در نوآوري (زنجيره ايده تا ثروت) فناوري هاي خودروي برقي  ،به طور قطع جزو كشورهاي پيرو مي باشد ،شناخت وضعيت بين
المللي و ارائه راهکارهاي توسعه ارتباط با حركت هاي فراملي در اين حوزه ،بايد مدنظر « سند راهبردي و نقشه راه خودروبرقي»
قرار بگيرد.
 -2-1-2-2سطح كاربرد خودروي برقي در حمل و نقل

به طور كلي حمل و نقل از دو بخش اصلي زير ساخت و وسائط نقليه تشکيل شده است كه معموال بخش هاي زيرساخت حمل
و نقل وابستگي كامل به نوع و روش هاي حمل و نقل دارا مي باشيند .روش هياي
حمل و نقل در حال حاضر به به سه روش زميني  ،دريايي و هوايي براي جابجايي از

زیرساخت های
تأمین انرژی

روش های
حمل و نقل

يك نقطه به نقطه ديگر تعريف شده است و وسايل مرتبط با هر روش ميتواند جيزو
كاربرد موتورهاي برقي و هيبريدي به عنوان نيروي محرک حمل و نقل مطرح باشد .همچنين كاربرد زيرساخت هياي حميل و
نقل و فناوري هاي مرتبط با آن براي روش هاي تأمين و انتقال انرژي موتورهاي برقي مطرح مي باشد.
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روش های حمل و
نقل
دریایی

زمینی

کشتی

قایق

هوایی

ریلی

جاده ای

اتومبیل

قطار

وسایل حمل و
نقل سنگین

ترن زیر زمینی

هواپیما

بالن

موتور سیکلت و
دوچرخه
شکل  -28تقسيم بندي روشهاي حمل و نقل

با توجه به سطح تکنولوژي موجود در دنيا و محدوديت هاي موتورهاي برقي از نظر باتريها و شارژها مانند توان  ،حجم ،وزن و
غيره ،كاربرد موتورهاي برقي در دنيا بيشتر در صنايع ريلي و جاده اي براي اتومبيل ،موتورسيکلت ها و دوچرخيه هيا عمليياتي
شده و از سطح تحقيق و توسعه به سطح تجاري سازي وارد شده است .بنابراين با توجه به اينکه كشور ما در وضيعيت پييرو در
اين حوزه قرار دارد و بيشترين مشکالت و چالش هاي كشور مرتبط با استفاده از سوخت هاي فسيلي در حمل و نقل جياده اي
مطرح مي باشد  ،بهترين سطح تحليل از نظر نوع و كاربرد در اين سند توسعه محصوالت و فنياوري هياي ميرتبط بيا كياربرد
خودروهاي برقي براي كاربرد حمل و نقل جاده اي در سطح اتومبيل و موتور سيکلت و دوچرخه مي باشد.
همچنين با توجه به اينکه قطارهاي برقي از تکنولوژي هاي متفاوتي براي استفاده برق در نيروي محركه خود بهره ميگيرند (به
طور مستقيم) از محدوده اين سند خارج مي باشد.
 -2-2-2تبيين افق زماني تحليل
برنامه ريزي براي اسناد ملي معموالً بلندمدت و ميان مدت مي باشد .افق برنامه ريزي اسناد توسعه فناوري نيز به عنوان اسيناد
ملي بايد براساس چند پيش فرض تعيين گردد .اولين پيش فرض براي تعيين افق برنامه ريزي در نظر گرفتن افق برنامه ريزي
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چشم انداز كشور مي باشد و با توجه به اينکه افق برنامه ريزي چشم انداز كشور سال  1404مي باشد ،سعي مي شود افق برنامه
ريزي اسناد ملي توسعه فناوري تا سال  1404در نظر گرفته شود.
همچنين با توجه به اينکه در توسعه فناوري خودروي برقي كشور ما يك كشور پيرو نسبت به كشورهاي پيشرفته ديگر ميباشد،
بنابراين برنامه ريزي توسعه فناوري خوروي برقي بايد با در نظر گرفتن زمان برنامه ريزي توسعه اين فناوري در جهيان انجيام
شود.

شکل  -29افق برنامه ريزي مطابق با اسناد ملي و جهاني

به طور كلي افق برنامه ريزي سازمان هاي بين المللي مانند سازمان بين المللي انرژي براي توسعه خودروي برقي تا سال 2050
برنامه ريزي شده و برخي از كشورها نيز مانند كانادا برنامه ريزي خود را تا سال  2050انجيام داده انيد .اميا بيشيتر كشيورهاي
پيشرفته افق برنامه ريزي خودروي بر مبناي توسعه هريك از فناوري هاي خاص خودروي برقي تا سيال  2020برناميه رييزي
شده است كه معموال پيرو برنامه ريزي جهاني تا سال  2050به صورت مقطعي برنامه ريزي شده است.
بنابراين با در نظر گرفتن افق برنامه ريزي براي  ،1404ميتوان در سند ملي توسعه فناوري خودروي برقي به فناوري هاي اصلي
پرداخته شود و فناوري هاي با افق زماني بيشتر به طور كلي پس از  1404زمان بندي گردد .بنابراين افق زماني برناميه رييزي
سند  1404مي باشد.
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 -3-2تبيين مشخصههاي فناوري خودرو برقي
 -1-3-2ابعاد ماهيت
 سابقه حضور فناوري خودرو برقي ها در بازار و شکلگيري بازار آن چه مدت است؟
امروزه با توجه به آلودگيهاي ناشي از خودروها و محدوديتهاي سوخت فسيلي ،كارخانههاي خودروسازي گام مهمي در مقابله
با اين امر برداشتهاند كه از جمله آنها ميتوان به خودروهاي هيبريدي ( ،)Hybrid Vehiclesخودروهاي تمام برقي
) ،(Electrical Vehicleفناوري پيل سوختي ( ،)Fuel Cellموتورهاي با پاشش مستقيم بنزيني ( ،)GDIموتورهاي  HCCIو
خودروهاي دوگانهسوز ( )Bifuelاشاره كرد.
بازده باال ،آاليندگي كم ،مسافت قابل پيمايش باال ،ايمني مطلوب و قيمت قابل رقابت با خودروهاي متداول از جمله ويژگيهاي
حائز اهميت براي خودروهاي هيبريدي است .بسياري از خودروسازان بزرگ مبادرت به توليد اين خودروها در سطحي گسترده
نمودهاند.
شکلهاي  15و  16به ترتيب ميزان رشد جمعيت و خودرو در  50سال آينده را نشان مي دهد .از شکل  15مي توان متوجه شد
جمعيت كره زمين از عدد  6ميليارد نفر در سال  2000به  10ميليارد در سال  2050خواهد رسيد و متعاقباً شکل  16نشان مي-
دهد كه ميزان خودروهاي دنيا از عدد  700ميليون به عدد  2/5ميليارد افزايش پيدا خواهد كرد .اگر همه اين  2/5ميليارد خودرو
از موتورهاي احتراق داخلي استفاده كنند آنگاه با سرعت بسيار زيادي ذخاير نفت و گاز دنيا به پايان خواهد رسيد و در ضمن
ميزان آلودگي هوا و متعاقبا گازهاي گلخانهاي در جهان از سطح هشدار بسيار فراتر خواهد رفت .بنابراين نگرانيهاي مرتبط با
حفظ انرژي و محيط زيست موجب توسعه مجدد وسايل نقليه الکتريکي در دنيا شده است.
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شکل  -30منحني رشد جمعيت

در سال  1834اولين بار خودروي الکتريکي كه نيروي محركه مورد نياز خود را توسط يك باتري تهيه ميكرد ارايه شد اما با
گذشت زمان و در حدود سال  1930با پيشرفتهايي كه در موتورهاي احتراق داخلي( )ICEصورت گرفت و با توجه به ضعف
بارز خ ودرهاي الکتريکي در قياس با خودروها با موتور احتراق داخلي كه همانا ظرفيت باتري بود تمام بازار خودرو توسط
خودروهاي موتور احتراق داخلي پر شد.

شکل  -31نرخ رشد خودرو با توجه به نرخ رشد جمعيت در سال 2050

طبق گزارشات منتشره در سال  39/2 ،2007درصد از آاليندهاي موجود در محيط زيست توسط وسايل نقليه توليد مي شوند.
بنابراين جامعه بشري اگر در فکر پيگيري از يك فاجعه زيست محيطي و جلوگيري از افزايش گازهاي گلخانهايي است بايد به
ميران قابل توجهي ميزان آاليندههاي ناشي از خودروها را كاهش دهد .به همين دليل اكثر دولتها قوانين سرسختي را براي
انتشار آاليندها وضع كردهاند كه بعنوان نمونه ميتوان به استاندارد يورو  4اشاره كرد كه از سال  2005در اروپا در حال اجرا
ميباشد .همچنين با وضع ماليات سنگين در فروش سوخت بعالوه قيمت گران سوخت ،استفاده از خودروهاي با موتور احتراق
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دروني ديگر براي مشتريان مقرون به صرفه نمي باشد .بنابراين كمپانيهاي اتومبيلسازي دنيا مجبور به توسعه خودروهاي
الکتريکي و هيبريد شدهاند.
 EVها خودروهايي هستند كه در آنها بخشي از نيروي محركه يا كل آن توسط نيروي الکتريکي تامين ميگرددEV .ها به چهار
دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از :خودروهاي الکتريکي خالص ( ،)PEVخودروهاي الکتريکي هيبريد ( ،)HEVخودروهاي
الکتريکي هيبريد شارژ شونده توسط شبکه ( )PHEVو خودروهاي الکتريکي با سوخت سلولي.)FCEV(1
امروزه با توجه به تکنولوژيهاي موجود ،مراحل توسعه مختلفي وجود دارد .مشخصات و ويژگيهاي برجسته خودروهاي
الکتريکي در جدول  1نمايش داده شده است .موتور الکتريکي و درايو آن در تمامي مدلهاي خودرو الکتريکي وجود دارد كه
دانش و تکنولوژي مرتبط با آن و همچنين سازگاري آن با خودرو تا حد زيادي پيشرفت كرده است .اما دو مشکل موجود در
هزينه اوليه باتري و مديريت باتري و عدم امکان پيدايش يك راه حل مناسب براي آنها در آينده نزديك موجب شده است تا از
 PEVاستفاده چنداني نگردد و بجاي آن به سراغ  HEVو  PHEVرفتند FCEV .پتانسيل بلند مدت خوبي براي ورود به
عرصه اتومبيلهاي دنيا دارند اما تکنولوژي مربوط به هزينه و سوخت گيري مجدد آن در مراحل اوليه پيشرفت مي باشد.
بنابراين در اين گزارش به بررسي بيشتر  FCEVپرداخته نمي شود.
 دوچرخه برقي
دوچرخه برقي در دهه  1890ميالدي طرح ريزي شد .اولين دوچرخه برقي در آن سالها مجهز به يك موتور  DCبا جاروبك و
كموتاتور بود و چون دوچرخه مجهز به گيربکس نبود اين موتور مي توانست از باتري  10ولت تا  100آمپر جريان بکشد.
در سال  1987دوچرخه برقي با دو هاب موتور 2اختراع شد كه موتور در داخل خود چرخ طراحي شده بود .سيستم اين دوچرخه
برقي به صورت خودرو هيبريد موازي بود و امکان استفاده از هر دو مدل نيروي محركه در هر لحظه امکان پذير بود .بعدها در
سال  1899ميالدي از هاب موتور در چرخ عقب استفاده شد .در دهه  1990سنسورهاي گشتاور و سيستمهاي كنترلي توسعه
يافتند و در دوچرخههاي برقي به كار گرفته شدند.

Fuel Cell Electric Vehicle
Hub Motor

1
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 خودرو الکتريکي
ايده خودروهاي برقي از اواسط قرن نوزدهم ظهور يافت ،يعني حتي قبل از خودروهاي داراي نيرومحركه گازوئيلي .در سال
 ،1900تعداد  4200خودرو فروخته شد كه از اين بين  40درصد با نيروي بخار 38 ،درصد با نيروي برق و  22درصد آن،
گازوئيلي بودند .با اين حال اختراع استارتر براي خودروهاي بنزيني و گازوئيلي ،پيشرفت تکنولوژي در توليد كلي و حجم وسيع
آنها و بياعتمادي و مشکالت شارژ باتريها ،باعث كمرنگ شدن نقش خودروهاي الکتريکي در اوايل دهه  1900شد .با اين
حال ،مسائل و مالحظات زيستمحيطي و وابستگي به نفت باعث برگشت نگرشها به سمت خودروي الکتريکي در اوايل دهه
 1960شد .تمايل به خودروهاي الکتريکي و بررسي در اين زمينه ،در دهه  1990به اوج خود رسيد .خودروهاي الکتريکي تنها
گروه از خودروها هستند كه ميتوانند بهعنوان خودروهاي با ميزان آلودگي صفر (در گازهاي خروجي از اگزوز) معرفي شوند .اين
خودروها با استفاده از يك موتور الکتريکي بهعنوان سيستم محركه و يك باتري بهعنوان منبع انرژي الکتريکي كار ميكنند.
اگرچه پيشرفتهاي قابلتوجهي درزمينه موتورهاي الکتريکي ،الکترونيك قدرت ،ميکروكنترلرها و كنترل ميکروپروسسوري
درايور موتورها و ...صورت گرفته است ولي پيشرفت فناوري باتريها بسيار كند بوده است .به اين دليل ،مشکل كوتاه بودن برد
اين خودروها هنوز به قوت خود باقي است .با وجود محدوديتهاي مربوط به اين فناوري ،خودروهاي هيبريد الکتريکي در حال
حاضر گزينه بهتري براي جايگزيني خودروهاي درونسوز به نظر ميرسند .خودروهاي هيبريد الکتريکي بهعنوان خودروهايي با
ميزان آلودگي بسيار پايين 1محسوب ميشوند و محدوديتهاي مربوط به خودروهاي الکتريکي را ندارند.
 خودرو هيبريدي
يك مهندس آمريکائي به نام  H.Piperدر  23نوامبر  1905يك ماشين هيبريدي ساخت كه قادر بود در طي  10ثانيه به
سرعت  25مايل بر ساعت بگيرد .موتور اين خودرو تركيبي از موتور بنزيني و موتور الکتريکي بود كه امروزه به عنوان موتور
هيبريدي شناخته ميشود Piper .در سه سال و نيم بعد ،اختراع خود را ثبت نمود اما پيشرفت سريع موتورهاي احتراق داخلي با
قدرت و گشتاور باال در آن دوره ،همچنين قابليت استارت بدون هندل آنها و از همه مهمتر پايين بودن قيمت سوختهاي
فسيلي و مطرح نبودن آلودگي محيطزيست ،سبب عدم توجه به اين نوع خودروها شد.

Ultra Low Emission Vehicles
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در پي بحرانهاي نفتي سالهاي  1970دوباره اين خودروها مورد توجه قرار گرفتند ولي تا سال  1990كه كار اصولي با
مشاركت  )Partnership for a New Generation Vehicle(PNGVدر آمريکا آغاز گرديد ،اين خودروها به طور جدي
پيگيري نشدند .امروزه خودروهاي هيبريدي مورد توجه كمپانيهاي بزرگ جهان قرارگرفتهاند كه از آن جمله ميتوان به
شركتهايي مانند تويوتا ،هوندا ،ميتسوبيشي ،فورد ،فيات ،جنرال موتورز ،دايملر كرايسلر ،نيسان ،پژو و  ...اشاره نمود .توفيق اين
محصوالت به حدي چشمگير بوده كه از دسامبر سال  1997تا ابتداي سال  2000بيش از چهل هزار محصول پريوس كمپاني
تويوتا به فروش رسيده است.
يافتههاي يکي از بزرگترين تأمينكنندگان جهان )(continental AGحاكي از آن است كه هماكنون عالقهمندي
قابلمالحظهاي نسبت به خودروهاي برقي ) (Electricو هيبريدي ) (Hybridدر بين مشتريان ايجاد شده است .مطابق
بررسيهاي اين شركت كه حاصل نظرسنجي بيش از  8هزار نفر از رانندگان در هشت بازار عمده خودرو ،چين ،آلمان ،فرانسه،
انگلستان ،ژاپن ،استراليا ،سوئيس و آمريکا ميباشد؛ در مجموع  36درصد از مشتريان به خريد خودرويي با قواي محركه هيبريد
و  45/8درصد نيز به خريد خودروي برقي تمايل داشتهاند .در اين بين مالحظات زيستمحيطي و قيمت فزاينده سوخت به طور
مساوي مهمترين عوامل اين انتخاب بودهاند .اين روند در واقع نشاندهنده توانمندي قابل توجه براي تأمينكنندگان
تکنولوژيهاي مرتبط با خودروهاي دوستدار محيطزيست است.

در اين نظرسنجي  45درصد از خودروسازان اعالم كردهاند كه قيمت فزاينده سوخت ،آنها را به سمت توليد خودروهاي
كممصرفتر مجبور كرده است .در اين ميان 62/6 ،درصد ژاپنيها و  55/2درصد آلمانيها بيشترين درصد را داشتهاند .بخش
عمدهاي از افراد نظرخواهي شده در بازارهاي فوق بر اين باورند كه استفاده از سوختهاي متعارف همچون بنزين و گازوئيل در
آينده گرانتر خواهند شد .روند صعودي در قيمت سوخت همچنين موجب گرايش بيشتر به سيستمهاي جايگزين خواهد شد .از
ديگر سو ،يافتههاي اين بررسي نشاندهنده آن است كه آگاهي نسبت به سيستمهاي جايگزين در مناطق مختلف جهان كامالً
متفاوت است.
رانندگان انگليسي در ميان بازارهاي هشتگانه مورد بررسي داراي پايينترين اطالعات نسبت به سوختهاي جايگزين بودهاند.
تنها  3/9درصد پاسخدهندگان نسبت به موضوع فوق مطلع بودهاند .در حالي كه اين رقم در بين ژاپنيها كه مطلعترين بازارها
به شمار ميروند  46/9درصد بوده است .ضمناً تنها  6/6درصد از مردم آمريکا نسبت به سوختهاي هيبريدي آگاهي داشتهاند.
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روي ديگر تحوالت در حوزه سوختهاي جايگزين نو اقدامات فعاالن اين صنعت در حال وقوع است .در اين بخش،
خودروسازان تالشهاي متعددي را براي عرضه خودروهايي با سوختهاي جايگزين در دستور كار قرار دادهاند .در اين رابطه،
شركت خودروسازي رنو اعالم كرد كه توليد خودروهاي برقي رنو تا سال  2015-2014ساالنه به  100هزار دستگاه خواهد
رسيد .بر اين اساس رنو در نظر دارد سه مدل خودروي اصلي ،شامل خودروهاي  Megane saloon ،Clioو Kangoo light-

 vanرا تا سال  2010براي بازارهاي اسراييل و دانمارک بهصورت برقي عرضه كند .طي اين سال نيسان نيز وارد بازار
خودروهاي برقي خواهد شد .بااينحال ،رنو بهرغم فشارهاي فزاينده براي بهكارگيري تکنولوژيهاي جديد سبز نسبت به
خودروهاي هيبريدي چندان خوشبين نيست .به باور اين خودروساز توليد اين خودرو به دليل ميزان صرفهجوييهاي ايجاد شده
در بخش دياكسيد كربن براي مشتريان بسيار گران خواهد بود .هزينههاي يك خودروي هيبريدي به ازاي هر تن صرفهجويي
گاز  600 ،CO2يورو خواهد بود درحاليكه هزينههاي هر تن  CO2صرفهجويي شده خودروهاي برقي به ازاي هر تن  200يورو
ميباشد .از سوي ديگر ،پژو  -سيتروئن ) (PSAو شركت ژاپني ميتسوبيشي موافقتنامهاي را براي بررسي امکانسنجي
گسترش همکاريهاي فني در زمينه موتورهاي برقي امضا كردهاند .بر اساس اين موافقتنامه ،طرف ژاپني كه در نظر دارد طي
سالهاي آتي مقام نخست خودروساز عمده در حوزه توليد انبوه خودروهاي برقي را به خود اختصاص دهد ،تکنولوژي تبديل
برقي به قواي محركه خودرو را در اختيار طرف فرانسوي خود قرار خواهد داد .ميتسوبيشي همچنين تأمين باتريهاي ليتيوم
) (Lithium-Ionرا براي پژو انجام خواهد داد .دو طرف همچنين امکانپذيري ايجاد سرمايهگذاري مشترک براي توليد
خودروهاي برقي را در بين سالهاي  2012تا  2015مورد بررسي قرار خواهند داد.

همچنين در خبري ديگر ،شركت جيام اروپا اعالم كرد كه بهجاي برنامهريزي براي توليد يك خودروي ارزانقيمت براي اوپل در
نظر دارد بر يك خودروي كامالً برقي تمركز كند .جنرال موتورز ضمن اعالم خبر سرمايهگذاري  9ميليارد يورويي در اوپل
همچنين اعالم كرد اوپل توليد چند مدل خودروي برقي را در دستور كار قرار خواهد داد.
در اين بين به نظر ميرسد افزايش قيمت نفت و سرعت رشد آن ،تالش اين دسته از خودروسازان را براي عرضه خودروهايي با
سوختهاي جايگزين تسريع خواهد كرد .گزارشهاي آماري در خصوص وابستگي اتحاديه اروپا ( )EUبه واردات نفت حاكي از
آن است كه اين منطقه روزانه  1ميليارد يورو براي واردات اين فرآورده سوختي هزينه ميكند .همچنين واردات نفت براي
استفاده در سوخت خودروها حدود  40درصد از مجموع واردات روزانه  4/4ميليون بشکهاي اتحاديه را شامل ميشود كه رقم
قابلمالحظهاي است .بر اساس دادههاي مؤسسه اروپا  (Transport & Environment) T&Eواردات سوخت براي خودرو
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در اروپا هماكنون ساالنه به  40ميليارد دالر رسيده است كه اين رقم بيش از ارزش افزوده صنعت خودروسازي اروپا در سال
است .مطابق آمار مركز يورواستات ) (Euro Statارزش افزوده صنعت خودروسازي اعم از خودروهاي سواري ،ون ،كاميون و
همچنين تأمينكنندگان اروپا طي سال  2005ميالدي  132ميليارد يورو بوده است .در اين ميان ،كشور آلمان بزرگترين
واردكننده نفت براي مصارف سوخت خودروها به شمار ميرود (ساالنه  25ميليارد يورو) .پس از آلمان بيشترين ميزان مربوط به
كشورهاي فرانسه ،ايتاليا و انگلستان است .دانمارک تنها كشور عضو صادركننده نفت اتحاديه اروپا است .اتحاديه اروپا در سال
 2007ميالدي  79درصد از نيازهاي نفتي خود را وارد كرده است .اين تحوالت در شرايطي به وجود آمده است كه سياستهاي
منطقهاي اتحاديه اروپا نيز در حال اعمال برنامههايي براي اجباري كردن اهدافي در ارتباط با كاهش مصرف سوخت خودروها
ميباشد .اجرايي شدن اين برنامهها عمالً موجب توليد خودروهايي كاراتر از لحاظ مصرف سوخت و گرايش به سوختهاي
جايگزين را به همراه خواهد داشت.
 -2-3-2بررسي پيچيدگي فناوريها
 -1-2-3-2مقدمه اي بر پيچيدگي و توانمندي تکنولوژي

بسياري از صاحب نظران معتقدند كه برنامهريزي و مديريت تکنولوژي از نوع استراتژيك بود و لذا از اصول حاكم بر برنامهريزي
و مديريت استراتژيك تبعيت ميكند .استراتژي تکنولوژي ناظر بر انتخاب بين گزينه هاي تکنولوژيك و نحوه بکارگيري آنها در
محصوالت ،فرايندها يا سيستمها و روشهاي انجام فعاليتها ميباشد .به بيان دقيقتر استراتژي تکنولوژي با سياستهاي بنگاه در
زمينه عملياتي ،مالي ،بازرگاني ،تحقيق و توسعه و نيروي انساني تالقي ميكند.
بطور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه هدف از تبيين استراتژيهاي توسعه تکنولوژي (برنامهريزي توسعه تکنوليوژي) دسيتيابي بيه
تکنولوژي مناسب ،كاربرد موثر آن در توليد محصول يا انجام خدمت و در نهايت تحقق اهداف كلي بنگاه است .به عبارت ديگر
استراتژي تکنولوژي همراستا و همراه با استراتژي توسعه بنگاه ميباشد.
براي دستيابي به اين هدف مي بايست به تکنولوژي از دو جنبه پيچيدگي و سطح توانمندي نگريست كيه ايين دو در واقيع دو
روي يك سکه هستند و نشاندهنده بررسي يك موضوع (فناوري ) از دو بعد متفاوت و بهم پيوسته .براي روشن تر شدن ايين
دو مقوله الزم است ابتدا تعريف مناسبي از آنها ارائه گردد.
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 پيچيدگي
پيچيدگي ) (Complexityهمواره نقشي عمده و پراهميت در همه زمينههاي علمي و فني بر عهده داشته است .هرچند بشر از
آغاز تا به امروز ،به صورتي پيوسته با اين مشکل بزرگ دست به گريبان بوده است ،اميروزه ،ظهيور و نميود پيچييدگي رشيد و
شيوعي چنان روزافزون و سريع بهخود گرفته است ،كه بسياري ،قرن جديد ميالدي را سدهٔ پيچيدگي نام نهادهاند.
تعريف :هرگاه مجموعهاي متشيکلل از عواميل متعيددد و گونياگون ،در مقيياسهياي متفياوت ،بيا اتلکياء و وابسيتگي ذاتيي و
جداييناپذير عوامل بر همديگر وجود داشته باشد ،و باالتر از همه اينها ،اگر نشود با حذف و قطع برخي از مؤللفهها و اعضاء ،به
كوچكتر ساختن آن مجموعه پرداخت ،با پيچيدگي مقابل هستيم.
از طرفي چيزي كه باعث عدم درک درست يك مجموعه پيچيده مي شود ناشناخته بودن آن است و شناخت درست ميي توانيد
منجر به درک بهتر سيستم شده و پيچيدگي فهم آن را در ذهن كاهش داده و امکان استفاده از آن را مقدور سيازد .بيه عنيوان
مثال كاربري يك نرم افزار شبيه سازي براي يك فرد با تحصيالت متوسط بسيار پيچيده است در حالي كه اگر اين فرد آموزش
هاي متناسب براي استفاده از اين نرم افزار را ديده باشد كاربري از پيچيدگي خارج شده و به نظر ساده خواهد بود .
 توانمندي
به طور كلي توانمندي تکنولوژي به معني مجموعهاي از مهارتهاي انساني است ،اين مجموعه مهارتها شامل موارد مديريتي
و فني است و همه آنها براي استقرار و بهرهبرداري از يك مجموعه صنعتي و تکنولوژي همراه با بازده مناسب مورد نياز است.
تعريف ديگري توسط وستفال در خصوص توانمندي تکنولوژي ارايه شد كه آن را توانائي استفاده مؤثر از دانش و علم بيان كرده
است .درواقع استفاده مؤثر از علم و دانش به منظور بر طرف كردن نيازمنديهاي يك شركت در حوزه تکنوليوژي را توانمنيدي
تکنولوژي مي گويند .در ادبيات مديريت تکنولوژي ،توانمندي تکنولوژييك در سيطح سيازمان را مجموعيهاي از توانياييهياي
وظيفه اي سازمان كه به سادگي قابل تقليد نبوده و در ايجاد ارزش افزوده و بهبود موقعييت سيازمان بيه كيار مييآييد تعرييف
مينمايند.
به زباني ديگر توانمندي تکنولوژيك در يك سازمان صنعتي به تواناييهايي اطالق ميشود كه موجب انتخاب صحيح ،استقرار،
راه اندازي ،تعمير و نگهداري ،اصالح و گسترش تکنولوژي گردد  .استوارت توانمندي تکنولوژي را اينگونيه تعرييف ميي نماييد،
توانايي يك سازمان تا مرحله اي كه بتواند يك تکنولوژي را اجرا (پياده) كند و سپس به اصالح و بهبود آن بيه پيردازد و نهايتياً
تکنولوژي جديدتري را خلق كند .بنگاهه اي صنعتي بايد بتوانند در كنار سياست گذاري هوشمندانه در مورد بيازار و محصيوالت
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توليدي ،مزيت رقابتي خود را در حوزه تکنولوژي محصول يا فرايندهاي توليد توسعه داده و حفظ نماينيد .در ايين راسيتا ،درک
اهميت مزيت تکنولوژي و تدوين استراتژي مناسب براي كسب و توسعه تکنولوژي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
هرچه فرآيند ارزيابي توانمنديهاي تکنولوژيك دقيقتر و علميتر باشيد ،مييزان توانمنيديهياي سيازمان در ايجياد ،توسيعه و
بهرهبرداري بهينه از تکنولوژيها بيشتر خواهد بود .لذا برخورد علمي و حسابشده بيا موضيوع ارزييابي تکنوليوژي ،ميديريت و
نظارت بر چگونگي انجام آن يکي از مهمترين راه حل ها براي قرار گرفتن در مسير توسعه تکنولوژي است .يکي از اركان مهيم
جهت تدوين نقشه راه تکنولوژي در صنعت ،ارزيابي سطح توانمندي تکنولوژي جاري ،هدفگذاري و تدوين مسيير رسييدن بيه
سطح مطلوب ميباشد.
 ارزيابي توانمندي تکنولوژي
ارزيابي توانمندي تکنولوژي عبارت است از يك اقدام علمي كه تالش ميكند ،اوالً پيآمدهاي مسيتقيم ييا غيرمسيتقيم انيواع
تکنولوژي را پيشبيني كند و يا بعبارتي آن پيآمدها و اثراتي كه تکنولوژي بر محيط كسب و كار يك بنگاه آن اثر ميگذارند را
پيشبيني و ارزيابي كند .ثانيآ اهداف و سياستهايي براي ارتقاي پيامدهاي مطلوب و حداقل نمودن پيآمد هاي غير مطلوب را
مشخص ومعين مي كند .در نموار زير مي توان جايگاه هر يك از مدل ها را بر حسب حوزه كاربرد و نوع سينجش عملکيردي
آنها مشاهده نمود.

شکل  -32مقايسه جايگاه مدلهاي ارزيابي توانمندي تکنولوژيک
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 ارتباط سطح توانمندي و پيچيدگي فناوري
در هريك از تحليل هاي ارزيابي توانمندي تکنولوژي (روش اطلس در تحليل حاضر) بيراي تعييين سيطوح توانمنيدي نياگزير
خواهيم بود سطوح متفاوتي از پيچيدگي را در نظر بگيريم تا از اين طريق به شناخت مناسبي از سطح توانمنيدي مبحيث ميورد
نظر دست يابيم  .به عنوان مثال در روش اطلس توانمندي ها از چهار بعد ماشين آالت و تجهييزات فنيي  ،توانمنيدي نييروي
انساني  ،توانمندي دانش فني و اطالعاتي و توانمندي مديريت و سازماندهي مورد بررسي قرار ميگيرد .براي درک توانمندي در
هريك از آنها و درک گپ موجود بين توانمندي داخلي و باالترين سطح آن در دنيا نياگزيريم سيطوح متفياوت پيچييدگي را از
پايين ترين سطح تا باالترين سطح شناسايي نموده و به عنوان مقياسي براي درک جايگاه توانمندي در نظر بگيريم و اين ميزان
درک درست از سطوح متفاوت پيچيدگيست كه ميزان توانمندي سازمان را نمايش مي دهد.

 -2-2-3-2تعيين سطح پيچيدگي به روش اطلس فناوري

اين تجزيه و تحليل كه به نحو روشن و مشخصي بر جنبههاي مختلف تکنولوژي تمركز مييابد ،روشي كمي است براي
اندازهگيري سهم هر يك از چهار جزء تکنولوژي توليد در سطح كارخانه يا شركت .بررسي مزبور با توجه به دو معيار اصلي انجام
ميگيرد .معيار اول به تعيين ميزان پيچيدگي هر يك از اجزاء تکنولوژي مربوط ميشود .در هر يك از چهار جزء تکنولوژي
درجات مختلفي از پيچيدگي وجود دارد .اين پيچيدگيها از سطح بسيار سادهاي آغاز گشته و به مراحل بسيار پيچيده اي تکامل
مييابد .مثالً در جزء ماشينآالت ،سطوح مزبور از ابزارهاي دستي ساده مانند آچار و غيره شروع و در باالترين سطح به استفاده
از روباتها ختم ميشود.
در مورد مهارت و تجربيات ،سطوح پيچيدگي از توانايي كار با ماشين آغاز ميگردد و در نهايت به توانايي نوآوري و خالقيت
تکامل مييابد .معيار دوم به موقعيت اجزا تکنولوژي مورد استفاده در مقايسه با اجزا بهترين تکنولوژي جهان مربوط ميشود [.]2
چهار بعد تکنولوژي (ماشينآالت وتجهيزات ،تواناييهاي انساني ،اطالعات و سازماندهي و مديريت) تبديل كنندههاي دادهها به
ستاندهها ميباشند .عالوه بر اين هيچگونه تبديلي بدون حضور تمام اين چهار جز امکانپذير نيست .بنابراين ميتوان گفت كه
در هر فعاليت توليدي ،هر چهار جزء بطور جمعي به ويژگيهاي تکنولوژيکي فرايند تبديل كمك ميكند.
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از بررسي كيفي ميزان پيچيدگي چهار بعد تکنولوژي هر واحد توليدي ميتوان تصوير قابل قبولي از پيچيدگي فني آن واحد
بدست آورد ،ولي براي ايجاد توافق نظر در ميان تصميمگيران استفاده از روشي كمي كه بتواند مکمل روش كيفي باشد،
ميتواند مفيد واقع شود.

با در نظر داشتن اين مالحظات ،در اطلس تکنولوژي پيشنهاد شده كه از روشي كمي براي اندازهگيري نقش فني چهار جزء
تکنولوژي در يك واحد توليدي استفاده شود ،اين روش بطور كلي به دو جنبه بستگي دارد :جنبه اول به تعيين ميزان پيچيدگي
هر يك از اين اجزا فني در يك واحد توليدي مربوط ميشود و جنبه دوم موضوع به تعيين موقعيت تکنولوژي مورد مصرف
كنوني در رابطه با آخرين وضعيت هر يك از اجزا مربوطه باز ميگردد.
در اين روش نخست هر يك از اجزا به عوامل كوچکتري تجزيه ميشوند و به آنها نسبت به مطلوب ترين موقعيت هر جزء در
جهان امتياز داده ميشود .هنگامي كه ميزان پيچيدگي چهار جزء بعد فني در يك مکان تبديل ارزيابي ميشود ،الزم است كه
حد باال و پايين پيچيدگي فني تعيين شود .اين نوع ارزيابيها را بايد متخصصين (يعني افرادي كه كامالٌ در مورد واحد توليدي
مورد ارزيابي و هم دربارة آخرين وضعيت جهاني هر كدام از اين اجزاء آگاهي داشته باشند) انجام دهند .متخصصين مزبور با
استفاده از فرايند نمره دهي ميتوانند نمره مناسبي براي واحد توليدي مورد نظر تعيين كنند.
 -1كه براي ارزيابي موقعيت جهاني چهار بعد تکنولوژي فوق الذكر ،استفاده ميشود را ميتوان بطور كلي در موارد زير
خالصه نمود:
 -2مشخصات عملکردي 1براي بعد افزار فني ( :2)Tمثل گسترة عمليات ،دقت مورد نياز ،كنترلها ،روشهاي حمل و نقل
وغيره.
 -3ويژگيهاي شايستگي 3براي بعد نيروي انساني ( : 4)Hمثل خالقيت ،تمايل به يادگيري ،تمايل به موفقيت ،تمايل به
كار تيمي ،ريسك پذيري ،وقت شناسي وغيره.

1

State- of - art
Performance Specification
3
Competence Characteristics
4
Human Ware
2
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 -4الزامات كفايتي براي اطالعات : 2)I( 1مثل توانمندي بازيابي و دسترسي ،تعداد ارتباطات ،امکان بروزسازي ،سهولت
مبادله و جامعيت و غيره.
 -5معيارهاي اثربخشي 3براي بعد سازماندهي و مديريت ( :)Oمثل رهبري ،حفظ استقالل داخلي كاركنان ،حس جهت
يابي ،مشاركت كاركنان ،فضاي نوآورانه ،صداقت و غيره.
 اجزاء تکنولوژي در طبقهبندي مدل
همانگونه كه قبالٌ توضيح داده شد ،تکنولوژي را ميتوان عامل تبديل منابع طبيعي به منابع توليد شده معرفي نمود .اين عامل
ميتواند شامل سخت افزارها ،نرمافزارها ،دانش فني و غيره باشد و در حقيقت اين تعريف گستردهتر از تصورات عموم است كه
تکنولوژي را تركيبي از سختافزار و نرمافزار ميدانند .با اين توضيحات ميتوان اجزاء تکنولوژي را به چهار دسته كلي تقسيم
نمود:
 )1ماشين آالت و ابزار توليد :يعني وسيله يا وسايلي كه تکنولوژي در آن جاي گرفته است و شامل تمام امکانات فيزيکي الزم
براي انجام عمليات تبديل (يا توليد) ميشود مانند :ابزار آالت ،تجهيزات ،ماشينآالت ،ساختمانها و غيره.
 )2مهارتها و تجربيات توليدي :يعني تکنولوژي نهفته در انسانها كه شامل تمام توانائيهاي الزم براي انجام عمليات توليد
ميشود .مانند :تخصص ،مهارت ،چاالكي ،نوآوري و ابتکار ،نبوغ و غيره.
 ) 3اطالعات و دانش فني توليد :يعني تکنولوژي نهفته در اسناد كه شامل تمام اطالعات و ارقام مورد نياز براي انجام فعاليتهاي
توليدي ميشود .مانند :طرحها ،نقشهها ،مشخصات مشاهدات ،روابط ،محاسبات رياضي ،نمودارها و نظريههاي علمي.
 )4سازماندهي و مدي ريت توليد :يعني تکنولوژي نهفته در سازمان كه شامل تمام چارچوبهاي مورد نياز براي فعاليتهاي توليد
ميباشد .مانند :سيستماتيك كردن ،سازماندهي ،شبکه سازي ،مديريت و بازاريابي.
براي هر گونه تبديل دادهها به ستاندهها ،حضور هر چهار جزء فوق الزامي است.
در غياب كامل هر يك از چهار جزء فوق ،هيچگونه تبديلي يا توليدي صورت پذير نخواهد بود زيرا:
ماشينآالت و ابزار توليد ،قلب فعاليتهاي تبديل دادهها و ستاندهها ميباشد و توسط نيروي انساني ايجاد ،نصب و بکار ميافتد.
1

Adequacy Requirements
Info ware
3
Effectiveness Measures
2
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نيروي انساني عامل كليدي عمليات تبديل (يا توليد) است كه بوسيله اطالعات و دانش فني راهنمايي ميشود.
اطالعات و دانش فني به نوبه خود ،توسط نيروي انساني ايجاد گشته و براي تصميمگيري و بکارگيري ماشينآالت و ابزار
به كار گرفته ميشود.
سازماندهي و مديريت ،كنترلكننده ماشينآالت ،مهارتها ،تجربيات و اطالعات و حقايق براي انجام فعاليتهاي تبديل
ميباشد .در واقع مورد آخر نقش كليدي را براي كنترل و بکارگيري سه جزء ديگر ايفا مي نمايد.
با استفاده از چهار جزء فوق به عنوان پايه اي براي تحقيق ،ميتوان به هماهنگي و روابط متقابل ميان برنامهريزي اقتصادي
متعارف و برنامهريزي بر محور تکنولوژي در سطح شركت ،رشته يا زير بخش ،بخش و يا كالن دست يافت.
يکپارچه

نوآوري

كامپيوتري شده

بهبود

خودكار

انطباق

فني تخصصي

مشابه سازي

فني عمومي

تعمير

مکانيکي
امکانات فني

نصب
كار با ماشين

ماشينآالت و تجهيزات فني

توانائيهاي انساني

سازماندهي و مديريت

اطالعات و دانش فني

آشنا كننده
توصيف كننده
مشخص كننده
استفاده كننده

تالش
پيوند
تهور
حمايت
تثبيت

تفهيم كننده

شکوفائي

تعميم دهنده

رهبري

ارزيابي كننده

شکل  -33اجزاي تکنولوژي در طبقه بندي مدل
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هر يك از اجزاء تکنولوژي ،مي توانند بر اساس ميزان توانايي خود در درجات مختلفي از سير تکاملي خود واقع شوند كه
اصطالحاٌ تحت عنوان درجه پيچيدگي مطرح ميگردد .نمودار فوق به عنوان نمونهشماري كلي از درجات پيچيدگي چهار جزء
تکنولوژي براي هر فعاليت توليدي را نشان ميدهد .در اينجا ميتوان متذكر شد كه اگر چه بررسي ميزان پيچيدگي چهار جزء
تکنولوژي از نظر اصولي مفيد است ،اما تفکيك بين سطوح متوالي در برخي مواقع ممکن است ساده نباشد .معهذا ،اين
طبقهبندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت .زيرا در شرايط واقعي ،گامهاي پياپي افزايش پيچيدگي هر چهار جزء تکنولوژي را
ميتوان در آن ،مشاهده نمود.
بنابراين در مطالعه سير واقعي فعاليتهاي توليدي ،درجات فرايندهاي پيچيدگي هر يك از اجزاء تکنولوژي را ميتوان مشاهده
نمود .اينگونه تغييرات در ميزان پيچيدگي هر يك از اجزاء به چهار دليل زير به وجود ميآيند:
اول :افزايش پيچيدگيهاي كار با ماشينآالت ،نياز به توسعه و استفاده از وسايل پيچيدهتري را دامن ميزند .ماشينآالت
وتجهيزات قلب هر سيستم صنعتي است .ولي ابزارها عمدتاٌ از طريق توانائيها و با استفاده از اطالعاتي كه در طول زمان اندوخته
ميشوند توسعه ،نصب ،بهرهبرداري و بهبود مييابند.
ماشينآالت و تجهيزات خود به تنهائي نميتوانند عمل نمايند و اگر توانائي استفاده از آنها وجود نداشته باشد بيفايده خواهند
بود .معهذا با افزايش ميزان پيچيدگي امکانات ،ميزان پيچيدگي توانائيها و اطالعات مورد نياز نيز ميتواند افزايش يابد .نوعي
طبقهبندي ممکن و نمونههايي از پيچيدگي فزاينده ماشينآالت و تجهيزات فني در جدول زير نشان داده شده است.
جدول  -2درجات پيچيدگي ماشين آالت و تجهيزات فني

درجه بندي بر حسب ميزان
افزايش پيچيدگي

ويژگيها

شرح :تالش و كنترل دستي فعاليتها
ماشينآالت و تجهيزات دستي
نمونه :استفاده از ابزار دستي مانند آچار و ...استفاده از دست در بسته بنديها
شرح :مکمل نمودن نيروي مکانيکي يا نيروي جسماني ،كنترل فعاليتها تماماٌ توسيط متصيدي كيار
ماشينآالت و تجهيزات مکانيکي
انجام ميشود.
نمونه :استفاده از ابزار دستي برقي مانند مته
ماشينآالت و تجهيزات فني و
شرح :ماشين كارهاي اصلي را انجام مي دهد و كنترل فعاليتها كامالٌ بر عهده متصديان ميباشد.
عمومي
نمونه :استفاده از ماشينآالتي مانند ماشينهاي تراش و آسياب و ديگر
ماشين ابزارهاي عمومي.
ماشينآالت وتجهيزات فني
شرح :ماشين كارهاي تخصصي را انجام مي دهند و كنترل فعاليتها كامالٌ بر عهده متصديان است.
تخصصي
نمونه :دارهاي بافندگي برقي
ماشينآالت و تجهيزات فني
شرح :ماشينها يك سري عمليات را بدون دخاليت انسيان انجيام ميي دهنيد كنتيرل متصيديان در
اتوماتيك
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ويژگيها

افزايش پيچيدگي

سلسلسه مراتب وتکميل فعاليت ناچيز است .اما ماشينها نمي توانند اشيتباهات را برطيرف نماينيد و
متصديان بايد اعمال اصالحي را انجام دهند.
نمونه :ماشين ابزارهاي اتوماتيك
شرح :كنترلهاي كامپيوتري موارد زير را امکان پذير نموده است.
 تغيير سرعت و جهت بر حسب عاليم اندازهگيري شده
 شناسايي وانتخاب اعمال مناسب
ماشينآالت و تجهيزات فني
كامپيوتري
 اصالح عملکرد پس از شروع فعاليت
 تجزيه و تحليل نيازهاي محيطي ،و تنظيم آن قبل از شروع به كار جهت تحقق عملکرد مطلوب
 دخالت ناچيز انسان در فعاليتها
نمونه :كنترل شمارشي كامپيوتري ،كنترل شمارشي مستقيم و ماشينآالت توليد با كمك كامپيوتر
شرح :تمام فعاليتهاي كارخانه از طريق استفاده از امکانات كامپيوتري در هم ادغام شده است.
ماشينآالت و تجهيزات فني تمام
نمونه :تقريباٌ هيچگونه دخالت مستقيم انساني وجود ندارد مانند كارخانجياتي كيه كيامالٌ از روبيات
كامپيوتري
استفاده مي كنند.

دوم :تقاضاي فزاينده مهارتهاي مورد نياز براي توليد ،بهبود ،نصب و اداره تجهيزاتي كه پيچيدگي متفاوتي دارنيد نييز ،مسيتلزم
توانائيهاي پيچيده مناسبي است.
اين توانائيها نقش كليدي اي در انجام عمليات صنعتي دارند و در حقيقت اين توانائي است كه تجهيزات را سود بخش مي نمايد.
با اين وجود ،ميزان آنچه كه مي توان انجام داد را اطالعات موجود ،سازماندهي و مديريتي كه در آن فعاليتها انجام ميشود،
هدايت ميكند .توانائيها به پيدايش اطالعات بيشتري نيز منتهي گشته و به اين طريق به بهبود بهرهبرداري از ماشينآالت و
تجهيزات منجر ميگردد.
جدول  -3درجات پيچيدگي توانائيهاي انساني

درجه بندي بر حسب ميزان افزايش
پيچيدگي

توانائي كار با ماشين

ويژگيها
نوع كار :استاندارد
نوع تصميمات :معمولي
تالشهاي فيزيکي :كم ،متوسط ،زياد
تالشهاي فکري :خيلي كم
تحصيالت :سطح دبيرستان و پايين تر
آموزشهاي فني :سطح اوليه و ابتدايي
طبقهبندي :كارگران غير ماهر ونيمه ماهر
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توانائي نصب

توانائي تعمير

توانائي مشابه سازي

توانائي بهبود

توانائي نوآوري
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ويژگيها
نوع كار :استاندارد
نوع تصميمات :معمولي
تالشهاي فيزيکي :كم ،متوسط
تالشهاي فکري :كم
آموزشهاي فني :دوره اي كوتاه
طبقهبندي :كارگران ماهر و تکنسينها
نوع كار :تا حدودي غير استاندارد
نوع تصميمات :تا حدودي معمولي
تالشهاي فيزيکي :كم و متوسط
تالشهاي فکري :متوسط
تحصيالت :تحصيالت حرفه اي و يا دانشگاهي
آموزشهاي فني :كوتاه و متوسط مدت
طبقهبندي :تکنسينها ،متخصصين و مهندسين
نوع كار :غير استاندارد
نوع تصميمات :غير معمولي
تالشهاي فيزيکي :كم
تالشهاي فکري :زياد
تحصيالت :تحصيالت دانشگاهي و باالتر
آموزشهاي فني :زياد
طبقهبندي :تکنسينها ،متخصصين و مهندسين
نوع كار :غير استاندارد
نوع تصميمات :غير معمولي
تحصيالت :دانشگاهي و باالتر
آموزشهاي فني :باال
طبقهبندي :تکنسينها ،متخصصين ،مهندسين
نوع كار :غير استاندارد
نوع تصميمات :غير معمولي
تالشهاي فيزيکي :كم
تالشهاي فکري :بسيار زياد
تحصيالت :تحصيالت دانشگاهي و باالتر
آموزشهاي فني :خيلي باال
طبقهبندي :تکنسينها ،متخصصين ،مهندسين
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سوم :با افزايش ميزان پيچيدگي ماشين آالت وتجهيزات و توانائيهاي انساني ،پيچيدگي اطالعات و دانش فني مورد نيياز بيراي
راهنمايي و استفاده از اين دو نيز افزايش مييابد .در چنين شرايطي ،ارزش استناد به مدارک به نحو حييرتآوري افيزايش پييدا
ميكند.
اين اطالعات بيانگر تجمع دانش بشري است .امروزه ميزان دانش موجود به نحيوي مسيتمر ،در حيال رشيد اسيت و بنيابراين
اطالعات موجود نيازمند به روز شدن ميباشند .اگر اين عمل انجام نشد ،انتخاب و اسيتفاده مناسيب از تجهييزات امکيان پيذير
نخواهد بود .پس يکي از وظايف كليدي هر سازماني ،تضمين تهيه ،استفاده و به روز نمودن انواع اطالعات مناسب است.
جدول  -4درجات پيچيدگي اطالعات و دانش فني

درجه بندي بر
حسب ميزان

ويژگيها

افزايش پيچيدگي
شرح :اطالعاتي كه موجب آگاهي از ماشينآالت مورد نظر ميگردد.
اطالعات آشنا كننده
نمونه :تصويرها ،مدلها ،وبروشورهايي كه توضيحات اوليه در آن وجود دارد.
شرح :اطالعاتي كه درک اصول اصلي نهفته در مصرف و طريق استفاده مورد نظر را امکان
اطالعات توصيف كننده پذير ميسازد.
نمونه :توضيح تجهيزات و فراگرد
شرح :اطالعاتي كه انتخاب و نصب امکانات مورد نظر را مقدور ميسازد.
نمونه :مشخصات تجهيزات ،نقشه كارخانيه ،جيدول گيردش كيار ،مشخصيات ميواد اولييه
اطالعات مشخص كننده
نقشههاي مهندسي ،نقشههاي لوله كشي ،مشخصات نقاشي ،مشخصات نصب ماشيينآالت
و غيره.
شرح :اطالعاتي كه استفاده موثر ماشينآالت و تجهيزات را مقدور ميسازد.
نمونه :فرايندهاي استاندارد فعاليتها ،شرح تفصيلي قرار گرفتن تجهييزات ،دسيتور العملهياي
اطالعات استفاده كننده حفاظتي ،فرايند تضيمين كيفييت ،فراينيد نگهيداري از تجهييزات ،ييافتن نقصيها و ليسيت
نقصهاي ممکنه ،فرايند و دستور العمل فرايند كنترل ،فرايند و دستور العميل فراينيد تولييد،
فرايند و دستور العمل حسابداري هزينه.
شرح :اطالعاتي كه دانش و درک عميق از طراحي و به كار اندازي ماشينآالت و تجهييزات
اطالعات تفهيم كننده را مقدور ميسازد.
نمونه :شرح تفصيلي فراگرد ،طرحها ،منجمله مشخصات وتکنيکهاي مديريت توليد
شرح :اطالعاتي كه امکان بهبود در طراحي و استفاده از امکانات را فراهم ميسازد.
اطالعات تعميم دهنده نمونه :اطالعاتي كه از جريان مهندسي معکوس و تحقيق و توسعه داخلي بدست مييآييد و
موجب پيدايش محصول و بهبود فرايند توليد ميگردد.
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درجه بندي بر
حسب ميزان

ويژگيها

افزايش پيچيدگي
اطالعات ارزيابي كننده

شرح :اطالعات موقعيتي دانش (جهاني) در مورد ماشينآالت و تجهيزات مورد استفاده براي
مقاصدي خاص
نمونه :اطالعات جامعي درباره آخيرين تحيوالت در طراحيي ،بهبيود ،عملکيرد و اسيتفاده از
ماشينآالت و تجهيزات

چهارم :زماني كه كم و كيف يك فعاليت توليدي يا صنعتي توسعه مييابد ،وظايف مديريتي ،ماننيد برناميهرييزي ،سيازماندهي،
اداره ،تحرک و نظارت بر رفتار شركت به نحو فزايندهاي پيچييدهتير مييشيود و بنيابراين بيراي ادغيام كارآميد ماشيينآالت و
تجهيزات ،توانائيهاي انساني و اطالعات ،ممکن است به سازماندهي و مديريت پيچيده تر نياز باشد.
بنابر آنچه گفته شد ،سازماندهي و مديريت اطالعات ،توانائيها و تجهيزات هر فعاليت صنعتي را هماهنگ نموده تا تبديل مطلوب
منابع طبيعي به منابع توليد شده تحقق يابد .در عين حال كه نوع سازماندهي و مديريت مورد نياز به مييزان پيچييدگي در نظير
گرفته شده تجهيزات ،توانائيها و اطالعات بستگي دارد ،اما ممکن است به عنوان تعيين كننده ميزان پيچيدگي ميورد نيياز سيه
جزء ديگر نيز عمل نمايد .به طور كلي ،سازماندهي و مديريت با گذشت زمان بايد توسعه يابد ،تيا بيا پوييايي سيه جيزء ديگير
تکنولوژي و فضاي اقتصادي -اجتماعياي كه عمليات صنعتي در آن انجام ميگيرد همراستا گردد .نوعي طبقهبندي ممکين از
افزايش ميزان پيچيدگي سازماندهي و مديريت در جدول زير ارائه شده است.
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جدول  -5درجات پيچيدگي سازماندهي و مديريت
درجه بندي بر

ويژگيها

حسب ميزان
افزايش
پيچيدگي

شرح :شركتهاي كوچك ،معموال با مديريت مالك و با سرمايهگذاري كم و اشتغال تعداد كمي كارگر
بازار :ويژگي كاال چنان است كه براي كيفيتهاي بسيار متنوع كاال بازاري وجود دارد .معموالٌ اين شركتها اتکا ،شديدي به
واسطه ها براي ارزيابي دارند.
مرحله تالش توليد :استفاده از امکاناتي كه بسادگي در دسترس بوده و به وسيله حق امتياز و غيره محدود نميشود .برناميههياي تولييد
بسيار نوسان دارد زيرا اين شركتها كنترل ناچيزي بر عرضه و قيمت گذاري محصول دارند.
نيروي كار :مديران داراي مالکيت نيز ميباشند واكثر كارگران مهارت ناچيزي دارند
تامين مالي :از سرمايه خود استفاده ميكنند و يا از منابع غير رسمي آن را بدست ميآورند
شرح :شركتهايي كه در مرحله تالش توانايي خود در مهارت استفاده از امکانات را به ثبوت رساندهانيد تماييل بيه بخيش
قراردادهاي جانبي با سازمانهاي بزرگ پيدا ميكنند .در عين حال كه اين امر در كوتاه مدت امنيت خاطري ارائه مينمايد،
اما سرنوشت شركتهاي بزرگ ميشود.
بازار :بازار تضمين شده اي كه در كوتاه مدت ،بعلت وابستگي ،وجود دارد.
توليد :برنامه توليد فشرده ميشود ،و امکان باالبردن سطح ابزار فني با كمك سازمان طرف قرارداد وجود دارد.
مرحله پيوند نيروي كار :مديران مالك ،و اكثر كارگران مهارتهاي پاييني دارند .بعلت الزام به تحقيق بدون استثناء اهداف توليدي ،امور
مديريتي گرايش به رسمي شدن پيدا ميكند.
تامين مالي :استفاده از سرمايه شخصي ،و بعلت وابستگي به سازمان هاي بزرگ ،امکان كسب مبالغ قابيل تيوجهي وام از
سازمانهاي مالي رسمي نيز به وجود ميآيد.
سودآوري :اگر چه بازار تضمين شده اي وجود دارد ،اما بعلت انتقال امور قيمت گذاري (تحصيل قيميت از سيوي شيركت
طرف قرارداد) ،شركت ممکن است سود مناسبي به دست نياورد .سودآوري را ميتوان با كاهش هزينه افزايش داد.
شرح :برخي شركتها كه تخصص كافي و اعتماد بنفس را در دوره وابستگي كسب كرده اند ممکن است بخواهند به روي
پاي خود ايستاده و بطور مستقل كاالي خود را عرضه نمايند .احتمال اين كار در مورد كاالهايي كه عمير طيوالني دارنيد
بيشتر است.
بازار :كاالهايي كه تقاضاي نسبتاٌ ثابت و فزاينده دارند .در اين مرحله ،بر استراتژيهاي بازاريابي تاكيد زيادي ميشود.
مرحله تهور توليد :برنامه قابل پيش بيني توليد
نيروي كار :سطح پاييني از مهارتهاي نيروي كار ،اما باالتر از مرحله وابستگي ،مديران مالك به نحو رسميتري ميديريت
ميكنند .از مديران حرفهاي نيز در قسمتهاي منتخبي ممکن است استفاده شود مثالٌ (بازاريابي)
تامين مالي :سرمايه شخصي و حمايتهاي محتاطانه موسسات مالي
سودآوري :كم تا متوسط
شرح :بر اساس تجربه و شهرتي كه در مرحله تهور كسب گرديده ،شركت ممکن است محصوالت و بازارهاي جدييدي را
شناسايي كرده و با استفاده از كانالهاي ايجاد شده ،تصميم به توليد و عرضه آنها بگيرند.
بازار :كاالهاي موجود در بازارهاي قديمي و جديد ،محصوالت جديد در بازارهاي قديمي و شايد بازارهاي جديد.
مرحله حمايت توليد :تاكيد بر بهبود كيفيت و افزايش كارايي توليد ،استفاده از تجهيزات بهبود يافته و تخصصي شده كه معموالٌ از طريق
همکاريهاي خارجي به دست ميآيد.
نيروي كار :بنيان مالکيت ممکن است گسترش يابد (دو يا چند شريك فعال) .كارگران از مهارتهاي باالتري برخوردانيد و
مديران حرفه اي بيشتري در شركت اشتغال خواهند داشت.
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ويژگيها

حسب ميزان
افزايش
پيچيدگي

تامين مالي :بعلت دارييهاي بيشتري كه بعنوان وثيقه مي توان از آنها استفاده كرد حمايتهاي بيشتري از سيوي موسسيات
مالي ارائه خواهد شد.
سود آوري :متوسط ،اما با گذشت زمان ميتواند بيشتر شود.
شرح :شركتهايي كه در مرحله حمايت فعاليت كردهاند ممکن است مايل به تثبيت موقعيت رقابتي خود از طريق افيزايش
سهم خود در بازار و همچنين ادامه بهبود كيفيت و تنوع محصوالت خود باشند.
بازار :بازاريابي فعالتر و مبتکرانه تر در بازارهاي قديم و جديد
مرحله تثبيت توليد :ادامه ارتقاء سطح ماشينآالت و تجهيزات و تاكيد زياد بر مهندسي ارزش ،طراحي دخلي ،كنترل شديد برنامه توليد
نيروي كار :بنيان گسترده تر مالکيت
تامين مالي :دسترسي آسان به وام از سازمانهاي مالي
سود آوري :متوسط تا زياد
شرح :شركتهايي كه در مرحله تثبيت سريعاٌ به پتانسيل خود ميرسند تمايل دارند از طريق تالش ميداوم بيراي ورود بيه
بازارهاي جديد و تجربه واكنشهاي جديد به روندهاي محيطي ،بر موقعيتهاي خود بيفزايند.
بازار :بازارگرايي خيلي زياد ،ممکن است نقش انتقال دهنده بين المللي تکنولوژي را ايفا نمايند.
مرحله
توليد :با اصالح و بهبود متناوب محصول گرايش به استفاده از تجهيزات فني پيشرفته دارند.
نيروي كار :استفاده از مهارتهاي سطح باال و در راس قرار گرفتن مديران حرفهاي.
شکوفايي
تفکر :استراتژيکي و نوآورانه
تامين مالي :دسترسي آسان به سرمايه از سازمانهاي مالي ملي و بينالمللي.
سودآوري :زياد ،بيشتر سود ممکن است مصرف تحقيق و توسعه شود.
شرح :برخي از شركتهايي كه در مرحله كاميابي قرار دارند ممکن است رهبران جهان در رشتههاي تخصصيي شيده و بيا
مرزهاي تکنولوژي سرو كار پيدا نمايند.
بازار :رهبران بازار هستند وبراي تامين نيازهاي آينده بازار نيز آمادگي دارند.
توليد :ماشينآالت و تجهيزات شديداٌ پيچيده بوده و آمادگي انتقال تکنولوژي حتي از طريق سرمايه گذاري مستقيم را دارا
ميباشند.
مرحله رهبري
سطح بسيار بااليي از تحقيق و توسعه در داخل شركت ،با تاكيد بر تحقيقات پايه ،وجود دارد.
نيروي كار :مالکيت گسترده
سطح بسيار بااليي از مهارتها كامالٌ تحت مديريت حرفهاي طراز اول اداره ميشود.
تامين مالي :دسترسي بسيار آسان به موسسات مالي ملي وبينالمللي.
سودآوري :بسيار زياد

 -1دوچرخه برقي
الف  :سطوح داخلي فناوري
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براساس ارزيابيهاي صورت گرفته پيچيدگي فناوري ساخت دوچرخه برقي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در
حد پايين تر از متوسط ،در خصوص پيچيدگي توانايي انساني و پيچيدگي دانش فني و اطالعات باالتر از متوسط و از
نظر پيچيدگي سازماندهي و مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است.

شکل  -34تعيين پيچيدگي فناوري دوچرخه برقي با روش اطلس تکنولوژي

ب :سطوح خارجي فناوري
فناوري ساخت دوچرخه برقي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.
 -2موتور سيکلت برقي
الف  :سطوح داخلي فناوري
پيچيدگي فناوري ساخت موتور سيکلت برقي همانند دوچرخه برقي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد
پايين تر از متوسط  .در خصوص پيچيدگي توانايي انساني و پيچيدگي دانش فني و اطالعات باالتر از متوسط و از
نظر پيچيدگي سازماندهي و مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است.
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شکل  -35تعيين پيچيدگي فناوري موتورسيکلت برقي با روش اطلس تکنولوژي

ب :سطوح خارجي فناوري
فناوري ساخت موتور سيلکت برقي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.
 -3خودرو هيبريدي
الف  :سطوح داخلي فناوري
پيچيدگي فناوري ساخت خودرو هيبريدي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پاييني قرار دارد  .در خصوص
پيچيدگي توانايي انساني و پيچيدگي دانش فني و اطالعات باالتر از متوسط و از نظر پيچيدگي سازماندهي و مديريت
در سطح بسيار پايين قرار گرفته است

شکل  -36تعيين پيچيدگي فناوري خودروي هيبريدي با روش اطلس تکنولوژي
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ب :سطوح خارجي فناوري
فناوري ساخت خودرو هيبريدي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.
 -4خودرو برقي
الف  :سطوح داخلي فناوري
پيچيدگي فناوري ساخت خودرو برقي همانند خودرو هيبريدي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پاييني
قرار دارد  .در خصوص پيچيدگي توانايي انساني و پيچيدگي دانش فني و اطالعات باالتر از متوسط و از نظر
پيچيدگي سازماندهي و مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است
ب :سطوح خارجي فناوري
فناوري ساخت خودرو برقي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.

شکل  -37تعيين پيچيدگي فناوري خودروي برقي با روش اطلس تکنولوژي

 -5ذخيره سازهاي انرژي
الف  :سطوح داخلي فناوري
پيچيدگي فناوري ساخت ذخيره سازهاي انرژي در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پايين تر از متوسط  .در
خصوص پيچيدگي توانايي انساني و پيچيدگي دانش فني و اطالعات در سطح باال و از نظر پيچيدگي سازماندهي و
مديريت در سطح بسيار پايين قرار گرفته است.
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شکل  -38تعيين پيچيدگي فناوري خودروي برقي با روش اطلس تکنولوژي

ب :سطوح خارجي فناوري
فناوري ساخت ذخيره سازهاي انرژي در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.
 -6ايستگاه شارژ
الف  :سطوح داخلي فناوري
پيچيدگي فناوري ساخت ايستگاه شارژ در سطح ماشين آالت و تجهيزات فني در حد پايين قرار داشته و در خصوص
پيچيدگي توانايي انساني و پيچيدگي دانش فني و اطالعات در سطح باال و از نظر پيچيدگي سازماندهي و مديريت در
سطح بسيار پايين قرار گرفته است.

شکل  -39تعيين پيچيدگي فناوري خودروي برقي با روش اطلس تکنولوژي
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ب :سطوح خارجي فناوري

ی

فناوري ساخت ايستگاه شارژ در خارج از كشور در هريك از چهار مورد فوق در باالترين سطح قرار دارد.

 -3-2-3-2تعيين پيچيدگي به روش ACT

روش  ACTو يا روش «تجزيه و تحليل و ارزيابي تواناييهاي تکنولوژيکي موجود و مقايسه آن با محتواي تکنولوژيکي
محصوالت صنعتي» ،يکي از روشهاي اندازهگيري سطح تکنولوژي ميباشد كه توسط سازمان توسعه صنعتي ملل متحد
( )UNIDOتهيه گرديده است.
سازمان يونيدو از سال  1982به دنبال تهيه يك مجموعه كامپيوتري بوده است كه به وسيله آن بتواند كشورهاي در حال توسعه
را در انتخاب استراتژيهاي صنعتي و يا مشخص نمودن تواناييهاي بالقوه و نقاط قوت و ضعف آنها را ياري نمايد تا از اين طريق
قادر به توليد محصوالت صنعتي با كيفيت قابل مقايسه با كشورهاي صنعتي باشند.
يك نمونه از مجموعه هاي كامپيوتري كه توسط يونيدو تهيه شده است ،مربوط به محصوالت توليدي در رشته الکترونيك
ميباشد .براي استفاده از اين مجموعه كامپيوتري كتابهاي راهنما در چهار جلد و حدود  550صفحه به انضمام يك كتاب
توضيح و تشريح مقدماتي روش در  120صفحه تهيه شده است.
مجموعه  ACTبطور نمونه جهت محصوالت كد  ISIC 38و براي حدود  600محصول مختلف جمعآوري شده است ،كه
كامالٌ قابل طراحي براي محصوالت بيشتر و يا شاخه هاي ديگر ،با طرحهاي صنعتي و يا تركيب شدن با مسائل اقتصادي و
مالي پروژههاي توليدي و نهايتاٌ برنامهريزيهاي استراتژيك و كالن ملي نيز ميتواند باشد كه البته بايد براي هر كشور و يا حتي
در هر محصول خاص بر اساس آموزشي كه داده ميشود ،بصورت مستقل اقدام به تهية برنامه كامپيوتري بشود .مجموعه
 ACTفعالٌ بصورت برنامههاي كامپيوتري بدو زبان انگليسي و فرانسه همراه با چهار جلد كتاب دستور العملهاي آن روي
ديسکت قابل استفاده در سيستم  IBMو يا  PCمناسب كه حداقل داراي حافظه  KB 512باشد قابل ارائه ميباشد و بنا به
ميزان اطالع و آموزش افراديکه آنرا بکار ميگيرند ميتوان استفادههاي بسيار متنوعي از آن بعمل آورد .به عنوان نمونه روي
اين مجموعه مشخصات  48نوع اتومبيل سواري امروزي جمعآوري و ضرائب تکنولوژيك آنها محاسبه شده است كه با داشتن
اطالعات مربوط به امکانات و محدوديتهاي صنعت اتومبيل سواري در كشور و پر كردن ماتريس مربوطه ،به كمك اين
مجموعه ميتوان فهميد با امکانات توليدي (مربوط به  128فاكتور) ،اتومبيلي كه ميتوانيم توليد نمائيم عمال قابل مقايسه با
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كدام يك از محصوالت فعلي جهان بوده و از چه تعداد آنها مرغوبتر و از چه تعداد نامرغوبتر ميباشد و با چه ميزان سرمايه
گذاري (براي رفع نقاط ضعفي كه سيستم مشخص مينمايد) ميشود محصول را تا سطح مورد نظر كه به عنوان مثال در فالن
بازار خارجي قابل عرضه باشد ارتقاء كيفيت داد و از اين طريق از سرمايهگذاريهاي موازي و غير ضروري جلوگيري كرد و نقاط
ضعف واقعي را تقويت نمود و در نهايت يك استراتژي توسعه صنعتي در صنعت اتومبيل سواري و يا هر محصول مشابه،
دسترسي پيدا كرد.
 تشريح مدل
هدف كلي از تهيه مجموعه  ،ACTارايه يك روش اجرايي براي تعيين ميزان پيچيدگي تکنولوژي ماشينآالت (با محصوالت
صنعتي) الکترو مکانيکي با هدف استفاده از اين روشها جهت شناسايي ،انتخاب و مطالعه پروژه ها و محصوالت مختلف
صنعتي و يا ارزيابي وضعيت موجود با وضعيت مطلوب و در نهايت شناخت تنگناهاي خطوط توليدات صنعتي و راههاي ارتقاء
كيفيت توليدات صنعتي قابل رقابت با توليدات مشابه جهت صادرات يا تعديل واردات ،ميباشد.
از روش  ACTهمچنين ميتوان جهت تصميمگيري در زمنينههاي مسائل استراتژيك صنعتي ،اقتصادي و بازرگاني ،به لحاظ
شناخت ومقايسهاي كه از وضع موجود با وضعيت ايده آل صورت ميگيرد ،استفاده نمود .در مقابل فاكتورهاي مربوط به مسائل
استراتژيك صنعتي ،اقتصادي و بازرگاني كه در اطالعات وارده به سيستم به كار گرفته شدهاند ،ميتواند در ارايه نتيجه نهايي
بررسي ،تاثيرگذار باشد.
در حال حاضر مجموعه كامپيوتري  ،ACTاز بين كليه جوانب فوق الذكر ،فقط ابعاد تکنولوژيکي كار را شامل شده و نتيجه
حاصل از آن نيز نشان دهنده موقعيت تکنولوژيکي موجود نسبت به حالت ايده آل ميباشد.
پس از اجرا و بکارگيري روش و كسب نتايج حاصل از مقايسه ميتوان سطح تکنولوژي را شناسايي نموده و بر اساس آن
طراحي مناسبي جهت توسعه كالن تکنولوژي كشور تدوين نمود.
عالوه بر مورد اشاره شده در فوق ،ميتوان به كمك روش ACTمحتواي تکنولوژيکي يك محصول ساخت داخل را اندازهگيري
نمود و آنرا با يك محصول مشابه ساخت خارج مقايسه نمود .از اين طريق ميتوان داليل برتري و توافق كيفي و مطلوبيت
بازارهاي صادراتي را بطور دقيق بدست آورده و سپس با توجه به امکانات و محدوديتها ،كارهاي اجرايي را براي انجام
اصالحات الزم طراحي نمود.
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نمودار نشان داده شده در صفحه بعد ،به گونه اي روشن هدف از بکارگيري روش ACTو اقدامات بعدي آن را به تصوير
كشيده است.
-

مشخصات و معيارها

براي بررسي و سنجش محتواي تکنولوژيکي يك محصول در روش  ACTاز  128فاكتور كه به سه دسته اصلي تقسيم شدهاند،
استفاده ميگردد .فاكتورهاي مورد استفاده شامل مواردي ميباشند كه در طراحي وتوليد محصول نقش ايفا ميكنند .سه دسته
اصلي فاكتورها عبارتند از:
الف -مجموعه فاكتورهاي رده A

اين رده شامل فاكتورهايي ميباشد كه به واحد توليدي مرتبط ميباشند.
ب -مجموعه فاكتورهاي رده B

اين رده شامل فاكتورهاي مرتبط با عوامل زير بنايي و زيرساختاري ميباشد.
ج -مجموعه فاكتورهاي رده C

اين رده شامل فاكتورهاي مرتبط با اجزاء ميباشد.
هر يك از دستههاي فوق خود شامل زيربخشهايي ميباشند كه به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره شده و سپس در پايان اين
روش (پس از تشريح روش محاسبه) ليست كلي فاكتورها ارايه ميگردد.
جدول  -6امتيازدهي پيچيدگي فناوريهاي براساس مدل ACT

دوچرخه برقي

شاخصهاي مرتبط با
طراحي

موتورسيکلت

پيچيدگي عوامل
مرتبط با توليد

شامل عوامل ساخت قطعات  ،مونتاژ  ،كنترل كيفيت توليد ،
دسترسي به سيستم هاي پشتيباني براي اطمينان از برآورده
شدن تعهدات توليد ،عوامل انعطاف پذير نمودن توليد براي
مدل هاي مختلف  ،عوامل افزايش دهنده بهره وري توليد
شامل هزينه هاي باالي طراحي  ،لزوم استفاده از نرم
افزارهاي طراحي پيشرفته  ،الزام وجود يا ارتباط با آزمايشگاه
هاي مختلف و دفاتر فني مهندسي  ،نرخ باالي تحقيقات
براي بهبود و توسعه محصول و فرآيند هاي توليد

خودروي هيبريدي

الکترومکانيکي

خودروي برقي

محصوالت

سيستم ذخيره ساز انرژي

پيچيدگي ماهيت

شرح شاخص ها

ايستگاه شارژ

شاخصهاي

3
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دوچرخه برقي

موتورسيکلت

شامل  :الزام استفاده از دستگاه هاي پيشرفته فلزكاري ،
ماشين كاري  ،توليد قطعات الکترونيکي ،الکتريکي و فتونيك
 ،پرداخت فلزات  ،سيستم هاي پيشرفته ريخته گري  ،سيستم
عوامل زيرساختي توليد هاي پيشرفته هندلينگ  ،حمل و نقل  ،توليد منعطف ،
سيستم هاي پيشرفته رنگ  ،سيستم هاي پيشرفته مونتاژ و
لزوم استفاده از ابزارهاي دقيق و نرم افزارهاي پيشرفته شبيه
سازي توليد مانند CAD/CAM
شامل  :الزام دسترسي به سرويسهاي پيشرفته خدمات فني
عوامل زيرساختي
و ماشين كاري  ،تعميرات پيشرفته ماشين آالت  ،توليد
پشتيبان توليد وخدمات
پيشرفته قطعات پالستيکي و الستيکي  ،طراحي پيشرفته
فناورانه تامين كنندگان
جيگ و فيکسچر و ربات ها
شامل  :دارا بودن اجزا و قطعات پيچيده مکانيکي /
پيچيدگي اجزا و
هيدروليکي و پنوماتيکي  /الکتريکي و الکترونيکي  /ذخيره
كننده انرژي  /نوري و ليزري  /قطعات و اجزاي داراي مواد و
قطعات محصول
يا مکانيزم هاي با فناوري پيشرفته

خودروي هيبريدي

الکترومکانيکي

خودروي برقي

محصوالت

سيستم ذخيره ساز انرژي

شرح شاخص ها

ايستگاه شارژ

شاخصهاي
پيچيدگي ماهيت
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با توجه به اطالعات بدست آمده از ماتريس تهيه شده در خصوص فناوري هاي شش گانه عنوان شده  ،سطح پيچيدگي هريك
از آنها در بخش هاي عوامل مرتبط با توليد  ،شاخصهاي مرتبط با طراحي  ،عوامل زير ساختي توليد  ،عوامل زيرساختي پشتيبان
توليد و خدمات فناورانه تامين كنندگان و پيچيدگي اجزاء و قطعات محصول به طور ميانگين به شرح زير مي باشد :
جدول  -7پيچيدگي فناوريهاي  6گانه با استفاده از روش ACT

محصول فناورانه
ايستگاه شارژ

رديف
1
2

سطح پيچيدگي
پايين
متوسط

دوچرخه برقي  -موتور سيکلت برقي

3

باال

خودرو برقي  -خودرو هيبريدي  -ذخيره سازهاي انرژي
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 -3-3-2چرخه عمر
 فناوري خودرو برقي در چه مرحلهاي از عمر خود قرار دارد؟
تکنولوژيها يکي پس از ديگري متولد و وارد بازار ميشوند و در نهايت برخي از آنها با ورود تکنولوژيهاي جايگزين از رده
خارج ميگردند .در حقيقت همانطور كه زندگي موجودات زنده از مراحل اصلي تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ ميگذرد ،هر تکنولوژي
نيز اين فراز و نشيب را تجربه ميكند .اين مراحل را چرخة عمر تکنولوژي مينامند .پيدايش ،رشد و كاربرد تکنولوژي از يك
منحني خاص به نام  S-Curveپيروي ميكند .از چرخه عمر تکنولوژي ميتوان پيشبيني تکنولوژي و طرح ريزي استراتژيك
يك توسعه تکنولوژي بهره گرفت.

شکل  -40نمودار  Sشکل منحني چرخه عمر تکنولوژي



دوره پروردگي :

در اين دوره ،محصوالت و فرآيندهاي مرتبط با تکنولوژي در مرحلة نوپايي قرار دارند؛ بهطوريكه مجموعهاي از نوآوريها
پيدرپي رخ ميدهند تا سرانجام يکي كامياب شده و بر ديگران فايق ميآيد و فرصت حضور در بازار را مييابد (جنگ ايدهها).
البته در اين مرحله ،هنوز ماهيت و گسترة بازار مشخص نشده است .مشخصة اين دوره ،رشد اندک اوليه است كه در آن
آزمايشهاي تجربي صورت ميگيرد و اشکاالت اولية سيستم رفع ميشود.
در دورة پروردگي ،پژوهشگران بخش غالب نيروي انساني شاغل در تکنولوژي را تشکيل ميدهند.


دوره معرفي :

در اين مرحله ،محصول تکنولوژي وارد بازار شده است ،منتهي بهرهگيري از تکنولوژي رشد بسيار كندي دارد؛ بههمين دليل به
آن دورة جنيني نيز ميگويند .تکنولوژي در اين مرحله بسيار متغير و نامشخص (تثبيت نشيده) اسيت كيه بيه تبيع آن تنيوع در
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محصول باال است .هر چند تکنولوژي در اين دوره داراي مشيتري اسيت ،وليي هنيوز مصيرفكننيدگان ،آن را بيهطيور كاميل
نشناختهاند و تکنولوژي نيز مصرفكنندگان خود را نشناخته است؛ بههمين دليل ،در اين مرحليه شيركتهياي بيزرگ انگييزه و
رغبتي براي سرمايهگذاري در تکنولوژي ندارند .بنابراين تعداد شركتهاي كوچك در اين مرحله بيشتر است كه بهواسطة عيدم
توانايي مالي باالي آنها ،ظرفيت توليد پايين است و در نتيجة آن ،محصول به تولييد انبيوه نمييرسيد .در ايين مرحليه ريسيك
سرمايهگذاري بسيار باال و در عوض قيمتها و سود آن نيز باال است.
پژوهشگران و مهندسين اصليترين بازيگران تکنولوژي در اين مرحله محسوب ميشوند.


مرحله رشد :

در اين مرحله ،روند اسيتفاده و بهيرهبيرداري از تکنوليوژي بيه سيرعت افيزايش ميييابيد .بيا معرفيي بيشيتر و تثبييت نسيبي
موقعيييت محصييول در بييازار و آشيينا شييدن مصييرفكننييدگان بييا آن ،رقابييت بييراي افييزايش توليييد و كيياهش قيمييت بيياال
ميگيرد .بدين ترتيب ،توليد انبيوه در ايين مرحليه آغياز مييشيود .ايين تيالشهيا كيه در جهيت كياهش قيميتهيا و تولييد
انبوه محصوالت صورت مي پذيرد ،منجير بيه تحيوالت بنييادي در فرآينيدهاي تولييد مييشيود .بخيش اعظيم ايين تغيييرات
و نوآوريها ،در جهت ماشينيشدن بيشتر سيستم صورت ميگيرد.

تحقييق مرحليية رشييد يعنييي توليييد در مقييياس انبييوه ،مسييتلزم وجييود منييابع قابييلمالحظيية مييالي ،تحقيقيياتي ،توسييعهاي،
مهندسييي ،مييديريتي و بازاريييابي اسييت .در اييين مرحلييه اسييت كييه شييركتهيياي بييزرگ وارد ميييدان ميييشييوند؛ از اييين رو
شركتهاي كوچيك و مبتکير ييا در يکيديگر ادغيام مييشيوند ييا اينکيه توسيط شيركتهياي بيزرگتير خرييداري و ييا از
گردونة رقابت حذف ميشوند.

مشخصة اين دوره از نقطهنظر تکنولوژيك ،استانداردشدن محصوالت ،قطعات و حتي فرآيندها است ،بهگونهاي كه بعضياً وضيع
استانداردهاي جديد در اين دوره ،به منزلة اهرم فشاري بر ساير رقبا مورد استفاده قرار مييگييرد .شيركتهياي پيشيرو در ايين
عرصه ،استانداردهاي سختي را تدوين مينمايند كه دستيابي رقبا به آنها دشوار يا غيرممکن است.
در دورة رشد ،عالوه بر پژوهشگران و مهندسين ،تکنيسينها نيز در زمرة نيروي انساني مؤثر قرار ميگيرند.


دوره بلوغ :

از آنجاييكه تکنولوژي در قالب محصيول ،خيدمات و ييا فرآينيد جليوه ميينماييد ،رشيد آن تيا حيدودي دوام دارد و بياالخره
بازار اشباع مي شود كه در ايين زميان ،تکنوليوژي وارد مرحلية بليوغ شيده اسيت .در طيي ايين مرحليه ،تغيييرات عميدهاي در
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تکنولوژي رخ نميدهد ،نوآوري بيه شيدت كياهش ميييابيد و عميدتاً بيه بهينيهسيازي سيسيتم محيدود مييشيود (نيوآوري
غالب ًا اقتصادي) .در ايين دوره ،بيه دلييل بليوغ صينعت و تکنوليوژي ،بيازار بيه بيشيترين حيد گسيترش ميييابيد و رقابيت در
كيياهش قيمييت تشييديد ميييشييود ،كييه بييه تبييع آن تکنولييوژي بييه فرآينييدي بييه شييدت اتوماتيييك ،سيسييتماتيك و غيرقابييل
انعطاف تبديل ميگردد . R&Dدر اين مرحليه رنيگ مييبيازد و سيرمايه گيذاري صيرف ًا بيه دالييل اقتصيادي (ميادة اولييه و
نيروي انساني ارزانتر ،نزديکي به بازار و غيره) انجام ميگيرد.
مهندسين ،تکنيسينها و كارگران ماهر بازيگران اصلي اين دوره از تکنولوژي هستند.


دوره افول:

طول دورة اشباع بيا توجيه بيه ماهييت تکنوليوژي بسييار متغيير بيوده و ممکين اسيت از چنيد مياه تيا چنيد دهيه بيه طيول
بيانجامد ،اما از زماني كه تکنوليوژي هياي جيايگزين پيا بيه عرصية ظهيور مييگذارنيد ،مرحلية افيول تکنوليوژي قيديميتير
شييروع ميييشييود .از دسييت رفييتن بييازار فييروش و كيياهش شييديد قيمييتهييا در اييين مرحلييه ،شييركتهيياي كشييورهاي
توسعهيافته را مجبيور مييكنيد كيه تکنوليوژي را بيه كشيورهاي كمتير توسيعهيافتيه كيه هزينيههياي تولييد در آنجيا كمتير
است انتقال دهند؛ زيرا كياهش قيميت محصيول در ايين مرحليه تيا حيدي اسيت كيه تولييد آن ديگير اقتصيادي نيسيت .در
اين مرحله ،ه نوز برخي از كشيورها بنيابر دالييل خياص و عميدت ًا اجتمياعي (بيميه ،اشيتغال و غييره) ،از تکنوليوژي اسيتفاده
مينمايند.
تکنيسينها و كارگران ماهر اصليترين نقشآفرينان اين دوره از تکنولوژي هستند.

 نتيجه گيري چرخه دوره عمر :
با توجه بيه اينکيه رونيد اسيتفاده و بهيرهبيرداري از تکنوليوژي انيواع خيودرو برقيي  ،هيبرييدي  ،ذخييره سيازهاي انيرژي و
ايستگاه هاي شارژ به سرعت افزايش مييابيد .بيا معرفيي بيشيتر و تثبييت نسيبي موقعييت محصيول در بيازار و آشينا شيدن
مصرف كننيدگان بيا آن ،رقابيت بيراي افيزايش تولييد و كياهش قيميت بياال مييگييرد .بيدين ترتييب ،تولييد انبيوه در ايين
مرحله آغاز ميشود .اين تالش ها كيه در جهيت كياهش قيميت هيا و تولييد انبيوه محصيوالت صيورت پذيرفتيه  ،منجير بيه
تحوالت بنيادي در فرآيندهاي توليد شده است.
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از طرفي توليد خودروهاي برقيي و تجهييزات ميرتبط بيا آنهيا در مقيياس انبيوه ،بيا منيابع قابيلمالحظية ميالي ،تحقيقياتي،
توسعه اي ،مهندسي ،مديريتي و بازارييابي در حيال انجيام اسيت و شيركت هياي بيزرگ وارد بيازار ايين محصيول شيده انيد ،
لذا با توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت اين محصوالت در مرحله رشد قرار گرفته اند.

شکل  -41وضعيت فناوريهاي خودروي برقي در منحني چرخه عمر=مرحلهي رشد

خالصه مطالب مطرح شده در رابطه با چرخه عمر تکنولوژيها را ميتوانيد در (جدول  )8مشاهده نماييد.
جدول  -8معرفي مراحل چرخه عمر

شرح دوره
 محصوالت و فرآیند های مرتبط با
تکنولوژی در مرحلة نوپایی قرار دارند

دوره
پروردگي

 مجموعهای از نوآوریها پیدرپی رخ
میدهند تا سرانجام یکی کامیاب شده و بر
دیگران فایق میآید (جنگ ایدهها).
 آزمایشهای تجربی صورت میگیرد و
اشکاالت اولیة سیستم رفع میشود.

دورة
معرفي
(جنيني)

 محصول تکنولوژی وارد بازار شده است
ولی بهرهگیری از تکنولوژی رشد بسیار
کندی دارد
 تکنولوژی در این مرحله بسیار متغیر و
نامشخص (تثبیت نشده) است
 شرکتهای بزرگ انگیزه و رغبتی برای
سرمایهگذاری در تکنولوژی ندارند .ریسك
سرمایهگذاری بسیار باال و در عوض
قیمتها و سود آن نیز باال است.

دوچرخه
برقي

موتور سيکلت خودروي خودروي
هيبريدي
هيبريدي تمام برقي

باتري
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دوچرخه
برقي

موتور سيکلت خودروي خودروي
هيبريدي
هيبريدي تمام برقي

باتري

 روند استفاده و بهرهبرداری از تکنولوژی به
سرعت افزایش مییابد

دورة
رشد

 رقابت برای افزایش تولید و کاهش قیمت
باال میگیرد
 تحوالت بنیادی در فرآیندهای تولید در
جهت کاهش قیمتها و تولید انبوه
محصوالت صورت میپذیرد











 استانداردشدن محصوالت ،قطعات و حتی
فرآیندها است

دورة
بلوغ
(اشباع(

دورة
افول
(نزول(

 تغییرات عمدهای در تکنولوژی رخ
نمیدهد ،نوآوری به شدت کاهش مییابد
و عمدتاً به بهینهسازی سیستم محدود
میشود
 به دلیل بلوغ صنعت و تکنولوژی ،بازار به
بیشترین حد گسترش مییابد و رقابت در
کاهش قیمت تشدید میشود
 از زمانی که تکنولوژیهای جایگزین پا به
عرصة ظهور میگذارند ،مرحلة افول
تکنولوژی قدیمیتر شروع میشود.
 از دست رفتن بازار فروش و کاهش شدید
قیمتها

 -4-2جمع بندي فصل دوم
در اين فصل ابتدا به بررسي ضرورت اجراي اين طرح با تکيه بر اسناد باالدستي و حوزه هاي چالش مرتبط بيا صينعت خيودرو
برقي و هيبريد پرداخته شد.
در ادامه به منظور تدوين مباني سند ،به تعيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات پرداخته شد .سيطح تحلييل از منظير مرزهياي
جغرافيايي مورد مطالعه قرار گرفت كه در سطح ملي و منطقه اي مشخص گشت كه با زيربخشهاي زيسيت محيطيي ،صينعتيآ
نرژي و زيرساختهاي حمل و نقلي در ارتباط است .در نهايت به عنوان نتيجه بحث مطرح گرديد كه :با توجه به اينکه اين سند
در سطح متوليان يکي از حوزه هاي اثرگذار بر توسعه خودروي برقي تهييه ميگيردد ،بنيابر ايين ،راهکارهياي و برناميه رييزي
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راهبردي در بخش هاي مرتبط با حامل هاي انرژي و برق تعميق شده و در حوزه هاي ديگر به صورت برناميه هياي كيالن و
توصيه هاي راهبردي بدان پرداخته مي شود.
در سطح فراملي نيز با بررسيهاي صورت گرفته ومطالعه اسناد بينالمللي اين حوزه ،عنوان شد كه با توجه به اينكه كشور ما در
حال حاضر در نوآوري (زنجيره ايده تا ثروت) فناوري هاي خودروي برقي  ،به طور قطع جزو كشورهاي پيرو مي باشد ،شيناخت
وضعيت بين المللي و ارائه راهکارهاي توسعه ارتباط با حركت هاي فراملي در اين حوزه ،بايد مدنظر « سند راهبردي و نقشه راه
خودروبرقي» قرار بگيرد.
در بخش تعيين افق زماني تحليل ،نيز با ارئه مقايسهاي بين برنامهريزيهاي صورت گرفته در ديگر كشورها و اسناد باالدسيتي
موجود در ايران ،افق زماني برنامه ريزي سند حاضر سند  1404معرفي گشت.
در ادامه فصل و به منظور مشخص نمودن ابعاد ماهيت فناوري خودروهاي برقي و هيبريدي ،به سابقه حضور اين فناوري ها در
جهان و بازار كنوني آنها پرداخته شد .همچنين روند آتي وضعيت خودروهاي برقي و هيبريدي در جهان در ييك نگياه اجميالي
بررسي و ارائه گرديد.
از ديگر مباحث مهم مطرح در زمينه بررسي و تعيين ابعاد ماهيت ،مبحث پيچيدگي فناوري ميباشد كه اين موضوع نيز به طيور
كامل ارائه گرديد .در اين قسمت سعي شد تا با استفاده از  2روش اطلس فناوري و روش  ACTبيه محاسيبه پيچييدگيهياي
هريك از  6محصول فناورانه مورد نظر در اين سند (دوچرخه -موتورسيکلت -خودروي هيبريدي -خودروي تمام برقي – باتري
– ايستگاه شارژ) به طور كامل و جداگانه پرداخته شد.
در آخرين بخش از ابعاد ماهيت نيز به موضوع چرخه عمر فناوريها پرداخته شد .سيکل چرخه عمير فنياوري و مشخصيات هير
دوره ي آن به طور كامل تشريح گرديد و در نهايت با جمع بنديهاي صورت گرفته مشخص شد كه فناوريهاي  6گانه اصيلي
مورد نظر در اين سند ،همگي در محدودهي دورهي رشد از چرخه عمر فناوري به سر ميبرند.
در ادامه و در فصل سوم به بررسي مباحث مرتبط با هوشمندي فناوري كه شامل شناسايي حوزههاي فناورانيه و آينيده پژوهيي
فناوريهاي خودروهاي برقي و هيبريدي ميباشد پرداخته خواهد شد.
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 -3هوشمندي فناوري خودرو برقي
 -1-3شناسايي حوزههاي فناورانه خودرو برقي
در اين بخش كاربردها ،اجزا و زير سيستمهاي فناوري خودرو برقي مشخص ميشود كه اين كار با اسيتفاده از درخيت فنياوري
انجام خواهد شد  .باتوجه به گستردگي موضوع و تنوع باالي محصوالت مورد بحث در اين حوزه كه همگي ذييل عنيوان كليي
«وسايل نقليه برقي »1تعريف ميشوند ،الزم است در ابتدا دسته بندي كلي و مفهومي در اين رابطه صورت پذيرد .پس از آن به
بررسي كامل هر يك از اين وسايل نقليه تا حد توان و استخراج زيرسيستمهاي هريك به همراه فناوريهياي ميرتبط پرداختيه
ميشود.
از يك منظر كلي ،وسايل نقليه را ميتوان مطابق موارد زير دسته بندي نمود:
 .1وسايل نقليه دريايي
 .2وسايل نقليه هوايي
 .3وسايل نقليه زميني
باتوجه به محدوده تعريف شده براي پروژه،در اين بخش بندي تمركز برروي وسايل نقليه زميني خواهد بود .وسايل نقليه زميني
نيز به دو دسته كلي تقسيم ميشوند:
 .1حمل و نقل ريلي
 .2حمل و نقل جاده اي
كه باز باتوجه به محدوده تعريف شده ،وسايل حمل و نقل جاده اي در اين پروژه مدنظر قرار دارند .در بخش حمل و نقل زميني
و جاده اي ،ميتوان دسته بندي كلي زير را براي وسايل نقليه در نظر گرفت:
 .1دوچرخ برقي و هيبريدي
 .2موتورسيکلت برقي و هيبريدي
 .3خودروي سواري هيبريدي

Electrical Vehicle
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 .4خودروي سواري تمام برقي
 .5اتوبوس الکتريکي
مشاهده مي شود كه وسايل نقليه بسيار متعدد و متنوعي ذيل عنوان كلي خودروهاي برقي تعريف و طبقه بندي ميشوند .باتوجه
به اولويت هاي تعريف شده براي پروژه حاضر و نظر غالب اعضاي كميته محترم راهبري پروژه ،بنا بر اين شد تا در ايين پيروژه
تنها به وسايل ن قليه كوچکتر از اتوبوس توجه شود و كليه بررسي ها تا همين محدوده (در پروژه حاضر) منحصر شوند .در اداميه
به ذكر توضيحات الزم پيرامون دوچرخ ،موتور سيکلت و خودروهاي سواري برقي و هيبريدي پرداخته ميشود.
 -1-1-3دوچرخه برقي

1

دوچرخه برقي كه امروزه مدلهاي بسيار متنوعي از آن در دنيا موجود مي باشد به شکلي تحقيق هميان آرزوي كودكانيه اسيت.
دوچرخه ي برقي يا  Ebikeدوچرخه اي است كه بيه ييك مجموعيه الکترومکيانيکي پيشيرانهي كمکيي مجهيز اسيت .ييك
الکتروموتور ويژه در چرخ به نحوي تعبيه شده كه صرفاً در مواقع لزوم به اراده دوچرخه سيوار ،نييروي پيشيرانه ي كمکيي بيه
دوچرخه اعمال مي نمايد و در عين حال هيچ مزاحمتي براي ركاب زدن عادي دوچرخه سوار ايجاد نمي نمايد .انرژي مورد نياز
الکتروموتور توسط باتري تأمين مي شود .باتري از طريق شارژر مخصوص با برق شهر در منزل يا محل كيار شيارژ ميي شيود.
الکتروموتور از نوع  DC Brushedو  DC Brushlessمجهز به گيربکس خورشيدي و كالچ اتوماتيك مي باشد كه توسط يك
سيستم كنترلر سوييچينگ دور و قدرت آن كنترل مي شود .نمايشگرهاي ديجيتالي ميزان شارژ و در مدلهاي پيشرفته تر سرعت
و مسافت پيمايش را نشان مي دهد.
پيمايش كيلومتر شهري تنها  88تومان ،دوچرخه برقي را به كم استهالکترين و اقتصاديترين وسيله نقليه موتوري در سطح
عمومي تبديل كرده است .اين وسيله با صرف انرژي در حدود  0/6كيلووات ساعت ( )kwhميتواند مسافتي بيش از 30
كيلومتر را طي نمايد .اين يعني هزينه پيمايش  100كيلومتر مسافت شهري با دوچرخه برقي (با نرخ قيمت برق  44تومان به
ازاي هر كيلووات ساعت) تنها  88تومان خواهد بود .اين هزينه براي يك خودرو معمولي با بنزين  700توماني  7000تومان و
براي يك موتورسيکلت معمولي  2800تومان ميباشد.

Electric Bike
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با توجه به خصوصيات ذكر شده ،به طور كلي ميتوان دوچرخه برقي را يك وسيله نقليه بسيار كمصدا ،غير آالينده ،كمهزينه
دانست كه به عنوان پربازدهترين ،سبكترين و ارزانترين وسيله نقليه موتوري شناخته ميشود و از آن به عنوان گزينهاي جديد
براي تردد در مسيرهاي كوتاه و متوسط شهري استفاده كرد.
دوچرخه برقي دوچرخهاي است كه به سيستم محركه الکتريکي شامل موتور ،انتقال قدرت ،كنترلر و منبع تغذيه الکتريکي
مجهز ميباشد .تفاوت دوچرخه برقي با موتورسيکلت برقي در اين است كه هويت دوچرخه به معني وسيله نقليهاي كه با انرژي
انسان حركت ميكند 1در آن حفظ شده و كماكان انرژي ماهيچهاي انسان در حركت دوچرخه برقي نقش جدي بازي ميكند.
ايدهي دوچرخه برقي در جهان ايدهي جديدي نميباشد و شايد بيش از صد سال قدمت داشته باشد؛ اما تجاريسازي آن به
جهت پيشرفت در تکنولوژي دو جزء اساسي آن يعني موتور الکتريکي و باتري در چند سال اخير ممکن گرديده است.
هزينه مصرف انرژي كم ،راندمان باال و غيرآالينده بودن از جمله خواص مطلوب خودروهاي برقي ميباشد كه در دهههاي اخير
محافل علمي ،سياسي و صنعتي را به سمت جايگزيني خودروهاي برقي ترغيب نموده است؛ اما بعد از دو دهه تالش جدي
بخش صنعت ،تکنولوژي خودروهاي برقي با توفيق جدي روبرو نگرديد .مشکل اصلي در ذخيرهسازي انرژي الزم جهت ارضاي
عملکرد استاندارد مورد انتظار از يك خودرو بوده است .لذا توفيقي نيز در تجاريسازي خودروهاي برقي صورت نگرفت؛ اما در
حاشيه اين تالشها خودروهاي سبكتر با عملکرد ديناميکي ،سرعت و برد محدودتر توجيهپذيري بهتري را براي بهرهگيري از
سيستم محركه الکتريکي از خود نشان دادند .در رأس اين وسايل دوچرخه برقي نشان داد كه قادر است عملکرد ديناميکي و برد
قابل قبولي را با وزن محدود و مناسب باتري و قيمت كلي مناسب ارائه نمايد و به سرعت به تنها خودروي برقي با قابليت
تجاريسازي و توليد انبوه بدل گرديد.
هزينه انرژي بسيار كمتر در مقايسه با ساير وسايل نقليه موتوري ،غير آالينده بودن ،قيمت ارزان ،استهالک كم و فرهنگسازي
مناسب استفاده از اين وسيله موجب شده توليد و عرضه اين وسيله به بازار در كشورهايي نظير چين و ژاپن و به طور كلي
آسياي جنوب شرقي به رشد چشمگيري دست يابد .تا جايي كه در كشور چين ظرف مدت  4سال توليد اين وسيله به حدود 4
برابر افزايش يافت و از مرز يك ميليون دستگاه در سال فراتر رفت.

)HPV (Human Powered Vehicle
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اگرچه بازارهاي آمريکايي و اروپايي دوچرخه برقي از نظر كمي رونق بازارهاي آسيياي جنيوب شيرقي را دارا نمييباشيد ،آميار
تقاضاي اين وسيله در اين بازارها نيز رو به فزوني ميباشد[.]3
در ايران به جهت ارزاني سوخت و ماهيت فرهنگ حملونقل و ترافيك توجه كمتري به دوچرخه برقي شده است .عدم شناخت
عامه و عدم وجود فرهنگ استفاده از دوچرخه و دوچرخه برقي در ايران بخصوص در شهرهاي بزرگ موجب گرديده تاكنون
بازار مشخص و تعريف شدهاي براي اين كاال ايجاد نشود .همين امر سبب افزايش ريسك سرمايهگذاري توليدكنندگان و
بازرگانان بر روي اين كاال ميباشد .عدم سرمايهگذاري در توليد و بازرگاني اين كاال سبب ميگردد تبليغاتي نيز روي آن صورت
نگيرد ،عدم تبليغ و فرهنگسازي موجب عدم ايجاد بازار مناسب شده و اين وضع ميتواند تا زمان طوالني ادامه يابد.

شکل  -42دوچرخه برقي و اجزاي آن
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 -1-1-1-3تاريخچه دوچرخه برقي

دوچرخه برقي در دهه  1890ميالدي طرح ريزي شد .اولين دوچرخه برقي در آن سالها مجهز به يك موتور  DCبا جاروبيك و
كموتاتور بود و چون دوچرخه مجهز به گيربکس نبود اين موتور مي توانست از باتري  10ولت تا  100آمپر جريان مي بکشد.
در سال  1987دوچرخه برقي با دو هاب موتور 1اختراع شد كه موتور در داخل خود چرخ طراحي شده بود .سيستم اين دوچرخيه
برقي به صورت خودرو هيبريد موازي بود و امکان استفاده از هر دو مدل نيروي محركه در هر لحظه امکان پذير بود .بعيدها در
سال  1899ميالدي از هاب موتور در چرخ عقب استفاده شد .در دهه  1990سنسورهاي گشتاور و سيستمهاي كنترليي توسيعه
يافتند و در دوچرخههاي برقي به كار گرفته شدند.
 -2-1-1-3كاربردهاي دوچرخه برقي
 كاربريهاي ورزشي و تفريحي -توريستي:

همانگونه كه راندن دوچرخه براي دوچرخه سوار لذت بخش است ،راندن دوچرخهي برقي نيز بسيار جذاب ،لذت بخش و نشاط
آور است با اين تفاوت كه به داليل فني لذت راندن دوچرخهي برقي بيشتر از راندن دوچرخهي معمولي ميباشد .انگيزه ي
ركابزدن در دوچرخهي معمولي حركت كردن و جلوتر رفتن در مسير حركت ميباشد .قطع كردن ركاب زدن در يك مسير بدون
شيب يا سربااليي به معني ايستادن از حركت ميباشد.
انگيزه ي ركاب زدن در دوچرخه ي برقي اندكي متفاوت است .در دوچرخهي برقي ركاب زدن به انگيزه ي افزايش سرعت
صورت ميگيرد و از آن جهت كه اجبار و فشاري در استفاده از ركاب وجود ندارد ،نيز حركت با سرعت ،نرمي و سهولت بيشتري
صورت ميگيرد ،جذابيت و نشاط بيشتري به همراه خود دارد .بديهي است كه در اين صورت ميتوان كاربردهاي تفريحي و
توريستي بسيار وسيعي براي اين وسيله متصور بود .از جنبهي ديگر بيخطر و غير مزاحم بودن اين وسيله اين فرصت را براي
نوجوانان فراهم ميآورد كه اجازه ي استفاده از اين وسيلهي مفرح را به عنوان تنها وسيلهي نقليهي موتوردار داشته باشند .اين
مسأله آرزوي بسياري از نوجوانان و دغدغهي بسياري از والدين آنها در كشور ما ميباشد.
از جنبهي ورزشي اگرچه اين ديدگاه وجود دارد كه استفاده از انرژي كمکي ذخيره شده باعث تنبلي فرد در ركاب زدن و كمرنگ
شدن خاصيت ورزشي آن ميشود ،واقعيت اينست كه اوالً يك ركابزن مختار است فشار بار ركاب زدن را به هر ميزان كه الزم
ميداند به بدن خود اعمال كند .كم كردن سهم انرژي برق موجب افزايش بار ماهيچهاي خواهد بود .دوم اينکه دوچرخه سواري
Hub Motor
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به عنوان يك ورزش تا مرز خستگي مطلوب است و توسط دوچرخه سوار ادامه مييابد .همين فشار را در دوچرخهي برقي در
سرعتهاي باالتر و مسافتهاي طوالنيتر ميتوان ايجاد نمود .با دوچرخهي برقي ميتوان دوچرخه سواري را همواره در مد مطلوب
هوازي ادامه داد و وارد مد اسيدالكتيکي نگرديد .سوم اينکه نگراني كمتر دوچرخه سوار آماتور از مسير طوالني ،سربااليي و
خستگي انگيزهي استفادهي مدام و مکرر از اين وسيله را در وي ايجاد ميكند و اين تداوم و تکرار به استفاده موجب عادت
كردن به دوچرخه سواري و حفظ سالمت از طريق ورزش پايدار ميگردد .اما نکتهي مثبت ديگر در توجيه كاربري ورزشي
دوچرخهي برقي مربوط به افراد سالمند ،بيماران قلبي و افرادي كه به هر دليل دچار ضعف جسمي ميباشند و نياز به تحرک و
ورزش با فشار كنترل شده دارند ميباشد.
 تردد روزمرهي شهري خانه تا محل كار يا تحصيل:

اصليترين و وسيعترين كاربري دو چرخهي برقي استفاده به عنوان وسيلهي نقلييهي شخصيي در تيردد روزميرهي شيهري در
مسيرهاي منزل تا محل كار يا تحصيل و برعکس ميباشد .با نگاهي به مشخصات عملکردي دوچرخه برقي ميتوان دريافيت
كه اين وسيله تناسب بسيار مطلوبي با كاربري در مسيرهاي كوتاه و متوسط شهري دارد.
بر اساس آمار سازمان ترافيك در سال  1378ساكنين تهران در يك ساعت اوج صبح (ساعت  )8حدوداً  970.000سيفر سيواره
انجام ميدهند كه كل مسافت پيموده شده  4.446.000كيلومتر را شامل ميشود .اين بدان معني است كه سفرهاي آغاز صيبح
شهر تهران كه بيشتر مربوط به رسيدن به محل كار يا تحصيل ميباشند ،داراي مسافت متوسطي در حدود  4/6كيلومتر ميباشند
كه سازگارترين وسيلهي نقليه با اين مسافت دوچرخه برقي ميباشد .چرا كه اوالً مسير رفت و برگشت با حاشيهي امنيتي باال به
راحتي در برد قابل پيمايش دوچرخه قرار دارد .دوم اينکه اين مسافت براي پياده روي و دوچرخه معمولي زيياد و خسيته كننيده
است .سوم اينکه تکرار و روزمرگي اين مسافت در رفت و برگشيت تيا احسياس خسيتگي فيرد از زيين دوچرخيه فاصيله دارد.
(مسافتهاي طوالنيتر كه توسط دوچرخهي برقي قابل پيمايش ميباشد ،با وجود اينکيه از نظير ركياب زدن و انيرژي حركتيي
خستگيآور نيست ،از نظر موقعيت قرارگيري بدن و ضربات جاده خسته كننده خواهد بود)
دوچرخه برقي در دوشکل موجود است در مدل اول دوچرخه از همان ابتداي توليد به صورت برقي توليد ميگردد و مدل ديگير
تبديل دوچرخه معمولي به برقي با استفاده از كيت هاي الکتريکي آماده مي باشد .در ادامه هر دو مدل شرح داده خواهد شد.
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شکل  -43اجزاي دوچرخه برقي

 -3-1-1-3طبقه بندي دوچرخه هاي برقي

دوچرخه هاي برقي بر اساس قدرت تحويلي توسط موتور الکتريکي ،سيستم كنترلي آنها طبقه بندي مي شوند .منظور از سيستم
كنترلي در دوچرخه برقي سيستمي است كه زمان و مقدار توان مورد نياز از موتور الکتريکيي را تعييين مييكنيد .طبقيه بنيدي
دوچرخه هاي برقي ،به داليل گوناگون از جمله قيوانين داخليي كشيورها كيه در بعضيي ميوارد دوچرخيه برقيي را جيز طبقيه
موتورسيکلت ها مي دانند ،بسيار سخت است و از تنوع بسياري برخوردار است.
علي رغم تمام اين پيچيدگيها ،مي توان دوچرخه هاي برقي را در سه كالس در نظر گرفت كه عبارتند از:
 كالس :Pedal-Assist
در اين كالس مقدار توان و زمان توان تحويلي توسط موتور الکتريکي بستگي به دوچرخه سوار دارد .در اين كالس سنسيوري
جهت تعيين سرعت يا نيرو پدال و يا هر دو مورد بر روي دوچرخه نصب مي شود .در اين سيسيتم بيه محيض اينکيه ترميزي
صورت بگيرد موتور غير فعال مي شود .در اين كالس موتور الکتريکي تنها تا رسيدن به يك سرعت معقول و منطقي دوچرخه
سوار را همراهي ميكند و زماني كه دوچرخه سوار به اين سرعت برسد موتور الکتريکي به صورت خودكار خاموش ميشيود .در
اين حالت معموالً سرعت دوچرخه حداكثر  25كيلومتر در ساعت اسيت و تيوان موتيور الکتريکيي حيدود  250وات ميي باشيد.
همچنين در اين مدل وتور هيچ گاه تواني بيشتر  250وات مصرف نمي كند (معموالً براي شيب هاي خيلي تند كاربرد ندارد).
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بنابراين به طور خالصه ميتوان گفت اختيار و زمان استفاده از انرژي الکتريکي در اين كالس در دستان دوچرخه سوار نميباشد
بلکه معموالً در مواقع باد مخالف و سربااليي با شيب معمولي و ماليم موتور الکتريکي با توجيه بيه سنسيورهايي كيه بير روي
دوچرخه نصب شده است به كمك دوچرخه سوار مي آيد.
اگر توان موتور الکتريکي بزرگتر از  250وات باشد و محدوديت سرعت  25كيلوات در ساعت بر روي دوچرخه وجود نداشته باشد
آنگاه در طبقه بندي اي ن دوچرخه در بين دوچرخه هاي برقي بين كشورهاي مختلف اختالف نظر به وجود مي آيد .براي نمونيه
كشور آلمان معموال اين مدل دوچرخه را در دسته موتورسيکلت به حساب مي آورد.
 كالس :Power-on-Demand
در اين كالس از موتور هر زمان و هر اندازه كه دوچرخه سوار بخواهد مي تواند استفاده كند .هنگامي كيه دوچرخيه سيوار پييچ
كنترلي واقع در فرمان دوچرخه را به اندازه مورد نظر خود بچرخاند به همان ميزان موتور الکتريکي نيروي محركه اي توليد مي
كند تا به سرعت دوچرخه افزوده شود .قدرت موتور الکتريکي در اين كالس معموال بيشتر از كالس  Pedal-Assistاسيت بيه
گونه اي كه بعضي از كشورها از جمله آلمان آن را جز كالس موتورها قلمداد ميكنند .در اين حالت دوچرخه سوار مي تواند:
 تنها از نيروي پدال براي حركت دوچرخه استفاده كند.
 تنها از نيروي موتور الکتريکي براي حركت دوچرخه استفاده كند.
 از هر دو نيروي پدالي و موتوري به صوذرت همزمان استفاده كند.
 كالس تركيبي:
دوچرخه هاي اين كالس سيسيتمي متشيکل از كيالس  Power-on-Demandو كيالس  Pedal-Assistرا در خيود جياي
دادهاند.
 -4-1-1-3موتور و سيستم كنترلي

امروزه موتورها و سيستم هاي كنترلي متفاوتي در دوچرخه هاي برقي مورد استفاده قرار گرفته اند .مدل هاي ارزان قيمت آنهيا
از يك زنجير يا تسمه به همراه يك موتور در خارج از چرخ استفاده مي كنند .مزيت اين طراحي در سادگي فرم و شکل موتيور
مي باشد و نياز به تاسيسات خاصي ندارد .اما امروزه اكثر مدلها از هاب موتورها استفاده مي كنند كه در ادامه به صيورت كاميل
شرح داده خواهند شد.
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دو مدل هاب موتور  Brushed DCو  Brushless DCمعروفترين مدلهاي موتور الکتريکيي در دوچرخيه هياي برقيي ميي
باشند .اين هاب موتورها در چرخ جلو يا عقب قرار مي گيرند.
چند سوال كه معموال در مورد موتورها در داخل يك دوچرخه برقي مطرح مي شود عبارتند از:
 موتور  Brushed DCيا Brushless DC؟
 هاب موتور يا موتور معمولي؟
 هاب موتور در چرخ جلو واقع شود يا در چرخ عقب قرار بگيرد؟
كه در ادامه به اين سه سوال پاسخ داده خوهد شد.
ب راي پاسخگويي به سوال اول بايد گفت همواره تالش مي شود تا وسايل نقليه شهري از بهترين و پر بيازده تيرين قطعيات در
ساختار خود استفاده كنند .به همين دليل نياز است تا با دو موتور و ساختار آنها تا حدودي آشنا شويم .بنابراين در ادامه به شيرح
اين دو موتور پرداخته مي شود.
موتورهاي با جاروبک (:)Brushed DC

در اين موتورها براي جمع آوري جريان از روتور به ذغال نياز است .ذغالها با گذشت زمان دچار خيوردگي ميي شيوند بنيابراين
راندمان موتور را كاهش مي دهند تا اينکه بعد از طي مسافت خاصي توسط دوچرخه ،اين ذغالها مي بايست تعويض گردند ،اين
امر موجب مي شود تا هزينه تعمير و نگهداري اين خودروها باال برود و ضمنا برد مفيدي كه دوچرخه برقي با يك باتري با شارژ
كامل مي توان طي كرد در اين نوع موتورها به دليل خوردگي ذغالها كاهش مي يابد .مجموعه اين عوامل موجب شده است تا
در دوچرخه هاب برقي به سراغ موتور  Brushless DCبروند.

شکل  -44موتور Brushed DC
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موتور بدون جاروبک (:)Brushless DC

بيشتر دوچرخه هاي برقي از موتورهاي  Brushless DCكه نياز به تعمير و نگهيداري بسيياري كميي دارنيد در سياختار خيود
استفاده مي كنند .موتورهاي بدون جاروبك تا سال  1962مورد استفاده تجاري قرار نمي گرفتند .اين موتورها گشتاور بيشينه را
در لحظه سکون فراهم ميآورند؛ اين گشتاور به صورت خطي بيا افيزايش سيرعت كياهش ميي يابيد .برخيي محيدوديت هياي
موتورهاي با جاروبك ميتوانند در موتورهاي بدون جاروبك جبران شوند .اين موتورها كارايي بياالتري را بيه هميراه داشيته و
همچنين حساسيت كمتري نسبت به سايش مکانيکي كموتاتور دارند .اين فوايد در برابر كاهش نيرو ،پيچيدگي بيشتر و كنتيرل
الکترونيکي گرانتر بدست آمدهاست.
موتور هاي بدون جاروبك نوعي موتور دي سي هستند .در موتورهاي معمولي دي سي كه آهنرباي دائم دارند به سيم پييچ هيا
توسط جاروبك به نوبت ولتاژ اعمال مي شود و ميدان هاي ايجاد شده سبب حركت مي شود.اما در موتورهاي بيدون جاروبيك
چند سيم پيچ وجود دارد كه به كمك مدار هاي الکترونيکي فاز سيم پيچ ها به نوبت عوض ميي شيود و داراي آهنربياي دائيم
متعددي نيز مي باشند .ساختار داخلي موتور دي سي بدون جاروبك در (شکل  )45نمايش داده شده است.

شکل  -45موتور  DCبدون جاروبک
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از معايب موتور بدون جاروبك مي توان بدين صورت عنوان كرد كه توان بيشينهاي كه ميتواند به موتور بدون جاروبك اعمال
شود تقريباً با حرارت محدود ميشود؛ چراكه آهنرباها را تضعيف ميكند و ميتواند به عايق سيمپيچها نيز آسيب بزند.
اشکال اساسي يك موتور بدون جاروبك نسبت به موتور با جاروبك قيمت باالتر آن است كه دليل آن را مي توان بدين صورت
عنوان كرد كه موتورهاي بدون جاروبك به مدار كنترل كننده سرعت الکترونيکي پيچيده براي حركت نياز دارند .موتورهياي بيا
جاروبك ميتوانند توسط كنترلگرهايي همچون رئوستا كه بسيار سادهتر است تنظيم شوند .هير چنيد ،در ايين روش بيه دلييل
تلفات توان در رئوستا كارايي كاهش مي يابد.
برخي از مزيت هاي موتور بدون جاروبك عبارت است از:
موتورهاي بدون جاروبك در تبديل برق به توان مکانيکي نسبت به موتورهاي جاروبكدار كارآمدترند .اين پيشرفت تا حد زيادي
به خاطر تعريف سرعت موتور توسط فركانسي است كه سوييچ ميشود ،نه ولتاژ .دستآوردهاي بيشتر به خاطر نبودن با جاروبك
و در نتيجه كاهش تلفات اصطکاک است .بيشترين كارآيي پيشرفته در حالتهاي بدون بار و كم بار منحني عملکرد موتور است.
تحت بارهاي مکانيکي باال ،موتورهاي بدون جاروبك و موتورهاي باكيفيت با جاروبك در كارآيي غيرقابل مقايسهاند .محيطها و
نيازمنديها در حالتهايي كه توليدكنندهها از موتورهاي بدون جاروبك ديسي استفاده مييكننيد ،شيامل عملکردهياي بيدون
نگهداري ،سرعت هاي باال و عملکردهايي كه در آن ها جرقه مخاطره انگيز است (مانند محيط هاي قابل انفجار) ،يا ممکن اسيت
به دستگاههايي كه نسبت به برق حساس هستند اثر بگذارد.
در موتورهاي بدون جاروبك سيستم كنترلي چرخش روتور را برعهده دارد و در نتيجيه بيه وسييلههيايي بيراي درک جهيت و
1

موقعيت روتور (نسبت به سيمپيچهاي استاتور) نيازمند است .در برخي طراحيها از حسگرهاي اثر هيال ييا rotary encoder

براي اندازه گيري مستقيم موقعيت روتور استفاده ميكنند .برخي ديگير نييز نييروي محركيه الکتريکيي( )EMFبازگشيتي را در
روتورهاي خارج از هدايت اندازه ميگيرند تا به موقعيت روتور پي ببرند و بدين ترتيب نياز به حسگر اثر هال جداگانه را از ميان
بردهاند و به هميندليل عموما به آنها كنترلگرهاي بدون سنسور گفته ميشوند.
يك سيستم كنترلي  3خروجي دوقطبي (مثالً خروجي سه فاز با فركانس كنترل شده) دارد ،كه توسط يك مدار منطقيي كنتيرل
مي شود .سيستم هاي كنترلي ساده مقايسه گرهايي را به كار ميگيرند تا بفهمند چه موقع فاز خروجي ميبايست افزايش يابيد،

Hall Sensor

1
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درحالي كه بيشتر سيستم هاي كنترلي پيشرفته ريزكنترل گري را براي شتاب ،كنترل سرعت ،و تنظيم بهترين-كارآيي بيه كيار
ميگيرند.
كنترلگرهايي كه مکان روتور را بر اساس  EMFبرگشتي پيدا ميكنند؛ دشواريهاي بيشتري در آغاز حركت دارند؛ چون زماني
كه موتور ساكن است هيچ  EMFبرگشتي نيز توليد نميكند .بدين ترتيب موتور ممکن است در هر جهتي به حركيت درآييد؛ و
سپس اگر تشخيص دهيم كه جهت اشتباه است به جهت درست جهش كنيم .اين ميتواند موجيب شيود كيه موتيور بيرعکس
حركت كند ،كه بر پيچيدگي بخش آغاز ميافزايد .موتورهاي بدون سنسور اين توانايي را دارند تا اشباع شدن سيمپيچها را كه از
قرارگيري آهنرباها ايجاد شدهاند اندازهگيري نموده و در جهت يافتن مکان روتور به كار بگيرند.

شکل  -46سيستم كنترلي موتور بدون جاروبک

بسياري از كارها در اصل توسط موتورهاي بدون جاروبك ديسي انجام پذيرند .اما قيمت و كنتيرل پيچييده جليوي جيايگزين
كردن موتورهاي جاروبك دار با موتورهاي بدون جاروبيك را ميي گييرد .بيا ايين حيال ،موتورهياي بيدون جاروبيك در حيال
حکم فرمايي در بسياري كاربردها ،خصوصاً دستگاه هايي همچيون سيخت افزارهياي كيامپيوتر و پخيش كننيده هياي سييدي و
ديويدي است .پنکههاي خنككننده كوچك استفادهشده در دستگاههاي الکترونيکي منحصراً توسط موتورهاي بدون جاروبك
به حركت در ميآيند .همين طور در دستگاه هايي كه به منبع شهري متصيل نيسيتند و رانيدمان اهمييت بسيياري دارد و ميدت
طوالني طول ميكشد تا باتري دوباره به شارژ متصل شود از اين موتورها استفاده ميشود .موتورهاي بدون جاروبك كم سرعت
و كم توان در دستگاههاي گرامافون نيز استفاده ميشوند.
موتورهاي بدون جاروبك پرتوان در وسايل حمل ونقل برقي و هيبريد يافيت مييشيوند .ايين موتورهيا اساسياً موتورهياي AC

سنکرون با روتور آهنرباي دائم هستند .تعدادي از دوچرخههاي برقي از موتور بدون جاروبك استفاده ميكنند كه خودش به طور
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مستقيم در توپي چرخ قرار گرفتهاست و استاتور در محور ثابت شدهاست و آهنرباهاي دائم روتور بير روي چيرخ بيه گيردش در
ميآيند.
اما سوال دوم در مورد موتور موجود در دوچرخه برقي ،هاب موتور يا موتور معمولي؟
موتور هاي بدون جاروبك به دو دسته بيرون گردان 1و داخل گردان 2تقسيم مي شوند :
موتور اوت رانر داراي پوسته متحرک است و به جاي محور ،استاتور آن مي چرخيد و گشيتاور بيااليي دارد و آهنربياي دائيم در
پوسته است .موتور اينرانر داراي محور متحرک و آهنرباي دائم در رتور است و سرعت بسيار بااليي دارد.
هاب موتور ها نوعي موتور بدون جاروبك  DCاز نوع اوت رانر هستند كه گشتاور بسييار بيااليي دارنيد و مخصيوص موتيور و
دوچرخه ي الکترونيکي طراحي شده اند.
مزاياي هاب موتور را مي توان به صورت زير عنوان كرد:
 هاب موتورها بدليل توليد انبوه قيمت بسيار پاييني دارند.
 هاب موتورها به سادگي بر روي چرخ نصب مي شوند.
 با استفاده از هاب موتور مي توان به راحتي هر دوچرخه را به دوچرخه برقي تبديل كرد.
 هاب موتورها اگر فرسوده يا خراب شوند به سادگي قابل تعويض مي باشند.
 هاب موتورها را به راحتي مي توان به نسخه جديدتر ارتقا داد و نسخه قبلي را باقيمت مناسبي به فروش رساند.
 هاب موتورها براحتي قابل دسترسي مي باشند.
 هاب موتورها نسبتا قابل اعتماد هستند.
اما از معايب مهم هاب موتورها مي توان به موارد زير اشاره داشت:
 راندمان آنها نسبتا كمتر از موتورهاي معمولي است.
 هاب موتورها سنگين هستند.
 هاب موتورها در دوچرخه هاي كوهستان كاربرد ندارند.
 تعويض چرخ با وجود هاب موتور سخت مي شود.
Out-runner
In-runner

1
2
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 باالنس دوچرخه با توجه به اينکه هاب موتور در چرخ جلو يا عقب قرار مي گيرد بهم مي خورد.
اما سوال سوم در مورد موتور در دوچرخه برقي به مکان نصب آن اشاره مي كند .تا به حال در دوچرخه برقيي هياب موتيور در
چرخ جلو و عقب به كار گرفته شده است .در ادامه به بررسي هر دو وضعيت مي پردازيم.
هاب موتور در چرخ جلو:

ساده ترين راه مهندسي حهت نصب هاب موتور در دوچرخه برقي در چرخ جلو مي باشد .اما قرار دادن هاب در چرخ جلو موجب
مي شود تا دوچرخه قدرت كششي الزم را نداشته باشد زيرا در سربااليي ها وزن قسمت عقيب دوچرخيه خيليي بياال ميي رود.
همچنين در آب و هواي مرطوب نيز اين احتمال وجود دارد كه مجددا دوچرخه قدرت كششي خود را از دست بدهيد و شيرايط
ناپايدار و خطرناكي را براي دوچرخه سوار بوجود بياورد.
هاب موتور در چرخ عقب:

قرار دادن هاب موتور در چرخ عقب از چالشهاي مهم مهندسي بود كه نقش ارزنده ايي در پيشرفت دوچرخه هاي برقيي بيازي
مي كند .از فوايد هاب موتور در چرخ عقب مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 قدرت كششي و تعادل بيشتر در دوچرخه
 قدرت هندلينگ بيشتر در آب و هواي مرطوب
 كنترل بهتر نيروي كششي در مسيرهاي ناهموار و پرشيب
اخيرا در دوچرخه هاي برقي موتور الکتريکي در در زير يا نزديك  Bottom Bracketجاسازي شده است.

 -5-1-1-3باتري

همانند آنجه در بخش خودروهاي هيبريد مشاهده ميشود باتري هاي مورد استفاده در دوچرخه هاي برقي قابل شارژ مجدد مي
باشند كه در مدلهاي زير موجود مي باشند.
Sealed Lead-Acid(SLA) 
Nickel-Cadmium(NiCa) 
Nickel Metal Hydride(NiMH) 
Lithium-ion 
Lithium-ion Polymer(Li-ion) 
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باتريها بر اساس ولتاژ ،ظرفيت نهايي شارژ(آمپر ساعت )Ah ،وزن ،تعداد دفعات شيارژ بياتري قبيل از فرسيوده شيدن بياتري و
توانايي غلبه بر شرايط شارژ با ولتاژ باال تقسيم بندي مي شوند .هزينه بهره برداري از دوچرخه هاي برقي بسيار كم مي باشد اما
هزينه تعويض باتري آن نسبتا زياد است .همچنين مي بايست توجه داشت طول عمر مفيد باتري با توجه بيه نحيوه اسيتفاده از
باتري متفاوت مي باشد .تعداد دفعات كم شارژ و دشارژ باتري ،در افزايش طول باتري موثر است.
در مدلهاي ارزانتر دوچرخه برقي از باتري  Lead Acidاستفاده شده است در حالي كه اسيتفاده از ميدلهاي  NiCd ،NiMHو
 Li-ionوزن كمتر و چگالي انرژي بيشتري را فراهم مي كنند.

 -6-1-1-3شارژر

1

از اجزاي ديگر يك دوچرخه برقي مي توان به شارژرها اشاره كرد .شارژرها در واقع همان يکسوسازها هستند كه ميبايست برق
 ACرا به  DCتبديل كنند .شارژرهاي دوچرخه هاي برقي دو سطح ولتاژ  110و  220ولت  ACرا به  36 ،26يا  48ولت DC

تبديل مي كنند .در واقع شارژر دوچرخه هاي برقي كامال شبيه به لپ تاپ ها مي باشد .يك باتري  9 Ahمعموال به  4سياعت
زمان براي شارژ كامل نياز دارد.
يك دوچرخه سوار با وزن  70كيلوگرم ،با يك دوچرخه برقي  24ولتي با شارژ كامل ،حدود  30كيلومتر و با يك باتري  36ولتي
شارژ كامل ،مسافتي در حدود  80كيلومتر را مي تواند طي كند .ميزان مسافت طي شده با توجه بيه دمياي محييط ،نياهمواري
جاده ،باد مخالف ،بار اضافه ،وزن بيشتر از  70كيلوگرم و  ...كاهش مي يابد.

 -7-1-1-3نمايشگر

نمايشگر سيستم در واقع ارتباط دهنده سيستم داخلي دوچرخه با دوچرخه سوار است .وظيفيه اصيلي نمايشيگر ،نميايش درصيد
ظرفيت باقيمانده باتري مي باشد .كمپاني هاي توليد كننده دوچرخه برقي معموال عالوه بير درصيد ظرفييت باقيمانيده بياتري،
وضعيت چراغها ،مسافت طي شده و ميزان ضربان قلب دوچرخه سوار را نمايش مي دهند .معموال در كنار نمايشگر ،كمپاني ها

charger

1
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سيستم كروز كنترل نيز براي دوچرخه در نظر مي گيرند .شکل(*) يك نمايشگر دوچرخه برقي را به همراه سيستم كروز كنترل
نمايش مي دهد.

شکل  -47نمايشگر يک دوچرخه برقي

 -8-1-1-3تبديل دوچرخه معمولي به دوچرخه برقي

كيت دوچرخه برقي مجموعهاي شامل موتور الکتريکي ،كنترلر ،باتري ،شارژر ،جعبه باتري و تجهيزات نصب جهت مجهز كردن
دوچرخه به پيشرانه الکتريکي ميباشد[ .]4اين مجموعه در يك جعبه كامل جهت نصب روي دوچرخه خريدار به مصرف كننيده
تحويل داده مي شود .شما دوچرخه خودتان را به دوچرخه برقي تبديل ميكنيد.

شکل  -48تجهيزات الزم جهت تبديل دوچرخه معمولي به دوچرخه برقي
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موتور الکتريکي در كيت دوچرخه برقي بصورت توپي چرخ ( )Hubمي باشد كه روي يك طوقهي آلومينيمي با كيفيت مناسيب
پره بندي شده است .اين موتور پس از جا انداختن تيوب و تاير براي طوقه در محل چرخ جلوي دو چرخه جايگزين چرخ معمولي
دوچرخه مي شود .جعبه باتري كيت دوچرخه برقي بسته به مدل انتخابي در پشت زين ييا روي ميليه زييرين تنيه در موقعييت
قمقمه آب نصب مي شود .كنترلر و سيم كشيهاي مربوطه نيز به نوبه خود روي دوچرخه نصب و اجيرا ميي شيود .نشيانگرها و
سوييچ ها و سنسورهاي تنظيم سرعت نيز جزئي از مجموعه كيت دوچرخه ي برقي است كه روي دوچرخه نصب مي شود .تنها
قطعهاي از مجموعه كيت كه روي دوچرخه نصب نمي شود شارژر خودكار آن مي باشد.
جعبه باتري در كليه مدلها روي جاي خود قفل مي شود و امکان جدا شدن از بدنه دوچرخه را تنها با كليد مخصوص دارد كه
اهميت آن در امنيت نگهداري از باتري به عنوان گرانترين بخش كيت مي باشد.
نصب كيت دوچرخة برقي بر روي كليه ي دوچرخه هاي متداول به سادگي امکانپذير مي باشد .نصب ييك مجموعيه كييت در
شرايط استاندارد در كمتر از يك ساعت زمان قابل انجام است .كل فرآيند نصب در حال كلي شامل اقدامات زير است:
 انداختن تيوب و الستيك به طوقه ي موتور چرخ جلو
 نصب چرخ موتوردار در دوشاخ جلوي دوچرخه
 نصب جعبه باتري در محل تعيين شده روي تنه در محل قمقمه براي جعبه باتري تيوبي يا نصب جعبه باتري در محل
تعيين شده روي لوله زين پشت زين براي جعبه باتري كيفي
 نصب دسته ترمزهاي مجهز به ميکرو سوييچ
 نصب شستي تغيير سرعت
 نصب سيستم توان كمکي پدال
 نصب كيف كنترلر پشت زين براي باتريهاي تيوبي
 عبوردادن سيمها و كابلها و مهار آنها با بست
 تکميل سيم بنديها و كنترل مدار و استارت و تست مجموعه
در جداول ( )9تا ( )11مشخصات مربوط به سه كيت  FE25 ،LE25 ،TC25جهت تبديل دوچرخه معمولي به دوچرخيه برقيي
آورده شده است .هر سه كيت در ايران موجود مي باشند و قيمت كيت  TC25برابر با  1470000تومان و قيميت كييت FE25

برابر با  1320000تومان مي باشد.
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جدول  -11مشخصات كيت FE25

از معايب اين كيت مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 -1اختالف قيمت اين كيت با يك دوچرخه كامل برقي به اندازه اي مي باشد كه ارزش دارد تا يك دوچرخه برقي كامل خرييد
شود.
 -2با توجه به نصب موتور اين كيت روي چرخ جلو ،به نظر مي رسد نيروي الزم براي حركت رو نتواند به خيوبي تيأمين كنيد،
چون بيشتر وزن دوچرخه سوار غير از مواقع سراشيبي ،روي چرخ عقب مي باشد .از طرفي امکان دارد اگر شيب سيربااليي ييه
مقداري افزايش يابد ،چرخ جلو بکسباد كند.
 -3با توجه به مسافتي كه با يکبار شارژ كامل طي مي كند (حدود  20تا  30كيلومتر) فقط براي مسير هاي كوتاه قابل اسيتفاده
مي باشد و براي مسير هاي بلند با توجه به اينکه فقط با برق شهر شارژ مي گردد ،عمال در ادامه مسيير سينگيني و اصيطکاک
ادوات اين كيت براي دوچرخه سوار بعنوان بار اضافه تلقي مي گردد(حدود  6كيلو گرم).
در (شکل  )49درخت فناوريهاي رسم شده براي دوچرخه برقي را ميتوان مشاهده نمود.
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شکل  -49درخت فن آوري دوچرخه برقي

 -2-1-3موتورسيکلت برقي
موتورسيکلتهاي برقي برخالف همخانوادههاي چهارچرخشان از نظر توان فني يك سر و گردن از موتورسيکلتهاي معمولي
باالتر هستند .موتورسيکلتهاي برقي و اسکوترها برق مورد نياز خود را از باتريهاي قابل شارژ ميگيرند كه توان حركت يك
يا چند موتور را دارند .امروزه بيشتر موتورسيکلتهاي برقي از باتريهاي ليتيوم يوني قابل شارژ استفاده ميكنند ،البته بعضي از
مدلهاي قديمي از باتريهاي نيکل متال هيدريد استفاده ميكردند .اسکوتر ساخته شده از سوي شركت توليد وسايل حملونقل
برقي  Zدر استفاده از باتري سديم سيليکات (باتري سرب اسيد كه سال  1859اختراع شد و هنوز در اتومبيلها رايج است)
پيشگام است .اين باتريها در مقايسه با باتريهاي ليتيوم يوني از نظر اندازه ،وزن و ظرفيت انرژي ،نمره پايينتري ميگيرند.
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امروزه كارخانههاي زيادي با نامهاي جديدي مثل برامو ،زيرو ،رعدوبرق ،انرژيکا و كانتيا در زمينه ساخت موتورسيکلتهاي
برقي فعال هستند.
تأمين انرژي اين وسايل نقليه چندان هم بيدردسر نيست ،همه موتورسيکلتها و اسکوترهاي برقي ميتوانند به پريزهاي
معمولي برق وصل شوند و تقريباً هشت ساعت طول ميكشد تا شارژ شوند .اين زمان در مقايسه با زمان الزم براي پر كردن
باک يك موتور چيزي حدود  500برابر است كه ميتواند بسيار وقتگير باشد .از همين رو بعضي از موتورسيکلتهاي برقي
مانند موتورسيکلتهاي  Zeroلوازم جانبياي به نام  CHAdeMOبا قدرت باالي شارژ دارند كه ميتواند در يك ساعت باتري
را حدود  95درصد شارژ كند .عالوه بر اين كساني كه آپارتماننشين هستند ممکن است در پاركينگ خود به پريز برق دسترسي
نداشته باشند .بعضي از توليدكنندگان وسايل حملونقل برقي براي رفع اين مشکل ،دستگاههايي را طراحي كردهاند كه باتري
آنها به سرعت تعويض ميشود .از ديگر مزاياي موتورسيکلتها و اسکوترهاي برقي بايد به بينياز بودن از تعمير و نگهداري
جدي اشاره كرد .دامون الورينك ،سردبير بخش حملونقل مجله  ،Wiredبعد از تجربه استفاده از موتورسيکلت برقي مدت
شش ماه اذعان كرد اين موتورسيکلتها با داشتن يك باتري ،يك موتور و جعبه سياه در مقايسه با نمونههاي معمولي به تعمير
خاصي نياز ندارند و ميزان فرسودگي در آنها بسيار پايين است .شما فقط بايد نگران لنتهاي ترمز ،الستيك و روغن ترمز
باشيد.
نقطه ضعف موتورسيکلتهاي برقي اين است كه نميتوانند مانند خودروهاي بنزيني كه باک بنزين دارند ،مقدار زيادي انرژي
برقي ذخيره كنند .اين موتورسيکلتها به طور متوسط با هر بار شارژ شدن حدود  210كيلومتر راه ميروند ،به همين دليل
ماشينهاي برقي براي مسافرتهاي روزانه در شهر مناسب هستند .عالوه بر اين ضعف موتورسيکلتهاي برقي به قاتالن
خاموش نيز معروف هستند ،زيرا خودروهاي برقي بسيار بيصداتر از نمونههاي بنزيني يا گازي هستند .اين موضوع باعث
ميشود عابران پياده بدون احساس خطر به راه خود ادامه دهند و از وسيله نقليهاي كه به آنها نزديك ميشود مطلع نشوند؛ به
همين دليل بعضي از اين موتورسيکلتها به صداي مصنوعي مجهز شدهاند تا راننده خودروهاي ديگر و عابران نزديك شدن
خطر را با شنيدن صداي آن حس كنند .در مجموع ميتوان گفت موتورهاي صدادار با تمام آلودگي صوتيشان باز هم امنتر از
موتورهاي بيصدا هستند.
خاستگاه اصلي اين مركبهاي الکتريکي ،شرق آسياست .كشور چين در فروش اسکوترهاي الکترونيك در دنيا پيشتاز است9.4 ،
ميليون از  12ميليون كل فروش جهاني سال گذشته متعلق به اين كشور بوده است .كشورهاي آسيايي مانند هند و تايوان نيز در
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حال گسترش استفاده از خودروهاي برقي هستند .در زمستان سال گذشته دولت هند اعالم كرد قصد دارد به خودروهاي برقي و
هيبريدي كمك مالي اختصاص دهد .طبق هدفگذاري اين كشور در آيندهاي نزديك ،حدود هفت ميليون وسيله نقليه برقي در
خيابانهاي هند رفتوآمد خواهند كرد.
 -1-2-1-3طراحي و پيکربندي موتورسيکلت برقي

 طراحي و ساخت كامل
در اين حالت تمامي اجزاي مکانيکي و الکترونيکي بر اساس نياز تعيين و توليد ميشود .از مزاياي اين نوع از ساخت ايين اسيت
كه به راحتي ميتوان اجزاي سيستم را متناسب با نياز جانمايي كرد.
 استفاده از كيت
با نصب كيت تبديل بر روي موتورسيکلتهاي بنزيني ميتوان با تغييرات نسبتاً كمي آن را به موتورسيکلت برقي تبديل نمود.


كاربردها

انواع موتورسيکلتهاي اسکوتر ،اسپرت و...
انواع موتورسيکلتهاي كاربري خاص نظير موتورهاي نگهباني و پليس و...
انواع موتورسيکلتهاي چهارچرخ  ATVو خودروهاي UTV

 معرفي كيتهاي تبديل موتورسيکلت سبک برقي نوع هاب موتور
در اين كيتها الکتروموتوري (مثالً با توان حدود  5اسب بخار) به صورت  In-Wheelدر درون هاب چرخ (مثالً  16اينچي)
موتورسيکلت قرار ميگيرد .درواقع ،تمامي سيستم توليد و انتقال قدرت موتورسيکلت قبلي شامل ،موتور بنزيني و تجهيزات
وابسته ،گيربکس ،كالچ و زنجيرها و كابلهاي انتقال توان مکانيکي حذف شده و هاب موتور برقي به تنهايي و به صورت
مستقيم توان مورد نياز موتورسيکلت را تأمين ميكند .ساير قطعات اصلي اين كيت شامل كنترلر و كانتکتور ،باتريهاي پرقدرت
و ايمن از نوع ليتيوم آهن فسفات ،شارژر ،تراتل گاز ،دستگيرههاي ترمز مخصوص ترمز بازياب (Regenerative
) Brakingو نمايشگر سطح شارژ باتري ميباشد كه كامالً متناسب با موتورسيکلتهاي رايج طراحي شده و قابليت نصب
بسيار راحت بر روي آنها را دارا ميباشد.
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شکل  - 50كيت تبديل موتورسيکلت معمولي به موتورسيکلت برقي

با نصب اين كيت تبديل و با مشخصات مثال زده شده ،موتورسيکلت برقي ميتواند حداكثر تا سرعت حدود  40كيلومتر بر
ساعت حركت نمايد .عالوه بر كيتهاي مذكور ،ميتوان از يکسري كيتهاي پرقدرت نيز استفاده نمود .مثالً الکتروموتورهايي با
توانهاي  5تا  20كيلووات را ميتوان بکار برد كه ميتواند حداكثر سرعتي در حدود  140تا  160كيلومتر بر ساعت را در اختيار
موتورسيکلت قرار دهد .در اين كيتها ميتوان سيستم گيربکس و كالچ خودرو را حذف نمود و جهت انتقال توان از الکتروموتور
به چرخها از چرخ و زنجير موتورسيکلت استفاده نمود.
 اجزاي مکانيکي
 هاب موتور برقي
 سيستم ترمز بازياب و ديسکي
 سيستم انتقال قدرت (در صورت استفاده از گيربکس)
 سيستم خنككننده موتور الکتريکي (شامل روغن و هوا)
 تجهيزات جانبي شامل دسته كنترل سرعت و دسته ترمز و جانمايي سيستمهاي الکتريکي
 سيستم انتقال قدرت
در موتورسيکلت برقي معموالً از هيچگونه كالچ و دندهاي استفاده نميشود و تنها يك حالت حركت وجود دارد ولي نوع ديگري
از آن وجود دارد كه داراي گيربکس است .مثالً كارخانه آمريکايي برامو دو موتور الکتريکي چند سرعته از اين نوع
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موتورسيکلتها را طراحي كرده است .نامهاي اين دو موتورسيکلت اينگيج و اينسايت است .اين موتورسيکلتها اولين
موتورسيکلت برقي مجهز به گيربکس خواهند بود .طراحان اين موتورسيکلتها اظهار داشتند كه سيستم گيربکسهاي شش
سرعته ي اين موتورسيکلتها آنها را پرسرعتتر و پرقدرتتر كرده است؛ و همچنين آنان گفتهاند كه در سال آينده اين
محصوالت به بازار عرضه ميشوند.
سيستم شش سرعته ي گيربکسي اين موتورسيکلتها درست همانند همتايان بنزين سوز خودكار ميكند .به شکلي راننده كه
كالچ را با دست چپ ميگيرد و سپس با پايهي چپ روي يك ميگذارد و بعد از آن كالچ را آرامآرام رها كرده و حركت آغاز
ميشود؛ اما نکتهي جالب اين است كه اين فرآيند در سکوت مطلق انجام ميپذيرد و اين يك انقالب در صنعت حركتي
موتورسيکلتها تلقي ميشود .گفتني است كه اين موتورسيکلت اين توانايي را به راننده ميدهد كه با گرفتن كالچ چرخ جلوي
موتورسيکلت را بلند كند .پس از اين موتورسيکلت براي مسابقات حركات نمايشي نيز ميشود استفاده كرد؛ اما نکتهي تأكيد
شدهي طراحان اين محصول عملکرد و تعادل اين موتورسيکلت است كه به گفتهي طراحان اين ويژگي اين موتورها را از بقيه
كامالً متمايز ميكند .انواع مختلف از اين موتور در دست طراحي است كه گفته ميشود قيمت تقريبي آنها بين  9950دالر تا
 11995دالر خواهد بود.
البته گفتني است كه اين موتورسيکلتها تنها يك نمونه مهندسي است و هنوز ظاهر نهايي آن نيز طراحي نشده است؛ اما
طراحان اعالم داشتند كه پس از انجام آزمايشهاي الزمه آن را بهزودي روانهي بازار خواهند كرد.
عالوه بر گيربکسهاي چند سرعته از گيربکسهاي انتقال قدرت پيوسته ( )CVTنيز استفاده ميشود كه مزاياي زيادي را براي
موتورسيکلت برقي فراهم ميكند .در بخش خودروهاي هيبريدي در مورد اين نوع از گيربکسها و مزاياي استفاده از آنها
بهطور كامل توضيح داده شد.
الزم به يادآوري است كه در موتورسيکلت برقي ،گيربکس بهعنوان يك افزايشدهنده سرعت بکار گرفته ميشود نه
تركيبكننده توان .زيرا تنها يك منبع تأمينكننده توان كه همان موتور الکتريکي است وجود دارد.
 سيستم ترمز
در موتورسيکلت برقي مانند دوچرخه برقي از دو سيستم ترمز الکتريکي و ديسکي استفاده ميشود .ترمز ديسکي تفاوتي با
مدلهاي معمولي ندارد اما ترمز الکتريکي يا همان ترمز بازياب همانطور كه گفته شد باعث تبديل نيروي ناشي از شتاب منفي
به جريان الکتريکي ميشود و اين كار توسط موتور جاگذاري شده در هاب موتوردار صورت ميگيرد.
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 سيستم خنکكننده
به علت توليد گرما در موتور الکتريکي نياز به سيستم خنك كاري كارآمد بسيار ضروري است .در موتورسيکلتهاي برقي
معموالً از روغن براي خنك كردن موتور استفاده ميشود اما ميتوان با طراحي مناسب و جانمايي درست ،از هوا نيز براي خنك
كردن هر چه بيشتر موتور الکتريکي استفاده نمود .البته در موتورسيکلتهاي معمولي به دليل حرارت زياد موتور بنزيني از
سيستم خنك كاري آبي نيز استفاده ميشود اما براي موتورسيکلت برقي همان سيستم روغني كافي است و در كنار آن ميتوان
از هوا نيز جهت اير كانديشن بهتر استفاده كرد.
 جانمايي
همانطور كه در سيستم خنك كاري گفته شد ،جانمايي و طراحي مناسب نقش عمدهاي در كاهش هزينه و كارايي هر چه
بيشتر موتورسيکلت برقي دارد .در موتورسيکلت برقي ميتوان موتور الکتريکي را درون چرخ قرارداد و يا آن را در وسط موتور
تعبيه كرد و از طريق زنجير به چرخ عقب منتقل نمود .هرچند از نظر انتقال قدرت هيچگونه تفاوتي بين اين دو وجود ندارد اما از
نظر تعمير و نگهداري تفاوتيهايي با هم دارند .مثالً در نوع دوم عيبيابي و تعمير موتور الکتريکي سريعتر انجام ميشود و در
نوع اول زنجير از سيستم حذف ميشود كه اين خود باعث كاهش خرابي ناشي از آن در سيستم خواهد شد.

در (شکل  )51درخت فناوري رسم شده براي موتور سيکلتهاي برقي را ميتوان مشاهده نمود[.]5
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شکل  -51درخت فنآوري موتور سيکلت برقي

 -3-1-3خودروي الکتريکي هيبريد
در سال  1834اولين بار خودروي الکتريکي كه نيروي محركه مورد نياز خود را توسط يك باتري تهيه مي كرد ارايه شد اميا بيا
گذشت زمان و در حدود سال  1930با پيشرفتهايي كه در موتورهاي احتراق داخلي( )ICEصورت گرفت و با توجيه بيه ضيعف
بارز خودرهاي الکتريکي در قياس با خودروها با موتور احتراق داخلي كه همانا ظرفييت بياتري بيود تميام بيازار خيودرو توسيط
خودروهاي موتور احتراق داخلي پر شد.
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امروزه با توجه به تکنولوژي هاي موجود ،مراحل توسعه مختلفي وجود دارد .مشخصيات و ويژگيي هياي برجسيته خودروهياي
الکتريکي و هيبريدي در (جدول  )12نمايش داده شده است.
جدول  -12مشخصات و ويژگي هاي برجسته خودروهاي الکتريکي و هيبريدي

طبق نظر كميته فني شماره (69وسايل نقليه الکتريکي) كميسيون بين المللي الکتريکي-مکانيکيHEV ،به يك وسييله نقلييه
ايي تلقي مي گردد كه در آن انرژي الزم براي نيروي محركه توسط دو يا چند مدل از منابع انرژي و يا مبدلها فراهم گردد .بير
اساس اين تعريف چندين مدل  HEVوجود دارد كه بعنوان نمونه مي توان از باتري و  ،ICEباتري و خازن ،باتري و چرخ طيار
نام برد .اما تعريف ذكر شده توسط عموم مردم مورد پذيرش واقع نشده است .عموم مردم HEVها را بعنوان وسيايل نقلييه اي
مي دانند كه در آن انرژي الزم براي نيروي محركه توسط باتري و  ICEفراهم ميگردد .از اين رو تعريف پاياني در اين گزارش
مد نظر قرار گرفته است.
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در خودروي هيبريد نيروي محركه مورد نظر جهت حركت خودرو عالوه بر موتور احتراق داخلي )ICE(1از طرييق ييك موتيور
الکتريکي( )EMنيز فراهم مي گردد .استراتژي هاي گوناگوني جهت تركيب اين دو نوع نيروي محركه وجود دارد كه بر اسياس
آنها خودروهاي هيبريددر سه كالس سري ،2موازي ،3تركيبي 4دسته بندي ميشوند .در ادامه به تشريح هر سيه ميدل پرداختيه
خواهد شد .منظور از حروف اختصاري نشان داده شده در (شکل  )52تا (شکل  )55به شرح زير مي باشد.

 -1-3-1-3خودروي الکتريکي هيبريد سري

در يك  HEVسري ،قسمت  ICEبه صورت سري با  EMقرار دارد .ايده اصلي در خودرو هيبريد سري بر ايين اصيل اسيتوار
است كه  ICEدر نقطه بهينه خود كار كند و از طريق يك ژنراتور در باتري انرژي الکتريکي ذخيره كند .قدرت حركتي در ييك
هيبريد سري از طريق موتور الکتريکي كه توسط باتري تغذيه ميگردد فراهم ميشود .هر زمان مقدار انيرژي ذخييره شيده در
باتري به مقدار مينيمم از پيش تعيين شده برسد  ICEروشن شده و شروع به شارژ باتري ميكند .اگر شيارژ بياتري بيه مقيدار
مطلوب خود برسد  ICEخاموش ميگردد .در هيبريد سري هيچ گونه اتصال مکانيکي بين شاسي خودرو و  ICEوجود ندارد.
همانگونه كه عنوان شد مزيت هيبريد سري بهره برداري از  ICEدر نقطه بهنيه سرعت و گشتاور ميي باشيد .بنيابراين در ايين
حالت  ICEكمترين ميزان مصرف سوخت را خواهد داشت .اما چون دو مرحله تبديل انرژي در انقال قيدرت از  ICEبيه چيرخ
خودرو ( ICEبه ژنراتور و ژنراتور به موتور الکتريکي) وجود دارد بنابراين انرژي زيادي بيه دلييل مقاوميت و اصيطکاک درونيي
خودرو تلف مي گردد .در قياس با ساير خودروهاي هيبريد ،هيبريد سري بدترين خط توان را دارا مي باشد .عيب ديگير خيودرو
هاي هيبريد سري ،عدم استفاده از انرژي برگشتي ترمزي 5مي باشد .مزيت اين خودرو در قياس با خودرو موازي ميزان انتشيار
كمتر آالينده ها ميباشد.
1

Internal Combustion Engine
Series Hybrid
3
Parallel Hybrid
4
Combination
5
Regenerative Braking
2
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شکل  -52ساختار يک خودروي الکتريکي هيبريد سري

 -2-3-1-3خودروي الکتريکي هيبريد موازي

در يك خودرو هيبريد با آرايش موازي هر دو بخش توليد كننده نيروي محركه( ICEو  )EMبيه صيورت مکيانيکي بيه چيرخ
اتصال دارند .خودرو مي تواند نيروي محركه مورد نظر خود را از طريق  EM ،ICEو يا تركيبي تامين كند .بنابراين امکان توليد
گشتاور معيني در اين خودرو در هر لحظه از زمان امکان پذير مي باشد.
در خودرو هيبريد موازي روش هاي گوناگوني براي تركيب انيرژي  EMو  ICEوجيود دارد .اسيتراتژي اول اسيتفاده از موتيور
الکتريکي در سرعتهايي است كه  ICEدر آن سرعت راندمان مناسبي ندارد .بنابراين در ايين حاليت از  ICEدر سيرعت بياال
استفاده ميشود .زماني كه تنها از  ICEبراي تامين نيروي محركه استفاده ميشود ميتوان از  EMبعنيوان موتيور الکتريکيي
استفاده كرد و باتري را شارژ نمود .عيب اين استراژي در خالي شدن شارژ باتري در رانندگي طوالني مدت در سرعت پايين مي-
باشد .در اين صورت از  ICEدر سرعت پايين بايد استفاده گردد كه راندمان پاييني دارد.
يك استراتژي ديگر استفاده از  EMو  ICEبه صورت تركيبي است .در اين صورت در قدرت هاي پايين نظير  6كيلووات فقيط
از  EMاستفاده مي شود .در قدرت متوس( 6تا  50كيلوات) فقط  ICEوظيفه توليد نيروي محركه را بعهيده دارد .در قيدرتهاي
باالتر(بيش از  50كيلووات) كه سرعت و گشتاور ماشين زياد است  EMبعنوان مکمل  ICEنيروي محركه مورد نياز خيودرو را
تامين ميكنند.
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شکل  -53ساختار يک خودروي الکتريکي هيبريد موازي

يك خودرو هيبريد موازي مي تواند به جاي انتقال دهنده قدرت پله اي ثابت 1از يك انتقال دهنده قدرت پيوسته و متغير استفاده
كند .با اين تکنيك ميتوان از  ICEدر نقطه بهينه بهره برداري نمود .بنابراين ميزان سوخت كمتري مصرف خواهيد شيد و در
نتيجه آالينده هاي كمتري به محيط زيست اضافه خواهد شد.
مزيت خودرو هيبريد موازي به سري در ميزان تلفات كمتر انرژي ميباشد.

 -3-3-1-3خودروي الکتريکي هيبريد سري-موازي (تركيبي)

خودرو سري-موازي تركيبي از دو مدل هيبريد سري و هيبريد موازي تشکيل شده است .اين مدل در قياس با مدل سري ييك
لينك مکانيکي اضافي بين  ICEو چرخها و در قياس با مدل موازي يك ژنراتور بيشتر دارد .اين نوع خودرو مزاياي هر دو مدل
Fixed Step Transmision

1
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سري و موازي را دارا مي باشد اما در قياس با آن دو داراي پيچيدگي ساختاري بيشيتري مييباشيد و در ضيمن هزينيه بسييار
بيشتري هم دارد.
تركيبات بسيار زيادي براي توليد نيروي محركه مورد نظر خيودرو از دو محيرک  EMو  ICEوجيود دارد اميا دو ميدل از آنهيا
شناخته تر شده ميباشند كه عبارتند از شديداً برقي 1و شديداً مکانيکي.2
شديداً برقي به اين معنا مي باشد كه در توليد نيروي محركه خودرو نقش  EMبسيار بيشتر از  ICEميباشد .همچنين در شديداً
مکانيکي نقش  ICEبسيار برجسته تر از  EMمي باشد.
 EMدر راهاندازي خودرو و در سرعت پايين به صورت كامالً تنها توليد كننده نيروي محركه مورد نياز ميباشد(شديداً برقي) .در
سرعت هاي باالتر نيروي منحركه انحصاراً توسط  ICEفراهم ميگردد(شديداً مکانيکي) .همچنين زماني كه به شتاب بااليي در
خودرو نياز باشد خودرو در وضعيت شديداً برقي -مکانيکي قرار ميگيرد و نيروي محركه مورد نياز توس هر دو محيرک  EMو
 ICEتامين ميگردد .در هنگام ترمز و يا شتاب منفي خودرو مي توان از  EMبعنوان ژنراتور استفاده كرد تيا انيرژي تلفياتي در
باتري خودرو ذخيره گردد.

شکل  -54ساختار يک خودروي الکتريکي هيبريد سري -موازي

تركيب ديگر از خوردوي هيبريد سري و موازي خودروي تركيبي پيچيده ناميده ميشود .همانگونه كه در (شککل  )55مشياهده
مي گردد اين مدل با خودرو هيبريد سري-موازي تفاوت چنداني ندارد .تنها تفاوت اين دو ميدل خيودرو را مييتيوان در وجيود

Electric-Heavy
Engine-Heavy

1
2
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 )PGB( Planetry Gear Boxدانست كه  EM ،ICEو ژنراتور را به يکديگر متصل كرده است .در اين ميدل سيرعت ،ICE
بدليل وجود پين هاي اتصال دهنده  ICEبه  EMدر  PGBكنترل ميگردد.
در اين مدل اين امکان وجود دارد تا  ICEخاموش گردد و خودرو به صورت كامال برقي كار كند .اما معموال در بيشتر زمان بهره
برداري از هر دو محرک استفاده ميشود.

شکل  -55ساختار تركيبي سري-موازي پيچيده

در (جدول  ) 13تعدادي از سازندگان اين گونه خودروهاي هيبريدي و نوع خودروي توليدي آنها فهرست شده است.
جدول  -13انواع خودروهاي هيبريدي سري-موازي در سازنداگن مختلف

 -4-3-1-3سيستم مديريت انرژي

1

در مقايسه با خودروهاي معمولي HEV ،مي توانند بنا بر داليل زير انرژي بيشتري را ذخيره كنند كه عبارتند از:
HEV ها توانايي تبديل انرژي ترمزي ماشين به انرژي الکتريکي و ذخيره آن در باتري را دارند بنابراين راندمان خودرو
افزايش مي يابد و مصرف سوخت كمتري را به همراه خواهد داشت.
Energy Management

1
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 ICE در HEVها به دليل كار در نقطه بهينه با توجه به وجود باتري در ماشين ،بدون تغيير در عملکرد خودرو مي
توانند در ابعاد كوچکتري طراحي مي شوند كه مصرف سوخت كمتري را به دنبال دارد.
ICE ها به دليل وجود باتري بهترين خط توان را دارند بنابراين تلفات در اين خودرو نسبت به خودروهاي معمولي
كمتر است.
 HEV ها يك سيستم انرژي چند سطحي مي باشند .موضوع اصلي در HEVها را مي توان نحوه تقسيم قدرت بين
دو عامل به وجود آورنده نيروي محركه بگونه ايي كه بهترين راندمان و عملکرد را خودرو داشته باشد قلمداد كرد .اين
موضوع در HEVها تحت عنوان مسئله مديريت انرژي شناخته ميشود.

 -5-3-1-3كنترل در HEV

يکي از مهمترين موضوعات در طراحي خودروهاي هيبريد ،طراحي كنترلر انتقال انرژي به انتقال دهنده قيدرت در خيودرو ميي
باشد تا راندمان خودرو ماگگزيمم گردد .بنابراين كنترلر مورد نظر بايستي در حالت بهينه طراحي گردد .استراتژي هاي كنترليي
متفاوتي در اين زمينه وجود دارد كه هدف آنها برآورده سازي برخي از اهداف  HEVاز قبيل :
 مينيم سازي مصرف سوخت
 مينيمم نمودن انتشار آالينده ها
 توانايي رانندگي خوب
سيستم كنترلي  HEVبسيار پيچيده مي باشد .يك سيسيتم كنترليي سلسيله مراتبيي چنيد سيطحه بهتيرين روش كنترليي در
خودروهاي هيبريد مي باشد كه مورد پذيرش واقع شده است .اين سيستم كنترلي در (شکل  )56نمايش داده شده اسيت .ايين
سيستم كنترلي شامل سه قسمت مفسر دستور راننده ،1كنترلر سيستم 2انرژي و كنترلر الکترونيکي 3ميباشد.
سطح كنترلر سيستم مرحله تعيين ميزان گشتاور توليدي موتور ،ICE ،ژنراتور و گشتاور ناشي از ترمز با توجه به گشيتاور ميورد
نياز زاننده ،سرعت خودرو و مقدار ظرفيت موجود در باتري )SOC(1مي باشد .كه SOCتوسط سيستم مديريت بياتري)BMS(2
پيش بيني مي گردد .سرعت خودرو توسط سنسور مربوطه انداز گيري مي شود.
1

Driver Command Interpreter
Vehicle System Controller
3
Electric Controller
2
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كنترلر الکترونيکي ،سطح انجام اقدامات و فرامين صادره از سيستم كنترلر مي باشد.

شکل  -56سيستم كنترلي مديريت انرژي در خودرو هيبريد

 -6-3-1-3مفسر فرمان راننده

وظيفه مفسر فرمان راننده محاسبه ميزان گشتاور مورد نياز راننده بر اساس سرعت مطلوب و سرعت خودرو مي باشيد .سيرعت
خودرو توسط دو پدال شتاب و ترمز توسط راننده كنترل مي گردد .سرعت مطلوب بوسيله همين دو پدال تنظيم مي گردد.
 -7-3-1-3كنترلر سيستم

در قياس با خودروهاي معمولي ،خودرو هيبريد دو منبع توليد نيروي محركه در اختيار دارد .نحوه تقسيم قدرت مورد نياز بين اين
دو محرک مديريت انرژي( ) EMناميده مي شود .كنترلر سيستم وظيفه كنترل قدرت انتقالي به هر يك از دو محرک بر اسياس
استراتژي هاي مديريت انرژي( ) EMبا استفاده از سيگنال هاي ارسالي توسط مفسر فرمان راننده و پارامترهاي فييدبك گرفتيه
شده از كنترلر الکترونيکي را بعهده دارد.
كنترلر سيستم را مي توان به سه بلوک تقسيم بندي كرد كه در (شکل  )57نمايش داده شده است.

State Of Battery
Battery Management System

1
2
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شکل  -57اجزاي كنترلر سيستم

 -8-3-1-3كنترلر الکترونيکي

كنترلر الکترونيکي در خودرو هيبريد به منظور انجام و انقال فرامين كنترلر سيستم به بخش هاي مورد نظر در خيودرو طراحيي
شده است .اين كنترلر شامل واحد كنترل ماشين ،)ECU(1واحد كنترل موتور ،)MCU(2واحيد كنترلير ژنراتيور ،)GCU(3واحيد
كنترل ترمز الکترونيکي(ترمز مکانيکي) و سيستم مديريت باتري )BMS(4مي باشد.
 ECUيك واحد كنترل الکترونيکي جهت كنترل  ICEمي باشد ECU .موجب مي شود تا خروجي  ICEمقدار مطلوب گشتاور
را با توجه به سيگنال فرمان ورودي داشته باشد .اين كار از طريق تزريق سوخت در سيلندرهاي  ICEصورت مي گييرد .نقطيه
عملکرد  ICEمي تواند توسط سرعت و گشتاور بيان گردد .در موتورهاي سري كه ارتباط مکانيکي بين  ICEو انتقيال دهنيده
قدرت وجود ندارد كنترل  ICEاز طريق ارتباط مکانيکي بين  ICEو ژنراتور صورت مي گيرد .نقطه كار موتور نيز مي توانيد بير
اساس دو مولفه سرعت و گشتاور در نظر گرفته شود .گشتاور مورد نياز موتور با توجه به ميزان گشتاور مورد نياز راننده تعيين مي
گردد MCU .گشتاور مطلوب موتور را با استفاده از تکنولوژي  FOCتعيين ميكند .موتورها در هنگام ترميز ييا سيرپاييني بيه
ژنراتور تبديل مي شوند .بنابراين انرژي جنبشي خودرو به جاي اينکه به صورت گرما تلف گردد در باتري ذخيره مي گردد .اگير
باتري نتواند اين ظرفيت را قبول كند در اين صورت واحد كنترل سيستم ترمز الکترونيکي فعال خواهد شد.

1

Engine Control Unit
Motor Control Unit
3
Generator Control Unit
4
Battery Management System
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در (شکل  )58انواع استراتژي هاي مديريت انرژي در خودرو هيبريد بيان شده است .اين استراتژي ها به دو دسته عمده تقسييم
مي شوند كه عبارتند از:
 روش هاي كنترل بال درنگ
 روش هاي كنترل بهينه
تفاوت اين دو روش در زمان مورد نظر جهت تعيين بهترين استراتژي مي باشد .روش هاي كنترل بال درنگ ،آني 1مي باشند اما
در روش كنترل بهينه براي يافتن بهترين ژاسخ نياز به زمان محاسباتي مي باشد بنابراين اين روش به صورت آني قابيل پيياده
سازي نيست.

شکل  -58انواع استراتژي هاي مديريت انرژي در خوردوي هيبريد

 -9-3-1-3تجهيزات يک خودرو هيبريد

 باتري:
باتري ها ذخيره كننده انرژي شيميايي مي باشند و در مواقع لزوم ،انرژي شيميايي ذخيره شده در خود را بيه انيرژي الکتريکيي
تبديل مي كنند .ظرفيت باتري در خودرو الکتريکي و هيبريد بايد به گونه ايي باشد تا اين اجسام نسبتا سنگين بتواننيد مسيافت
مطلوبي را طي كنند .هر اندازه ظرفيت باتري در خودروي الکتريکي و هيبريد بيشتر باشد قيدرت پيشيرانه بيشيتري بيه موتيور

Real Time

1
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الکتريکي منتقل خواهد شد و در نتيجه شتاب خودرو افزايش مي يابد .همچنين ظرفيت باالي باتري امکيان رانيدمان بياالتر و
مصرف بهينه سوخت بيشتري را به دنبال دارد.
مدلهاي مختلفي از باتريه اي قابل شارژ در خودروهاي الکتريکي و هيبريد وجود دارد كه مهمترين و پركاربردترين آنها به شيرح
زير مي باشد:
 اسيد سرب :)Pb-acid( 1قديمي ترين مدل از باتري هاي قابل شارژ هستند كه نرخ انرژي بر حجم و انرژي بر وزن
اين باتري پايين مي باشد .بنابراين اين باتري فضاي زيادي از خودرو را اشغال مي كند و شديدا به وزن خودرو اضافه
ميکند .قيمت پايين و نرخ توليد قدرت بر حجم باال در اين باتري ،موجب شده تا اين باتري از محبوبيت بااليي
برخوردار باشد.
 كاديوم-نيکل :)NiCd(2عمر اين باتري از تمام باتري هاي موجود بيشتر است اما در قياس با ساير باتتريها چگالي
انرژي پاييني دارد .همچنين كاديوم يك عنصر سمي است كه همين امر موجب شده است تا اين باتري كاربرد عمومي
كمتري داشته باشد.
 نيکل متال هيدريد :)NiMH(3تکنولوژي اين باتري به تکنولوژي باتري هاي  NiCdبسيار شبيه است .تنها تفاوت در
جايگزيني كاديوم مي باشد .اين باتري در قياس با باتري هم سايز  NiCdظرفيتي معادل دو الي سه برابر دارد .در
قياس با باتري هاي  Li-ionظرفيت كمتري دارد همچنين در قياس با  Li-ionنرخ دشارژ باالتري داردToyota .

 Priusاز اين باتري استفاده مي كند.
 ليتيم يونيزه  Li-ion :)Li-ion(4گونه مدرن باتري ها مي باشد كه چگالي شارژ بااليي دارد .تکنولوژي اين باتري
امروزه در اكثر تجهيزات الکترونيکي و همچنين سيستم حمل و نقل(شامل خودروهاي الکتريکي و هيبريد) موجود
است Tesla Roadster .و  Prius conversiomدو مدل از خودروهايي هستند كه از اين باتري استفاده مي كنند.
 :Li-ion Polymer اين باتري تکنولوژي سبيه به  Li-ionدارد ام در قياس با آن چگالي شارژ كمتري دارد اما عمر
باتري افزايش يافته است .همچنين در قسمت طراحي نسبت به  Li-ionاز اليه هاي بسيار نازكي استفاده شده است.
1

Lead Acid
Nickel Cadmium
3
Nickel Metal Hydride
4
Lithium-ion
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عيب اين باتري را مي توان در امکان اور شارژ باتري و همچنين دشارژ باتري در ولتاژي پايين تر از حد ممکن دانست
و امکان دارد كه باتري قابليت شارژ مجدد خود را از دست دهد.
 سديم -نيکل كلرايد :)NaNiCl(1در كالس باتري هاي ذوب و گداخته شده قرار دارد .در اين باتري از نمکهاي مذاب
بعنوان الکتر وليت استفاده مي شود .بنابراين اين باتري چگالي انرژي و توان بااليي دارد .اين مدل از باتري ها اميد
بخش صنعت خودروهاي الکتريکي مي باشند .اين باتري ها دماي نقطه كار باال حدود  270تا  300درحه سانتي گراد
را دارند .تلفات اين باتريها بشدت پايين است.

شکل  -59نمايي از يک باتري متشکل از چندين سلول

شکل  -60شماي يک باتري Li-ion

نکته قابل توجه در مورد باتري خودرو اين است كه بر خالف باتري هاي موجود در رايانه ها همراه ،تلفن هاي همراه و تبلت ها،
باتري خودرو در هر عمل افزايش شتاب يا كاهش شتاب خودرو مقدار زيادي انرژي ذخيره يا تخليه مي كند .بنابراين يك مسئله
Sodium Nickel Chloride

1
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مهم ديگر در باتريهاي خودرو د وام و طول عمر باتري مي باشد .به همين دليل بياتري اتومبييل هيا معميوال بيه صيورت ييك
مجموعه متشکل از چندين سلول باتري مي باشد كه در داخل يك محفظه قرار دارد و توسط سيستم خنك كننده خودرو ،خنك
مي گردد تا طول عمر باتري افزايش يابد.
عالوه بر باتري ذكر شده در خودروها ،همواره يك باتري جانبي  12ولت وجود دارد كه انرژي الکتريکي مورد نياز سيستم هاي
كنترلي موجود در خودرو ،چراغها ،شيشه باالبرها ،راديو ،دزدگير و نمايشگر خودرو را تامين مي كند.
در بخش مرتبط با فناوري هاي باتري به طور مفصل در رابطه با باتريها بحث خواهد شد.
1

 -10-3-1-3واحد كنترل الکترونيکي باتري( BCUيا )BMS

واحد كنترل الکترونيکيي بياتري در خودرهياي الکتريکيي و هيبرييد مقيدار ولتياژ  ،جرييان و همچنيين ظرفييت باقيمانيده از
شارژ )SOC(2باتري را در بخش اصلي باتري مشخص ميكند .هدف از محاسبه  SOCدر باتري به دو دليل زير ميباشد:
 جهت حفظ  SOCدر يك مقدار مناسب
 جلوگيري از شارژ و دشارژ بيش از حد در باتري

3

همچنين  ECUباتري وظايف زير را نيز بعهده دارد:
 تشخيص ناهنجاري در باتري
 تشخيص درجه پيري و فرسودگي باتري
 تشخيص اتصال الکتريکي غير مترقبه بين بخش ولتاژ باال و بدنه باتري
يکي از كمپاني هاي معروف در زمينه تهيه  ECUباتري شركت  DENSOمي باشد.

1

Electronic Control Unit
State Of Charge
3
Over-Charge and Over-Discharge
2
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شکل  -61واحد كنترل الکترونيکي باتري
1

 -11-3-1-3اينورتر  ،كانورتر

2

در خودروهاي الکتريکي و هيبريد ،اينورتر ،كانورتر و سيستم كنترلي مربوط به آنها به صورت واحد در يك مجموعه قرار دارنيد
كه هر يك وظيفه اختصاصي مربوط به خود را انجام مي-دهند.
به دليل گرماي بسيار زيادي كه قطعات الکترونيکي داخل اين مجموعه توليد مي كنند يك سيستم خنك كننده مجزا كه شامل
پمپ و رادياتور مي باشد براي آنها در نظر گرفته شده است.
در ادامه به شرح كامل اينورتر ،كانورتر و سيستم كنترلي مربوطه به صورت مجزا پرداخته خواهد شد.
 اينورتر
مبدل جريان  DCبه  ACمي باشد .كاربرد آن در خودرهاي الکتريکي و هيبريد تهيه برق  ACمورد نظر براي پمپ سيستم
خنك كننده و تراكشن موتور 3مي باشد.
 كانورتر
كانتورتورها مبدلهاي  DCبه  DCهستند .بسته به كاربرد دو مدل كانورتر افزايشي 4و كانورتر كاهشي 5وجود دارد .در كانورتر
افزايشي سطح ولتاژ افزايش مي يابد و در كانورتر كاهشي سطح ولتاژ  DCكاهش مي بابد.
در خودروهاي الکتريکي و هيبريد هر دو مدل كانورتر افزايش و كاهشي وجود دارند .يك كاربرد كانورتر افزايشي در خودروهاي
الکتريکي و هيبريد تبديل ولتاژ  300-180ولت  DCباتري به  650ولت  DCمي باشد .ولتاژ  650ولت  DCسپس توسط
1

Inverter
Converter
3
Traction Motor
4
Step-Up Converter
5
Step-Down Converter
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اينورتر  ACشده و به عنوان تغذيه تراكشن موتور در نظر گرفته مي شود .مزيت بزرگ و اصلي در استفاده از كانورترهاي
افزايشي ،عدم نياز به باتري هاي بزرگ و گران قيمت مي باشد.
كاربرد كانورتر كاهشي در خودرو الکتريکي و هيبريد تبديل ولتاژ  300-180ولت ِ DCبه ولتاژ  14-12ولت  DCجهت شارژ
باتري خدمات جانبي خودرو مي باشد .اين باتري كمکي برق مورد نياز برخي تجهيزات خودرو مانند سسيتم روشنايي ،راديو،
پنجره ها و برف پاک كن مي باشد.
در طراحي و انتخاب كانورتر براي خودرو الکتريکي و هيبريد مي بايست كانورتري انتخاب كرد تا راندمان باالتر ،سايز كوچکتر،
سبکتر و قابل اعتمادتر باشد.

شکل  -62شماي مداري يک كانورتر

شکل  -63كانورتر  DC-DCمبدل  400به  12ولت
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 -12-3-1-3سيستم كنترلي

سيستم هاي كنترلي يکي از قسمت هاي حياتي و پيچيده خودروهاي الکتريکي و هيبريد است كه در آن بايستي قسمت هاي
زيادي از خودرو به خوبي مانيتور و كنترل گردد .قطعات اضافي در خودروهاي الکتريکي و هيبريد شامل باتري هاي ولتاژ باال،
موتور ،اينورتر ،كانورتر ،پمپ ،ترمزهاي توليد توان و يك سري قطعات جانبي مي باشد كه مي بايست در خودرو كنترل گردد.
كنترل اين قطعات مختلف با يکديگر از طريق مدولهاي اختصاصي صورت مي گيرد .اين مدولهاي اختصاصي توسط يك شبکه
ارتباطي با يکديگر در ارتباطند .براي نمونه مي توان از سيستم كنترل سوخت در خودروهاي غير هيبريد نام برد.
در اين سيستم كنترلي زماني كه راننده پدال گاز را فشار مي دهد كامپيوتر ماشين كه بعنوان مدول كنترلي انتقال
قدرت )PCM(1شناخته مي شود از طريق سنسورها مقدار فشار پدال را به عنوان ورودي دريافت مي كند سپس حجم تزريق
سوخت در سيلندرها را افزايش مي دهد .اين سيستم كنترلي در قياس با سيستم كنترلي خودروهاي الکتريکي و هيبريد بسيار
ناچيز است .براي نمونه در يك خودرو هيبريد ،زماني كه راننده پدال گاز را مي فشارد شرايط متفاوتي از قبيل مقدار شارژ باتري
و ميزان تو رفتگي پدال گاز تعيين مي كند كه چه نوع كنترلي مي باست بر روي خودرو در طول حركت صورت گيرد .اگر شارژ
باتري به اندازه كافي باشد  PCMيك سيگنال به موتور و ساير تجهيرات مورد نظر مي فرستد تا خودرو به صورت كامال
الکتريکي به كار خود ادامه دهد .اگر باتري شارژ كافي براي حركت خودرو را نداشته باشد  PCMيك سيگنال به تراكشن موتور
مي فرستد تا آن را به مود ژنراتوري ببرد در اين صورت انرژي حاصل از ترمزي يا  ICEاز طريق ژنراتور به انرژي الکتريکي
تبديل ميگرد تا در باتري ذخيره گردد .اين مثال درصد كوچکي از حجم كاري سيستم كنترلي در خودرو الکتريکي و هيبريد مي
باشد.

Powertrain Control Module

1

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري

ویرایش سوم ،دي 1393

127

شکل  -64سيستم كنترلر مركزي( )ECUيک خودرو

در (شکل  ) 65برخي از سيستم هاي كنترلي خودرو ديده مي شود .از سيستم كنترلي هاي مهم مي توان به ،PCM ،ECU1
 ECUترمز و  ECUباتري را نام بردECU .خودرو هيبريد اطالعات را از همه سنسورها جمع آوري كرده و نتايج پردازش شده
را به  ECU ، PCMباتري و  ...ميفرستد ECU .ترمز را  Skid Control ECUنيز گويند .وظيفه اين سيستم كنترلي،
كنترل كننده سيستم توليد انرژي از ترمز مي باشد.
يکي ديگر از سيستم هاي كنترلي در خودرو هيبريد سيستم رله هاي محافظتي SMR2مي باشد كه وظيفه آن اتصال دهنده و
همچنين جدا كننده قطعات ولتاژ باال خودرو مي باشد.

Engine Control Unit
System Main Realy

1
2
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شکل  -65سيستم هاي كنترلي در خودروي هيبريد

بلوک دياگرام سيستم كنترلي يك خودرو هيبريد در (شکل  )66نمايش داده شده است.

شکل  -66بلوک دياگرام سيستم كنترلي يک خودروي هيبريد

 -13-3-1-3موتور و ژنراتور

امروزه موتورها در صنعت خودرو سازي باالخص خودروي الکتريکي و هيبريد كاربرد فراواني دارند .از جمله كاربرد موتورها در
خودروي الکتريکي و هيبريد مي توان به شرح زير اشاره كرد:
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 توليد نيروي محركه خودرو
 سيستم توليد انرژي از ترمز خودرو
 فرمان خودكار


1

راه انداز ICE

 پمپهاي سيتم خنك كننده و انتقال قدرت
 فن ها
 شيشه باالبرها
بعضي از اين موتورها از برق  DCو برخي ديگر از برق  ACاستفاده مي كنند .براي نمونه موتور سيستم خنك كننده يك موتور
 ACو موتور فرمان خودكار اتومبيل يك موتور  DCاست .مزيت هاي موتورهاي الکتريکي به شرح زير است:
 سادگي بيشتر
 آرام و بي صدا
 قابليت اطمينان بيشتر
 راندمان باالتر
در مدل سري و مدل سري -موازي تركيبي به يك ژنراتور در خودرو هيبريد نياز است تا انرژي حاصل از موتور احتراق دروني
در باتري خودرو ذخيره گردد.
در خودروهاي هيبريد مي توان از هر دو مدل  ACو  DCبراي موتور و ژنراتور استفاده كرد اما به دليل راندمان باالي
موتورهاي  ،ACكمپاني هاي سازنده خودروهاي هيبريد معموال از اين مدل استفاده مي كنند .موتورها و ژنراتورهاي مورد
استفاده در خودرو در انواع مدلهاي القايي ،آهنرباي دايم و رلوكتانسي موجود مي باشند.

Power Steering

1
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شکل  -67شماي يک موتور القايي

خودرو هيبريد  Honda Insightاز يك موتور  10كيلوواتي 144 ،ولتي با سرعت  3000rpmبهره مي برد در حالي كه خودرو
هيبريد  Toyota Priusمدل  2005تا  2010از يك موتور  50كيلوواتي 500 ،ولتي با سرعت  1200تا  1540دور در دقيقه
استفاده مي كند.
معيارهاي انتخاب نوع موتور در يك خودرو به شرح زير مي باشد:
 -1معين بودن مشخصات منبع تغذيه مانند مقدار ولتاژ ،نوع ولتاژ  dcاست يا ،acمقدار فركانس و ...
 -2معين بودن شروط يا عوامل راه اندازي ،مانند مقدارگشتاور راه اندازي ،زمان راه اندازي و...
 -3معين بودن مشخصههاي (گشتاور – سرعت) حالت راه اندازي و حالت كار دائم مناسب .
 -4دارا بودن سرعت عملکرد كار مطلوب
 -5قابليت كاركردن به جلو و عقب
 -6معين بودن مشخصهي شتاب (وابسته به بار)
 -7دارا بودن بازده مناسب و باال در بار اسمي ،زيرا انرژي الکتريکي مستقيما درون خودرو توليد ميشود.
 -8توانايي تحمل اضافه بار
 -9دارا بودن اطمينان الکتريکي و حرارتي
 -10داشتن قابليت نگهداري و عمر مفيد
 -11داشتن ظاهر مکانيکي مناسب ( تکنولوژي ساخت آسان واندازه و وزن كمينه ،نوسان و نويز صوتي بسيارناچيز و )...
 -12متناسب بودن ميزان پيچيدگي عمليات كنترل و هزينه متعلقه .
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(كنترل موتور با آهنرباي دائم سنکرون ،از موتور با آهنرباي دائم  dcپيچيدهتر است .بديهي است كنترل پيچيده تر ،دقت كار
را افزايش داده و قابليت اطمينان را باال ميبرد ولي هزينه را هم افزايش ميدهد .بنابراين انتخاب الکتروموتور بايد با توجه به
شرايط مالي پروژه انجام گيرد).
 -13توليد گشتاور با ريپل و ضربان گشتاور حداقل براي كنترل دقيق هدايت خودرو
 -14تغيير جهت چرخش به صورت ناگهاني
 -15ضربان گشتاور كوچك در ناحيه عملکرد
از انجا كه هدف نهايي از سيستم استفاده از گشتاور كمکي ،هدايت الکتريکي خودرو است ،موتور  CDيك انتخاب طبيعي و
مناسب براي اين كاربرد است .زيرا گشتاور آن به سادگي و با تنظيم جريان آرميچر موتور ،كنترل ميشود .موتور  CDبعضي از
ويژگيهاي نامناسب مانند جرقه زدن جاروبك ها ،استهالک جاروبكها و كموتاتور را نيز دارد .اين عوامل عملکرد مناسب موتور
 CDرا در سرعتهاي باال محدود ميكنند .از اين رو موتور  CDبراي خودروهاي بزرگ انتخاب مناسبي نيست .نوع ديگر از
موتورهاي الکتريکي مناسب براي خودروهاي الکتريکي ،موتورهاي سوئيچ رلوكتانس  SRهستند .موتورهاي  SRداراي
تکنولوژي ساخت آسان بوده و هيچ مغناطيس دائمي در ساخت خود ندارند .اين امر باعث ميشود كه موتورهاي  SRقابليت
كاركرد خوب در دماهاي باال و قابليت اطمينان مناسبي داشته باشند .همچنين اين موتورها ميتوانند در عين از دست رفتن يك
فاز تغذيه نيز به گردش خود ادامه دهند .اما روتور ماشين  SRنمي تواند به خودي خود ميدان مغناطيسي توليد كند .به اين
معني كه در اين موتور فقط گشتاور رلوكتانسي توليد ميشود كه ريپل و ضربان بااليي دارد .طراحان با استفاده از تکنيكهاي
مختلف مانند تغيير شکل موج جريان موتور سعي در كاهش ريپل ولتاژي موتور  SRدارند .با اين وجود اثر اين نوسان گشتاور
روي فرمان آن قدر زياد است كه غلبه بر اين مشکل در حال حاضر به صورت اقتصادي ممکن نيست.
نوع ديگر از موتورها ،موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك 1است .در طراحي هايي كه در اروپا روي خودروهاي بزرگ انجام
شده ،موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك با مغناطيسهاي كمياب خاكي و با بازده و چگالي توان باال مورد استفاده قرار گرفته
است .شركتهاي دلفي و موتوروال از مزاياي موتورهاي  BLDCدر طرحهاي خود استفاده كردهاند .موتورهاي  BLDCنسبت

)Permanent Magnet DC Motor or Brushless DC Motors (BLDC
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به موتورهاي  SRنوسان گشتاور بسيار كمتري دارند .به طوري كه در موتور  BLDCطراحي شده با ولتاژ برگشتي ذوزنقهاي،
ضربان گشتاور به كمتر از  2درصد خواهد رسيد.
انتخاب ديگر ،موتورهاي سنکرون مغناطيس دائم 1هستند .با جايگزين نمودن مغناطيس دائم به جاي سيمپيچي ميدان در
موتورهاي سنکرون؛ جاروبكها ،حلقههاي لغزان و تلفات مسي ميدان حذف ميشود .در نتيجه موتورهاي سنکرون ،PM
موتورهاي  ACفاقد جاروبك  ،PMيا موتورهاي بدون جاروبك  PMبا تغذيه سينوسي ناميده ميشوند .از آن جايي كه اين
موتورها اساساً موتورهاي سنکرون هستند ،ميتوانند توسط منبع  PWMيا سينوسي ،بدون كموتاسيون الکتريکي ،راهاندازي
شوند .وقتي مغناطيس دائم روي سطح روتور قرار گيرد ،به دليل اينکه نفوذپذيري مغناطيس دائم مشابه هوا است ،به عنوان
موتور سنکرون فاقد برجستگي رفتار ميكند .با قرار دادن مغناطيس دائم در داخل مدار مغناطيسي روتور ،اين برجستگي ،گشتاور
رلوكتانسي مضاعفي ايجاد ميكند كه موجب فراهم شدن محدوده سرعتي باال در عملکرد توان ثابت ميشود .اين موتورها
عموماً ساده و ارزان هستند .آنها با داشتن پتانسيل باال براي رقابت با موتورهاي القايي ،امروزه در كاربري خودروهاي الکتريکي
و هيبريدي پذيرفته شدهاند.
اين موتورها داراي چگالي شار باال در فاصله هوايي ،نسبت توان به وزن باال ،نسبت گشتاور به اينرسي باال ،گشتاور صاف،
گشتاور كنترل شده در سرعت صفر ،گستره وسيع سرعت ،ظرفيت گشتاور باال ،ضريب قدرت و بازده باال هستند .موتورهاي
 PMSMميتوانند به گونهاي طراحي شوند كه ضربان گشتاور در آنها حتي از موتورهاي  BPMهم كمتر شود .اما موتورهاي
) (PMSMداراي اين ويژگي مهم هستند كه ميدان مغناطيسي آنها با افزايش مولفه جريان استاتور روي محور مستقيم  dدر
جهت منفي ،كاهش مييابد .بسياري از طراحان در طراحي خود سطح شار مغناطيسي را در يك نقطه كار ثابت نگه ميدارند و
فقط هنگامي كه به سرعتهاي باال نياز است از ناحيه تضعيف شار استفاده ميكنند .اما با كاهش شار در هر سرعتي ،هنگامي
كه گشتاور كمي مورد نياز است ،بازده عملکرد بهبود مييابد .پيشرفتهاي اخير در مواد مغناطيسي كمياب خاكي و الکترونيك
ق درت ،افق جديدي را در طراحي ،ساختار و كاربرد موتورهاي سنکرون با آهنرباي دائمي گشوده است .اخيرا محركههاي با
موتورهاي آهنرباي دائم كه از اينورترهاي استاتيکي تغذيه ميشوند ،كاربرد وسيعي پيدا كردهاند .روتور موتورهاي سنکرون

)Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM
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مغناطيس دائم ميتواند داراي ساختارهاي مختلفي باشدكه مهمترين آنها روتور با مغناطيس دروني ( ،)IPMروتور با مغناطيس
سطحي و روتور با مغناطيس دفن شده هستند.
در موتورهاي با آهنرباي دروني چون سطح قاب آهنربا از سطح قطب روي سطح روتور كوچکتر است ،بنابراين چگالي شار
در مدار باز از چگالي شار در آهنربا كمتر است .همچنين راكتانس محور  dاز راكتانس محور  qكوچکتر است .چون شار
مغناطيسي محور  qبدون اينکه از تکههاي آهنربا عبور كند ،از مسير فوالد ميگذرد .در اين نوع روتور ،آهنربا به خوبي در مقابل
نيروهاي گريز از مركز محافظت ميشود .در نتيجه ميتوان از اين ساختار در كاربردهاي سرعت باال استفاده نمود .مزيت بزرگ
اين ساختار قابليت عملکرد مناسب در ناحيه شار كم است .البته به دليل وجود گشتاور رلوكتانسي در اين ساختار ،ريپل گشتاور
در آن قابل توجه است و بايد در محدوده مجاز كاربرد قرار گيرد .در موتورهاي با آهنرباي سطحي گاهي اوقات از يك استوانه با
هدايت الکتريکي باال و غير مغناطيس استفاده ميشود .اين استوانه از عمل مغناطيس زدايي عکس العمل آرميچر و نيروهاي
گريز از مركز جلوگيري ميكند .همچنين باعث فراهم آمدن گشتاور آسنکرون راه اندازي ميشود و حتي به عنوان ميراساز نيز
عمل ميكند .اگر از مواد مغناطيسي كمياب خاكي استفاده شود ،مقدار راكتانسهاي سنکرون محور  dو  qيکسان هستند و به
همين علت گشتاور رلوكتانسي در اين ساختار صفر بوده و گشتاور ريپل كمتري هم وجود دارد .البته چگالي شار در اين موتورها
نسبت به موتورهاي  IPMكمتر است .در موتورهاي با مغناطيس دفن شده ،آهنرباها در شکافهاي عميق قرار داده شده اند.
راكتانس سنکرون محور  qاز راكتانس محور  dبزرگتر است .گشتاور آسنکرون راه اندازي هم ميتواند توسط سيم پيچ قفسه اي
(روتورهاي ورقه ورقه) با قطبهاي برجسته فوالد يکپارچه توليد شود .در اين نوع موتورها شفت بايد غيرفرومغناطيس باشد تا
شار مسير خود را از طريق آن نبندد.
در خودروهاي الکتريکي براي افزايش راندمان و براي اينکه مقادير ولت-آمپر سيستم تغذيه و اينورتر در حد معقول و
مطلوب باقي بمانند ،الزم است موتور در ناحيه تضعيف شار عملکرد مناسبي داشته باشد .لذا ساختار  IPMبراي اين كاربرد
مناسبتر است .اين موتور به راحتي ميتواند براي اضافه بارهاي تا سه برابر مقدار اسمي طراحي شود .البته بايد ريپل گشتاور آن
با استفاده از روشهاي بهينه سازي در حد مجاز قرار داده شود.
امروزه موتورهاي القايي كاربرد چنداني در خودروهاي الکتريکي ندارند .چون عملکرد ماشين القايي در سرعت و قدرت باال
تنها با باالبردن حجم و وزن آنها ممکن بوده كه اين حجم و وزن باال عملکرد نامطلوبي را براي خودرو ايجاد ميكند.
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با توضيحات ارائه شده ،امروزه اكثر موتورهاي الکتريکي به كار رفته در خودروهاي الکتريکي از نوع سنکرون آهنرباي دائم
يا  CDمغناطيس دايم هستند .در خودروهاي الکتريکي ،استفاده از موتورهايي با بازده باال و تلفات كم ،وزن و حجم كم در توان
يکسان ،مالک مهمي است .وجود مشکالت مربوط به ماشينهاي  CDمعمول مانند عمر كوتاه و هزينة تعميرات و نگهداري
باال سازندگان را بر آن داشت تا بيشتر به سمت استفاده از موتورهاي ديگر بروند .از طرفي موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم
عموماً نسبت به موتورهاي  CDبه خاطر ولتاژ كاري باالتري كه دارند ،داراي تلفات مقاومتي كمتري نيز هستند .عملکرد عالي
به همراه ميزان قدرت باال در ماشينهاي سنکرون مغناطيس دايم ،آنها را به راه حل و گزينهاي فعال جهت كاربرد در
خودروهاي الکتريکي تبديل كرده است .با اينحال از هزينه باالي مگنتهاي دائم نميتوان اجتناب كرد .با بررسي كليه جوانب
به اين جمع بندي ميرسيم كه اولين و بهترين انتخاب موجود براي الکتروموتور مورد استفاده در اين پروژه موتور آهنرباي دائم
از نوع سنکرون و يا موتور از نوع آهنرباي دائم  CDاست.
در مقايسه ميان دو نوع ماشين  BLDCو ماشين  PMSMبايد توجه داشت كه ساختار داخلي هر دو ماشين كامالً مشابه
يکديگر است و تنها تفاوت هاي جزئي ميان آنها وجود دارد .مهمترين تفاوت ساختاري دو ماشين را ميتوان شکل ميدان
مغناطيسي روتور و نوع سيم بندي آنها در نظر گرفت كه تالش ميشود تا در  BLDCذوزنقهاي باشد و در  PMSMسينوسي
باشد .اما مزيت مهم ماشينهاي  BLDCنسبت به ماشينهاي  PMSMكنترل و مدار درايو بسيار سادهتر ،گشتاور باالتر و
ميزان آهنرباي استفاده شدة كمتر است .در عوض مقدار ريپل گشتاور ماشينهاي  BLDCنسبت به  PMSMبيشتر است.
 -14-3-1-3سامانه خاموش-روشن

1

در خودرو به سيستمي گفته ميشود كه به طور خودكار موتور درونسوز( )ICEرا روشن و خاموش ميكند تا با كاهش زمان كار
در جاي 2خودرو اندازه مصرف سوخت را كاهش دهد .اين سامانه به ويژه براي شرايط ترافيك سنگين كارامد است .در
خودروهاي غير الکتريکي به اين سيستم ميکروهيبريد گويند .نصب دو سنسور روي جعبه دنده و بوستر ،خاموش شدن خودرو در
هنگام توقف و حركت آن با كالچ را امکانپذير ميكند.
اين سامانه در حال حاضر در خودروهاي هيبريد نيز وجود دارد و چيزي حدود  5الي  10درصد ،مصرف سوخت در خودرو را
كاهش مي دهد.
Start-Stop System
Idle Stop
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اين سامانه چون در حال كار در جاي ماشين ،موتور درون سوز خودرو را خاموش مي كند در كار سيستم خنك كننده خودرو
هيبريد اختالل بوجود مي آورد ،به همين دليل در خودرو هيبريد يك پمپ و سيتم خنك كننده مجزا كه توسط يك موتور كار
مي كنند تعبيه شده است.
در برخي خودروهاي هيبريد به جاي ژنراتور واحد ژنراتور-راه انداز )ISG(1قرار دارد و اين امکان را به موتور درون سوز()ICE
مي دهد كه بالفاصله بعد از حركت در جاي خودرو و به صورت نرم راه اندزي شود.

شکل  ISG -68توليد كمپاني DENSO

شکل  -69شماتيک  ISGدر يک خودرو هيبريد

Integrated Starter-Generator

1
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1

در خودروهاي الکتريکي هيبريد به دليل وجود دو نيروي محركه دو كالچ وجود دارد .در اين خودروها مي توان فقط از نيروي
محركه  ICEجهت حركت خودرو استفاده كرد بنابراين در اين صورت فقط كالچ مربوط به  ICEمي بايست در مدار انتقال
قدرت قرار گيرد يا به همين ترتيب در هنگام ترمز يا عملکرد خالص الکتريکي خودرو فقط ميبايست كالچ الکتريکي در مدار
انتقال قدرت قرار گيرد .بنابراين در چنين خودروهايي جهت افزايش راندمان و مصرف بهينه سوخت ،جداسازي اين دو نيروي
محركه از يکديگر يك امر ضروري است.
نيسان و هوندا دو كمپاني بودند كه اولين بار از اين سيستم دو كالچ در خودرو استفاده كردند.
2

3

4

 -16-3-1-3سيستم تهويه مطبوع الکتريکي  ،گرمکن و تهويه هيبريد در خودرو هيبريد()HVAC

شبيه به يك خودرو هيبريد ،سيستم  HVACدر يك خودرو مي تواند انرژي مورد نياز خود را از دو منبع انرژي مختلف باتري
و موتور احتراق دروني فراهم كند .بسته به ميزان قدرت و بار در يك خودرو هيبريد(مانند  ،)Toyota Priusجهت صرفه جويي
انرژي ،سيستم  HVACانرژي مورد نياز خود را از طريق باتري يا موتور احتراق دروني دريافت مي كند.
وجود سيستم  HVACالکتريکي در خودروهاي هيبريد به اين دليل است تا زماني كه موتور احتراق دروني خودرو براي صرفه
جويي در مصرف سوخت خاموش شد سيستم تهويه مطبوع بدون هيچ مشکلي به كار خود ادامه دهد.
در (شکل  )70درخت فنآوري هاي مرتبط با خودروهاي هيبريدي را ميتوان مشاهده نمود.

1

Clutch
Air Conditioning
3
Heating
4
Ventilation
2
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1

خودرو الکتريکي خالص( )PEVيا خودروي الکتريکي با نيروي محركه باتري )BEV(2خودروهايي هستند كه در آنها نيروي
محركه مورد نياز خودرو تنها از طريق باتري تامين مي گردد .انرژي تغذيه كننده اين موتورها مستقيما از باتري موجود در خودرو
گرفته مي شود و خود باتري توسط منابع تغذيه خارجي شارژ ميگردد .به همين دليل ميزان گازهاي آالينده خروجي اين خودرو
نزديك به صفر است .بسياري از خودروهاي الکتريکي خالص نسل جديد قابليت استفاده از انرژي ترمزي را دارند كه با اين
عمل ،راندمان خودرو افزايش مي يابد .در هنگام ترمز موتور الکتريکي خودرو در وضعيت ژنراتور خود قرار مي گيرد و انرژي
جنبشي كه تا پيش از اين توسط گرما هدر مي رفت به انرژي الکتريکي تبديل مي كند و از طريق سيستم الکترونيکي موجود در
خودرو اين انرژي در باتري ذخيره مي گردد .بنابراين سه بخش الکتريکي اين خودرو عبارتند از :كانورتر-اينورتر ،باتري و موتور
–ژنراتور.
برخي از مزايا اين خودرو به شرح زير مي باشد:
 مقدارانتشارات آالينده هاي خودرو صفر است.
 گشتاور توليدي نسبتا باالي موتور الکتريکي اين خودرو
 ارزان جهت رانندگي
 عملکرد ساكت و بي صداي خودرو
 راندمان اين خودروها در قياس با خودروهاي معمولي به دليل استفاده از انرژي ترمزي و همچنين عدم مصرف سوخت
در وضعيت سکون خودرو(بدليل طبيعت موتور الکتريکي) بسيار باالتر مي باشد.
اما از معايب اين خودرو مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 هزينه اوليه نسبتا باال
 معموال در سايزهاي كوچك وجود دارند.
 مدار مسافتي كه با يك شارژ مي توانند طي كنند محدود است.
 سرعت محدود دارند.
Pure Electric Vehicle
Battery Electric vehicle
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 سرعت شارژ باتري آنها بسيار پايين است.
دو تکنولوژي انتقال قدرت در خودروهاي الکتريکي خالص وجود دارد .تفاوت اين دو مدل در اندازه و محل قرار گرفتن موتور در
خودروهاي الکتريکي مي باشد .قدرت در خودرو الکتريکي خالص از طريق يك موتور الکتريکي نسبتا بزرگ يا دو موتور
الکتريکي كوچکتر كه در داخل خود چرخها قرار دارند به چرخها انتقال داده مي شود .مدل موتور مركزي امروزه رايجتر مي باشد
زيرا بر اساس اصول تست شده خودرو كار مي كند .همچنين در خودروهاي بزرگ بدليل آنکه موتور بايد به اندازه كافي قوي
باشد از مدل موتور مركزي استفاده مي كنند .مزيت وجود موتور در چرخها در حذف شفت انتقال دهنده قدرت و به دنبال آن
كاهش تلفات و همچنين انجام بهتر عمل توليد انرژي از سيستم ترمز ميباشد .اين سيستم بيشتر در خودروهاي كوچك استفاده
مي شود .عيب سيستم موتور در هر تاير خودرو در باال رفتن وزن چرخها مي باشد كه متقاعبا مقدار اينرسي تاير ها افزايش مي
يابد و ممکن است موجب ناپايداري چرخها و همچنين خوردگي گوشه چرخها شود .يکي ديگر از معايب سيستم موتور در هر
چرخ اين موضوع است كه هر شوک و ضربه اي كه به تاير خودرو وارد شود به احتمال خيلي باال به موتور نيز انتقال مي باد و
بنابرين احتمال خرابي آن باال مي رود .از طرفي به دليل پيچيديگي بيشتر اين مدل سيستم كنترلي آن پيچيده تر خواهد بود .به
دليل نواقص عنوان شده اين احتمال وجود دارد كه دو تاير در يك سرعت يکسان به گردش در نيايند.

شکل  -71خودرو الکتريکي خالص با يک موتور مركزي

شکل  -72خودرو الکتريکي خالص با يک موتور در هر چرخ
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شکل  -73تاير خودرو و موتور درون آن شركت پورشه

 -1-4-1-3اجزاي خودرو برقي

اجزاي تشکيل دهنده ساختار يك خودروي تمام الکتريکي ،بسيار مشابه با يك خودروي هيبريدي ميباشد كه در بخش قبل به
طور مفصل تشريح شدند .در ادامه به تفاوتهاي موجود مابين طرح كلي خودروهاي تمام الکتريکي با خودرو هاي هيبريدي اشاره
شده و در ادامه در خت فناوري اين نوع خودرو رسم خواهد شد.
در يك خودروي تمام الکتريك ،شماتيك اجزاء بهصورت شکل زير ميباشد:

شکل  -74شماي كلي از اجزاء تشکيل دهنده خودروي برقي
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مهمترين اجزاء مکانيکي تشکل دهنده در خودروي الکتريکي عبارتند از:
 ترمز احياء كننده يا بازياب
 سيستم تعليق فعال
 گيربکس  CVTيا معمولي (در صورت استفاده از گيربکس)
 فرمان هيدروليك
 تايرها با ويژگيهاي مربوطه
در مورد سيستمهاي ترمز احياكننده ،گيربکس  ،CVTسيستم تعليق فعال و مشخصات تايرها در خودروهاي هيبريدي بهطور
كامل توضيح داده شد .در خودروهاي برقي هم دقيقاً همان تجهيزات و تکنولوژيهاي موجود در خودروهاي هيبريدي مورد
استفاده قرار ميگيرد.
در (شکل  )75درخت فنآوري خودروهاي الکتريکي خالص را ميتوان مشاهده نمود.
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شکل  -75درخت فنآوري خودروهاي الکتريکي خالص

 -5-1-3ايستگاه شارژ
با گسترش خودروهاي الکتريکي ،نيياز مبرميي بيه ايسيتگاه هياي شيارژ الکتريکيي كيه بيه صيورت عميومي باشيند احسياس
ميشود ،كه برخي از آنها شارژ سريعتر در ولتاژ و جريان باالتر از سطح خانگي را در اختيار قرار بدهند .بسياري از ايستگاههاي
شارژ در خيابآنها قرار دارند كه توسط كمپانيهاي الکتريکي اداره ميشوند .در ادامه به وضعيت ايستگاههياي شيارژ در سراسير
جهان و استانداردها و موارد ايمني و تکنولوژيها در ايستگاههاي شارژ پرداخته ميشود.
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در دسامبر سال  ،2012حدود  50هزار ايستگاه شارژ آهسته در آمريکا ،اروپا ،چين و ژاپن استفاده ميشد كه اين عدد در سپتامبر
سال  ،2013به  3073ايستگاه شارژ رسيد  .كشور استوني به عنوان اولين و تنها كشوري است كه در دسامبر  2013شبکه شيارژ
خودروهاي الکتريکي را در سراسر كشور پوشش داد .در اين كشور  165ايستگاه شارژ سريع در مناطق شهري و بزرگراهها قيرار
دارد.
 -1-5-1-3ايمني در ايستگاههاي شارژ

اگرچه بسياري از خودروهاي الکتريکي قابليت شارژ توسط برق خانگي را دارند ،ولي ايستگاه شارژ براي تعداد بيشتري خودرو در
دسترس قرار دارد و داراي مکانيزم حسگر اتصال به منظور قطع اتصال هنگام پايان عمل شيارژ شيدن اسيت .دو نيوع سنسيور
ايمني وجود دارد:
 .1سنسورهاي سيمي فيزيکي اضافي كه يك سيگنال فيدبك را فراهم ميکند .اين سنسورها توسط استاندارد ( SAE

 J1772و  )IEC 62196مشخص ميشوند و سبب افزايش پينهاي اتصال دهنده است.
 .2سنسورهاي جرياني كه نشانگر توان مصرفي هستند و عمل شارژ تا زماني ادامه مييابد كه جريان از حد مشخصي
كمتر نشود.
سنسورهاي سيمي عکسالعمل سريعتري نشان مي دهند و هزينه ساخت و پياده سازي پاييني دارند در حيالي كيه سنسيورهاي
جرياني ميتوانند همراه اتصالهاي استاندارد استفاده شوند و به سهولت ميزان مصرف را در اختيار توليد كننده قرار ميدهد.
 -2-5-1-3استانداردهاي ايستگاههاي شارژ

در اصطالح فني  SAE1به شارژ تحت ولتاژ  220ولت  ACشارژ سطح دو و به شارژ تحت ولتياژ  500وليت  DCشيارژ سيريع
 DCگفته ميشود .دارندگان خودروي الکتريکي ميتوانند ايستگاه شارژ سطح دو را در خانه خود راه اندازي كنند.
استاندارد  SAE J-1772بيانگر استانداردهاي مورد نياز براي سوكتهاي اتصال و ايستگاههاي شارژ است؛ اين استاندارد شامل
سه سطح ولتاژي است:
 سطح 120 :1ولت AC
 سطح 120 :2ولت و  240ولت AC

 سطح :3ولتاژ  DCتا  600ولت و جريان  550آمپر
- Society of Automotive Engineers
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سوكتهاي اتصال سطوح يك و دو در محدوده شارژ كند قرار ميگيرند .سوكت اتصال سطح سه براي شارژ سريع استفاده مي-
شوند .سوكت سمت خودرو الکتريکي براي اتصال سطح سه در زير نشان داده شده است:

شکل  -76نمونهاي از سوكت مورد استفاده در ايستگاه شارژ

در شارژ سطح يك و دو ،شارژر متصل به خودرو تغذيه ميشود و توسط آن باتري شارژ ميشود؛ در حالي كه در شارژ سطح سه،
باتري مستقيما شارژ ميشود .الزم به ذكر است كه سطح دوم نيز قادر به شارژ  DCميباشد (منوط به وجود تجهييزات اضيافي
موردنياز).
طبق استاندارد ( )IEC 60038جهت شارژ خودرو الکتريکي ولتاژ  690ولت  ACو  1000ولت  DCدر نظرگرفته ميشود .ايين
استاندارد ،برخالف استاندارد  SAE J1772سطوح شارژي متفاوتي را معرفي ميكند .هماهنگي بين ايين دو اسيتاندارد نييز در
حال پيشرفت است.استانداردهاي ديگري نيز در زمينه شارژ خودروهاي الکتريکي موجود است كه بيه فراگييري دو ميورد فيوق
نيستند ،مثل استاندارد  JARIمربوط به كشور ژاپن و ساير موارد از اين قبيل.
كميته  IEC1مودهاي زير را براي شارژ تعريف ميكند:
 مود  :1شارژ آهسته از طريق سوكت الکتريکي معمولي تك فاز يا سه فاز
 مود  :2شارژ آهسته از طريق سوكت معمولي كه داراي بعضي ادوات حفاظتي مخصوص خودرو الکتريکي است.
 مود  :3شارژ آهسته يا سريع از طريق سوكت داراي چند پين مخصوص خودرو الکتريکي بهمراه عمليتهاي كنترلي و
حفاظتي (اين عملياتها در استانداردهاي  SAE J1772و  IEC62196آمدهاند)
 مود  :4شارژ سريع از طريق تکنولوژيهاي خاص شارژ خودرو الکتريکي مانند CHAdeMO
- International Electrotechnical Commision
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ضمنا سه نوع اتصال نيز وجود دارد:
 مورد  :Aهر شارژري كه به خط اصلي متصل است (كابل خط اصلي به شارژر متصل است) .معموالً اين مورد مرتبط با
مود  1و  2است.
 مورد  :Bشارژر خودرو به صورت  onboardبهمراه كابل اصلي تغذيه كه قابليت جدا شدن از تغذيه و وسيله را دارد.
معموالً اين مورد مرتبط با مود  3است.
 مورد  :Cايستگاه شارژ عمومي با شارژ  DCبراي خودروها .كابل اصلي تغذيه به صورت ثابت به ايستگاه شارژ متصل
ميشود .معموالً اين مورد مرتبط با مود  4است.
انواع سوكتها نيز به صورت زير ميباشند:
 نوع  :1اتصال دهنده تك فاز خودرو كه بر اساس استاندارد  SAE J1772/2009است.
 نوع  :2اتصال دهنده تك فاز و سه فاز خودرو كه بر اساس استاندارد  VDE-AR-E 2623-2-2است.
 نوع  :3اتصال دهنده تك فاز و سه فاز خودرو كه مجهز به حايل امنيتي كه بر اساس پيشنهاد شركت EV Plug

 Allianceاست.
 نوع  :4اتصال دهنده شارژ سريع براي سيستمهاي خاص مثل CHAdeMO
مود  :1سوكت خانگي

در اين مود ،خودرو الکتريکي از طريق سوكتهاي خروجي استاندارد آن منطقه (بسته به هر كشور ممکن است جريان استاندارد
تا حدود ده آمپر باشد) به شبکه برق متصل ميشود .جهت استفاده از مود  1سيستم برقرساني بايد داراي سيستم زميين (نيول)
مناسب به همراه مدارشکن 1جهت مقابله با اضافه بار بوده و پايداري ولتاژ مناسبي (ولتاژ بيا سيطح تثبييت شيده) داشيته باشيد.
سوكت ها داراي تجهيزاتي هستند كه به منظور جلوگيري از برخوردهاي ناخواسته از سوكت فاصله دارند.

شکل  -77مود  1شارژ خودرو
- Circuit Breaker

1
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در اين مود محدوديتهايي وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره ميشود.
محدوديتهاي مود :1

اولين محدوديت توان در دسترس است؛ كه به علل زير اين توان محدوديت در نظر گرفته ميشود:
 به علت استفاده از سوكت و كابلها تحت بار ماكزيمم (حدود  8تا  16آمپر بسته به نوع كشور) در طول ساعات زياد،گرماي زيادي در سوكت بوجود ميآيد.
 خطر آتشسوزي و صدمات جاني در صورت خطا در تجهيزات حفاظتيدومين محدوديت مربوط به مديريت توان نصب شده است .در صورتي كه چندين سوكت مربوط به خانههاي مختلف كه از يك
فيدر تغذيه ميشوند ،بار زيادي مصرف كنند (در حدود  16آمپر)؛ آنگاه عنصر حفاظتي فيدر عمل ميكند و مدار را قطع ميكند.
تمامي موارد باال توان مصرفي در مود  1را به علت مشکالت كيفيت توان و ايمني محدود ميكنند .اين محدوده معموالً تيا 10
آمپر در نظر گرفته ميشود.
مود  :2مصرف خانگي به همراه ادوات حفاظتي

در اين مود ،خودرو الکتريکي از طريق سوكتهاي خروجي خانگي به شبکه وصل ميشود .عمل شارژ توسط سيستم تك فاز يا
سه فاز و وجود سيستم زمين انجام ميشود .يك عنصر حفاظتي در داخل كابل قرار ميگيرد كه موجب گران بودن اين مود مي-
شود.

شکل  -78مود  2شارژ خودرو

مود  :3سوكت مخصوص در مصرف عمومي

در اين مود ،خودرو الکتريکي از طريق سوكتهاي مخصوص به صورت مستقيم از طريق ايستگاه شارژ عمومي به شبکه وصل
ميشود .عمليات كنترل وحفاظت در ايستگاه شارژ صورت ميگيرد .اين مود شارژ تنها مودي است كه استانداردهاي كاربردي در
زمينه تثبيت ولتاژ را ارضا ميكند.
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شکل  -79مود  3شارژ خودرو

مود  :4اتصال  DCيا شارژ سريع

خودرو الکتريکي توسط يك شارژر خارجي به شبکه متصل ميشود .تجهيزات كنترل و حفاظت و كابيل ،بيه صيورت ثابيت در
ايستگاه شارژ قرار ميگيرد.

شکل  -80مود  4شارژ خودرو

 -3-5-1-3ساختار و تکنولوژي ايستگاههاي شارژ

ايستگاههاي شارژ بسته به نوع شارژ كه در بخش قبل توضيح داده شد؛ داراي سه دسيتهبنيدي كليي ايسيتگاه شيارژ سيطح ،1
ايستگاه شارژ سطح  2و ايستگاه شارژ سريع  DCتقسيم ميشوند.

شکل  -81ايستگاههاي شارژ سطح يک و دو و سريع
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همانطور كه شرح داده شد ،در شارژ سطح يك و دو برق  ACورودي توسط شارژري كه روي خودرو تعبيه شده به برق DC

تبديل ميشود ولي در شارژ سريع اين شارژر روي خودرو باي پس ميشود و باتري مستقيما بيه شيارژر ايسيتگاه شيارژ سيريع
متصل ميشود.
حال به سراغ اطالعاتي در موردت تجهيزات تغذيه خودرو الکتريکي( )EVSE1در ايستگاههاي شارژ ميرويم.
در ايستگاههاي شارژ سطح يك معموالً خودروها توسط يك كابل كه به صورت قابل حمل است و هميراه خيودرو مييباشيد و
توسط كانکتور استاندارد( ) J1772؛ مطابق شکل زير به ايستگاه شارژ متصل ميشوند .شکل سيوكت و كيانکتور كيه در شيارژ
سطح يك و البته سطح دو استفاده ميشود نيز در (شکل  )83نشان داده شده است.

شکل  -82نمايي از اتصال خودرو الکتريکي به ايستگاه شارژ سطح 1

سوكت شارژ روي خودرو

كانکتور شارژ سطح يك و دواستاندارد J1772

شکل  -83نمايي از كانکتور و سوكت شارژ خودرو

- Electrical Vehicle Supply Equipment

1
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در ادامه اشاره خواهد شد كه سرعت شارژ سطح يك بسيار پايين است و لذا در حال حاضر ،بيشيتر از شيارژ سيطح دو اسيتفاده
ميشود.
ايستگاههاي شارژ سطح دو در قالب طرحهاي متنوعي ساخته ميشوند؛ مثل :ايستگاههاي شارژ روي سطح زمين ،ايستگاههياي
شارژ ديواري ،ايستگاههاي شارژ متصل به سقف.
در ايستگاه هاي شارژ سطح دو كابل به ايستگاه شارژ متصل است و شبيه به شارژ سطح يك نيست .وليي كيانکتورهياي شيارژ
 J1772در

شارژ سطح دو نيز كارايي دارند .جزييات بيشتر در مورد اجزاي كانکتور و كانکتور در شارژ سطح يك و دو در (شککل

 )84قابل مالحظه است.

جزييات كانکتور شارژ سطح يك و دو

جزييات سوكت شارژ روي خودرو

شکل  -84جزييات و اجزاء كانکتور و سوكت

همانطور كه مشخص است ،كانکتور و سوكت داراي پينهاي مختلفي هستند كه دو پين باال مربوط به برق  ACميباشيند و
يك پين زمين و يك پين اندازهگير شارژ و نهايتاً يك پين كنترل در آنها تعبيه شده است .كانکتور از طرييق قفيل 1و قسيمت
جزء برامدگي (نري) محکم به سوكت وصل ميشود.

- Latch

1
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الف) ايستگاه شارژ با بازوي قابل انعطاف

ب) ايستگاه شارژ عمودي با كابل جمع شونده

ج) شماتيك شارژ خودرو در سطح دو

د) ايستگاه شارژ متصل به سقف

شکل  -85نمونههايي از ايستگاه شارژ سطح دو و شماتيک شارژ خودرو

در ايسييتگاههيياي شييارژ سييريع از كييانکتور و كابييل شييارژ سييطح يييك و دو نميييتييوان اسييتفاده كييرد .در اييين نييوع شييارژ از
كانکتورهاي شارژ استاندارد  CHAdeMOكه براي دو شركت نيسان و ميتسوبيشي است ،استفاده ميشود.
هم اكنون محققان مشغول توليد كانکتورهاي پيشرفته  J1772كه به آن ( )J1772 combo connectorگفته ميشود ميي-
باشند .اين كانکتور قابليت استفاده در هر سه نوع شارژ را دارد.
كابل مود استفاده در ايستگاههاي شارژ سطح دو داراي قطر  0.75اينچ است در حالي كه كابل ميورد اسيتفاده در شيارژ سيريع
داراي قطر يك اينچ هستند و لذا كاربري آنها كمي سختتر است .در (شکل  )86تفاوتهاي كانکتور شارژ استاندارد  J1772و
 CHAdeMOرا ميتوان مالحظه كرد.
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شکل  -86كانکتور  CHAdeMOدر كنار كانکتور J1772

در (شکل  )87نيز شماتيك شارژ خودرو در شارژ سريع  DCمالحظه ميشود .ضمنا درگاه ورودي خودرو نييز نشيان داده شيده
است كه درگاه سمت چپي مخصوص شارژ سريع و درگاه سمت راستي مخصوص شارژ سطح يك و دو است .مالحظه ميشود
كه درگاه شارژ سريع مستقيما به باتري وصل ميشود و شارژر تعبيه شده روي خودرو در اين حالت باي پس ميشود.

سوكت خودرو سوكت سمت چپ براي استاندارد  CHAdeMOو

شماتيك شارژ

DC

سوكت سمت راست براي استاندارد  J1772است

شکل  -87شماتيک شارژ  DCو نمايي از سوكت روي خودرو

 -4-5-1-3مقايسه انواع مختلف شارژ

محل نصب ايستگاههاي شارژ يکي از تمايزات ايستگاههاي شارژ است .مکانهاي نصب ايستگاههاي شارژ بر اساس نوع آنهيا
را ميتوان در (جدول  )14مشاهده نمود.
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جدول  -14مکان ايستگاههاي شارژ بر اساس انواع آن

در (جدول ) 15مقايسه جامع بين شارژهاي مختلف به عمل آمده است .همانطور كه مالحظه ميشود شارژ سريع داراي سرعت
شارژ باالتر و توان باالتري نسبت به شارژهاي ديگر است.
جدول - 15مقايسه شارژهاي سه گانه
Dc fast charge

Level2

Level1

Characteristic

Up to 500V

208 or 240V

120V

Voltage

DC

AC

AC

Type of current

50kW

3.6 or 7.2kW

1.4kW

Typical output

50kW

19.2kW

1.9kW

Maximum output

20min

2.5-5 h

12h

Charge time

CHAdeMO

J1772

J1772

Connector

 -5-5-1-3مبادله توان خودرو با شبکه

محدوده ظرفيت باتري  PEVعموماً در حدود  2كيلووات تا  17كيلووات است كه اين مقدار در حدود مصرف تيوان ييك خانيه
مسکوني ميباشد .با توجه به اينكه زمان شارژ اغلب ساعتها به طول ميانجامد ،انرژي مورد نياز روزانه  PEVدر در حيدود 5
تا  40كيلووات ساعت ميباشد .مصرف توان شارژ  PEVتابعي از ولتاژ و جريان شارژر ميباشد .شارژ PEVها ميتوانيد كنتيرل
شده يا غيركنترل شده باشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته صاحبان خودروها به محض رسيدن به منزل  PEVخود را بيراي
شارژ به شبکه متصل ميكنند و باعث بروز پيك عصرگاهي ميشوند .يك روش ميؤثر بيراي ميديريت شيارژ  PEVاز طرييق
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استفاده از تعرفههاي زمان استفاده 1خانگي ميباشد .شركتهاي برق زيادي نرخهياي  TOUرا بيراي مصيرفكننيدگان خيود
پيشنهاد دادهاند .واكنش مصرف روش سودمند ديگري در رابطه با بار  PEVميباشد كه از طريق آن شركتهاي برق قيادر بيه
ايجاد وقفه در مصرف  PEVدر ساعات اوج مصرف هستند.
نوع ديگري از شارژ كنترل شده را ميتوان به نام شارژ هوشمند دستهبندي نمود كه به كمك  AMIو سيستمهاي نيرمافيزاري
كاربردي پياده سازي كرد ،به طوريکه پريزهاي مخصوص شارژ  PEVو بارهاي خانگي مي توانند وصل و يا قطيع شيوند .ييك
شکل از شارژ هوشمند ،روش شارژ يك در ميان 2ميباشد .واحدهاي كنترل  PEVاطالعات بار ترانسفورماتور توزييع را پيايش
كرده و به صورت پيوسته آن را با بار از پيشتعيين شدهاي مقايسه ميكند .اگر بار ترانسفورماتور كمتر از مقدار تعيين شده باشد،
 PEVشارژ ميشود .اما اگر بار ترانسفورماتور بيش از مقدار تعيين شده باشد شارژ  PEVتا زمانيکه بار ترانسفورماتور به كمتر از
مقدار آستانه برسد ،با تأخير انجام ميشود .كنترل بار خانگي تقريباً مشابه روش شارژ يك در مييان مييباشيد ،چراكيه بارهياي
غيربحراني زمانيکه  PEVدر حال شارژ است را قطع ميكند .در ايين روش مييبايسيتي تميامي بارهياي خيانگي بيه صيورت
بالدرنگ 3پايش شوند.
PHEVها خطري جدي براي پايداري سيستم هستند زيرا بار شارژ آنها با مصرف پيك همزمان است .شارژ مديريتشده ،بيار
شارژ  PHEVرا از ساعات اوج مصرف به غيرپيك منتقل كرده ،پايداري سيستم را حفظ كرده و هزينههاي عملکردي را كاهش
ميدهد.
با توجه به مطالب ارائه شده ،ميتوان  PHEVمتصل به شبکه را از لحاظ جهت توان به صورت زير ميتوان دستهبندي نمود.


شبکه به خوردرو

4

اثر اتصال هزاران  PHEVرا نمي توان به صورت دقيق به كمك عواملي نظير سايز باتري ،زمان شارژ و بازدهي تعييين نميود.
بنابراين تحقيق و توسعه در اين زمينه در حال حاضر در حال انجام است .به منظور بهيرهبيرداري بهينيه از  PHEVبيه عنيوان
 G2Vآموزش مصرفكنندگان بسيار مهم است .آنها بايد از اين واقعيت آگاه شوند كه شارژ باتري در طول شب زماني كه بيار

1

- TOU: Time-Of-Use
- Stagger
3
- Real Time
4
- G2V: Grid To Vehicle
2
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پايه تغذيه ميشود ،مي تواند وضعيت شبکه را بهبود ببخشد .مطالعات نشان داده است كه اگير حتيي نفيوذ PHEV %50هيا در
شبکه قدرت صورت گيرد ،احتياجي به ظرفيت توليد اضافي يا نيروگاه جديد نميباشد.
 خودرو به شبکه

1

مفهوم خودرو به شبکه اين است كه انرژي ذخيره شده در  PHEVمي تواند جهت استفاده به شبکه بازگردانده شود .تکنوليوژي
 V2Gبا فرض گسترش استفاده از PHEVها ،ميتواند بار پيك را زماني كه خودروها در خيابآنها نيستند ،تأمين نمايد .مزييت
سيستم  V2Gباعث سرمايهگذاري بيشتر بر روي باتريهاي PEVها شده است.
به طور متوسط يك ماشين يك ساعت در روز استفاده ميشود و در مابقي زمآنها در پاركينگ بدون استفاده ميماند .در عميل
مقدار توان دريافت شده از خودرو تقريباً برابر  10تا  20كيلووات است .اتصال  V2Gميتواند واسط سريعي بين سيستم قدرت و
سيستم ذخيره باتري  PHEVرا فراهم كند .اين سيستم مي تواند توان اكتيو و راكتيو به سيستم توزيع تزريق كند در حيالي كيه
تنها توان اكتيو در باتريها ذخيره شده است.
خودروهاي  V2Gجهت كاربردهاي انرژي پراكنده 2مي تواند تنظيم ولتاژ و فركيانس ،رزرو گيردان و ميديريت سيمت تقاضياي
الکتريکي 3را تأمين كند .كاركردهاي  V2Gميتواند به دو دسته سرويسهاي محلي 4و سرويسهاي منطقه گسيترده 5تقسييم
گردد .سرويس هاي محلي شامل تأمين توان پشتيبان براي خانه يا محل كار ،تثبيت ولتياژ ييا بهبيود كيفييت تيوان مييباشيد.
سرويسهاي منطقه گسترده شامل ارائه خدمات جانبي براي شبکه ميباشد.
مزاياي زيادي براي كاربرد  V2Gوجود دارد كه مي توان به بهبود امنيت ،بهبود قابليت اطمينان ،تأثير بر توليد و مسائل زيسيت
محيطي اشاره نمود .اينورتر  V2Gمي تواند با سرعت بيشتري در مقايسه با گاورنر توربوژنراتورها بيه كياهش تيأثير اغتشاشيات
كمك كند.عالوه بر مزاياي ذكر شده در استفاده از  V2Gمشکالتي در اين زمينه وجود دارد كه مهمتيرين ايين ميوارد شيامل
پيشبيني  ،V2Gظرفيت تجهيزات در شبکه توزيع و تأثير بر عملکرد وكنترل شبکه توزيع ميباشد.

1

- V2G: Vehicle To Grid
- Distributed Energy
3
- Electrical Demand Side Management
4
- Local Services
5
- Broad Area Services
2
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 -6-5-1-3نمونهاي از نياز به شارژ سريع بجاي شارژ كند در مقبوليت خودرو

شركت برق توكيو ( )TEPCOاز اكتبر سال  2007يك مطالعه يك ساله در زمينه زيرساخت شارژ سريع را ايجاد كيرد .شيركت
 TEPCOخودروهاي درونسوز معمولي را به منظور كاهش آلودگي ،افزايش راندمان ،كاهش هزينه تعمير و نگهداري و كاهش
مصرف سوخت با خودروهاي الکتريکي تعويض كرد .مراكز سرويس خودروهاي بنزيني در هر  8الي  10كيلومتر ،موجود بودنيد.
در آن سال ،خودروهاي الکتريکي در طول شب در ايستگاههاي شارژ كند  TEPCOشارژ ميشدند؛ ولي پس از چند ماه شركت
 TEPCOبه اين پي برد كه مراكز سرويس خودروهاي الکتريکي درصد كمي از محدوده كل را پوشش ميدادند (مطابق شکل
زير) .بنابراين مطالعهاي به منظور نصب ايستگاه هاي شارژ سريع به منظور شيارژ خودروهياي الکتريکيي در طيول روز صيورت
گرفت .در مارس  2008و پس از نصب ايستگاههاي شارژ سريع ،خودروهاي الکتريکيي قيادر بيه دريافيت سيرويس در تميامي
محدوده (شبيه به خودروهاي بنزيني) بودند .عجيب اين بود كه شركت  TEPCOاعالم كرد كه از ايستگاههاي جديد ،با صرفه-
جويي استفاده ميشد .اين نشاندهنده پديدهاي به نام نگراني از مسافت ( )Range Anxietyاست .در اينجا ،با دانسيتن اينکيه
خودروي الکتريکي ميتواند در طول روز ،شارژ شود ،راننده با قوت قلب احساس ميكند كه گير نميافتد .قبل از نصب ايستگاه-
هاي شارژ جديد ،خودروهاي الکتريکي جهت شارژ مجدد داراي وضعيت شارژ بيش از  50درصد بودند در حالي كه پس از نصب
ايستگاههاي شارژ جديد وضعيت شارژ خودروها به كمتر از  50درصد رسيد .اينها فقط داليل رواني اثراتي است كه ايستگاههاي
شارژ سريع ميگذارند .لذا اسيتگاههاي شارژ سريع دري به يك دنياي دنياي جديدبراي خودروهاي الکتريکي گشودند.

شکل  -88روند تغييرات درصد پوشش ايستگاههاي شارژ از اكتبر  2007تا مارس  2008در توكيو

 -7-5-1-3زمان شارژ خودرو در شارژهاي مختلف

ظرفيت باتري خودرو الکتريکي در حدود  20كيلووات ساعت كه پاسخ گوي  100كيلومتر مصرف خودرو اسيت .شيركت ژنيرال
موتورز باتري با ظرفيت  60تا  85كيلووات ساعت را توليد كرده كه مسيري بيه طيول  450كيليومتر را مييتوانيد تغذييه كنيد.
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خودروهاي الکتريکي هيبريدي (داراي موتور بنزيني و باتري هستند) داراي باتري  3تا  5كيلووات ساعت هستند كه حدود  20تا
 40كيلومتر را ميتوانند توسط بخش برقي و بدون استفاده از بخش بنزيني طي كنند.
از آنجايي كه ظرفيت خودروهاي الکتريکي محدود هستند ،لذا هر خودرو الکتريکي به طور متوسط روزي  2تا  3مرتبه بايد شارژ
شود .در عمل ،رانندگان خودروهاي خود را هنگام شب به شارژ ميزنند و هنگام صبح خودرو شارژ شده است.
براي شارژ معمولي ( 3كيلووات) ،سازندگان خودرو ،يك شارژر را در داخل خودرو طراحي كردهاند .يك كابل شارژ جهت اتصيال
آن به برق  230ولت  ACشبکه استفاده ميشود.
جهت شارژ سريعتر ( 22كيلووات 43 ،كيلووات و باالتر) ،سازندگان خودرو دو راه حل را انتخاب كردهاند:
استفاده از شارژر ساخته شده در خودرو كه براي شارژ  3تا  43كيلووات در ولتاژ  230ولت تکفاز يا  400ولت سيه فياز طراحيي
شده است.
استفاده از شارژر خارجي كه جريان  ACرا به جريان  DCتبديل ميكند و خودرو را در توان  44كيلووات ،شارژ ميكند.
(جدول ) 16بيانگر زمان شارژ در حالتهاي مختلف است:
جدول - 16زمان شارژ خودرو در شارژهاي مختلف
Max current

Voltage

Power supply

Charging time

16 A

230 VAC

- 3.3 kWSingle phase

6–8 hours

16 A

400 VAC

- 10 kWThree phase

2–3 hours

32 A

230 VAC

- 7 kWSingle phase

3–4 hours

32 A

400 VAC

- 24 kWThree phase

1–2 hours

63 A

400 VAC

- 43 kWThree phase

20–30 minutes

100 - 125 A

400 - 500 VDC

- 50 kWDirect current

20–30 minutes

 -8-5-1-3ايستگاه تعويض باتري

در اين طرح ،باتري خالي شده خودرو در ايستگاههاي تعويض باتري ،تعويض ميشود .ايستگاه شارژ متفاوت از ايستگاه تعويض
باتري است (كه در آن باتري خالي با باتري كه در ايستگاه پر شده است ،جابجا مييشيود) .اييده اولييه سيرويس بياتري قابيل
تعويض ،اولين بار در سال  1896جهت رفع مشکل محدوديت كاري خودروها بيان شد.
مزاياي اين كار به صورت زير است:
 .1تعويض (شارژ) سريع باتري در ظرف  5دقيقه

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري

ویرایش سوم ،دي 1393

157

 .2مسافت طي شده نامحدود بخاطر در دسترس بودن ايستگاههاي تعويض باتري
 .3رانندگان هزينه بابت خريد باتري پرداخت نميكنند و موارد مربوط به گارانتي و كيفيت و جابجايي باتري مربوط به
شركت است .البته الزم به ذكر است كه در اين طرح رانندگان ماهانه مبلغي بابت تعويض باتري ميپردازند.
 .4باتريهاي يدک موجود در ايستگاه تعويض باتري ميتوانند توان به شبکه بدهند)Vehicle to Grid(V2G)(.
 -9-5-1-3ايستگاههاي شارژ تجديد پذير

معموالً ايستگاههاي شارژ به شبکه متصل ميشوند و لذا انرژي آنها از نيروگاههاي فسيلي و يا هستهاي نشأت ميگيرد .انرژي
خورشيدي نيز جهت شارژ خودروهاي الکتريکي ميتواند ميورد اسيتفاده قيرار گييرد .ايسيتگاههياي شيارژ خورشييدي شيركت
 SolarCityيکي از نمونههايي است كه انرژي خورشيد را جهت شارژ خودرو الکتريکيي اسيتفاده مييكنيد .عيالوه بير انيرژي
خورشيد ،انرژي باد نيز در اين زمينه كاربرد دارد .در ادامه به انواع ايستگاههاي شارژ تجديد پذير پرداخته ميشود.
 ايستگاه شارژ

1

SPARC

در اين ايستگاه شارژ از يك پنل خورشيدي مخصوص استفاده ميشود .اين پنل خورشييدي مييتوانيد تيا تيوان مياكزيمم 2/7
كيلووات كه براي شارژ كردن  %80ظرفيت باتري خودرو كافيست را توليد كند.
 ايستگاه شارژ بادي

در سال  2012انجمن انرژي سبز شهري 2اولين ايستگاه شارژ با استفاده از انرژي بادي را معرفي كرد .توان اين ايستگاه شارژ در
حدود  4كيلووات است.
در (شکل  )89درخت فنآوري رسم شده براي ايستگاههاي شارژ را ميتوان مشاهده نمود.

- Solar Powered Automotive Recharging Station
- Urban Green Energy

1
2
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شکل  -89درخت فنآوري ايستگاههاي شارژ

 -6-1-3سيستم ذخيرهساز انرژي
سيستم هاي ذخيره ساز انرژي در خودروهاي برقي و هيبريدي ،يا به طور كلي وسايل نقليه الکتريکي را مييتيوان بيه  3دسيته
اصلي مطابق با (شکل  )90تقسيم نمود.

شکل  -90سيستمهاي ذخيره ساز انرژي

 -1-6-1-3ابرخازن

ابر خازنها يکي از سيستمهاي ذخيره كننده انرژي 1هستند كه به منظور افزايش راندمان خودروهاي الکتريکيي اسيتفاده ميي-
شوند .ساختار ابرخازنها مشابه خازنهاي الکتروليتي ميباشد .در شکل زير يك نماي شماتيکي از ابر خيازن نشيان داده شيده
است.

)- Energy Storage System(ESS

1
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شکل  -91شماي يک ابرخازن

همانطور كه واضح است ،ابرخازن داراي الکتروليت و الکترود است .ابرخازنها عموماً به صورت زير در خودروهياي الکتريکيي
استفاده ميشوند.

شکل  -92نحوه كاربرد ابرخازن در خودرو الکتريکي



مدلسازي ابرخازن:

مدل ابر خازن كه عموماً در مطالعات كاربرد دارد ،به صورت مدل  RCميباشد كه در شکل زيرنشان داده شده است.

شکل  -93مدل مداري ابر خازن

اين خازنها تحت جريان ثابت شارژ ميشوند و در مواقع مورد نياز ،دشارژ ميشوند .مزيت اين مدل در سادگي مدل و عيب آن
عدم توانايي در نشان دادن شارژ و دشارژ ابرخازن به صورت غير خطي است.


تکنولوژيهاي مورد استفاده براي تغذيه موتور در HEVهاي داراي  ESSابرخازن
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 .1توپولوژي پسيو :در (شکل  )94يك اتصال دو طرفه را شاهد هستيم ،ولتاژ خازن تغييرات زيادي دارد ولي اين تغييرات
توسط كانورتر در حد كم نگهداشته ميشود .در اين مدل كه به آن توپولوژي پسيو ميگويند ،كنترلي روي باتري و
خازن و توان آنها وجود ندارد.

شکل  -94توپولوژي پسيو

 .2توپولوژي اكتيو :در توپولوژي اكتيو يك كانورتر  DC/DCبه صورت بوست بين باتري و خازن قرار ميگيرد .لذا باتري
كوچکتري الزم است ،چرا كه كانورتر ولتاژ را افزايش ميدهد .در ضمن كنترل بهتري روي جريان باتري در اين
توپولوژي داريم .به علت وجود كانورتر ،جريان باتري ماليمتر تغيير ميكند و استرس كمتري به باتري وارد ميشود.

شکل  -95توپولوژي اكتيو

در اين توپولوژي باتري توان ميانگين خودرو و خازن توآنهاي لحظهاي زياد را ميدهد .مطابق (شکل  )96تغييرات انرژي خازن
را ميتوان ديد.
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شکل  -96تغييرات انرژي خازن در مودهاي مختلف حركتي خودرو

همانطور كه مالحظه ميشود ،در هنگام افزايش سرعت ( ،)Accانرژي از ابرخازن گرفته ميشود و در هنگام حركيت عيادي

1

انرژي خازن تغيير نميكند و انرژي تنها از باتري گرفته ميشود .در هنگام ترمز نيز ،طي فرايند ترمز باززا ،2انرژي به خازن داده
ميشود.
طرح بعدي از دانشگاه ايلينويز ميباشد كه به توپولوژي تركيبي معروف است .در اين طرح كنترل جداگانه بر روي توان باتري و
خازن ميتوان داشت.

شکل  -97طرح دانشگاه ايلينويز

در طرحي ديگر باتري و خازن از طريق چند سوييچ به كانورتر وصلاند و نسبت به طرح قبلي كانورتر كمتري ميخواهد.

- Cruise
Regenerative Braking

1
2
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شکل  -98طرح تغذيه موتور با يک مبدل DC-DC

در طرح آخر خازن مستقيماً به  DC Linkمتصل است .كه در چهار مد كار ميكند .توان كم ،توان زياد ،ترمز و شتابگيري .در
بار كم خازن بيستر بار را تامين ميكند و در بار زياد باتري توان را تامين ميكند .انرژي ناشيي از ترميز در حاليت شيارژ سيريع
مستقيما به خازن و در حالت شارژ كند ،به باتري و خازن تزريق ميشود.

شکل  -99اتصال مستقيم خازن به DC Link

بار زياد

بار كم

ترمز

شتابگيري
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شکل  -100مدهاي مختلف انتقال توان در حالتهاي مختف خودرو الکتريکي

 -2-6-1-3چرخ دوار (فالي ويل)

چرخ دوار به منظور صرفهجويي در مصرف سوخت ،براي اولين بار در ماشينهاي مسابقهاي فرمول يك به كار گرفته شد وليي
به علت تغييراتي كه در ماشين بوجود ميآورد ،كنار گذاشته شد و در اتوبوسهاي شهر لندن ،به كيار بيرده شيد .شيش نيوع از
اتوبوسهاي شركت  Go-Aheadكه يکي از بزرگترين دارندگان اتوبوس در بريتانيا است ،داراي سيستم فالي ويل هستند .در
(شکل  )101مقايسهاي بين باتري و فالي ويل و ابرخازن صورت گرفته است.

شکل  -101مقايسه بين توان و انرژي ابرخازن ،فالي ويل و باتري

فالي ويل بهمنظور ذخيره انرژي چرخشي به كار ميرود .ولي استفاده از آنها در خودروها محدود شده است .عليت در اينسيت
كه براي فراهم آوردن انرژي مورد نياز ،وزن آنها بايد زياد باشد .در (شکل  )102توپولوژي خودرو در حضور فالي ويل نماييان
است.
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شکل  -102دياگرام نحوه اتصال چرخ دوار به سيستم تغذيه خودرو الکتريکي

شركت  William F1اين مشکل را با كاهش وزن فالي ويل( 50كيليوگرم) و افيزايش دور آن ( 40000دور در دقيقيه) حيل
كرده است .ضمنا ،با اين طرح نيازي به اتصال فالي ويل در كارخانه نيست و به راحتي ،ميتوان آن را نصب نمود .نيرويي كيه
يك اتوبوس شهري هنگام تخليه مسافر و شروع به حركت مجدد ،از فالي ويل ميگيرد؛ مشابه نيروي است كيه در مسيابقات
فرمول يك براي خودرو نياز است.
مطابق گفته شركت  William F1در اثر استفاده از فالي ويل ،نرخ بازگشت سرمايه با درنظرگيري قيمت فعلي سيوخت ،پينج
سال خواهد بود و صرفه جويي در مصرف سوخت تا حدود  %30خواهد بود .از آنجاييکه عمر اتوبوسها حيدود  12تيا  20سيال
است ،لذا اين طرح ،مناسب آنهاست .ولي همچنان اين طرح ،براي خودروهاي معمولي ارايه نشده است.
شركت  Williams F1كه از سال  1977توسط آقاي فرانك ويليامز شروع به كار كرد ،اولين فالي ويل خود را در سال 2009
استفاده كرد ولي به علت تغييراتي كه نياز بود اعمال شود ،اين طرح رها شد .اين طرح در خودروهاي پورشه و آئودي نيز استفاده
شد.
تيم مسابقهاي  William F1كه يك تيم مسابقه فرمول يك است ،پيشنهاد داده كه فالي ويل از جنس كامپوزيت كربن ايين
تيم باعث كاهش مصرف سوخت تا حدود  %30ميشود .در (شکل  ،)103نميايي از ايين سيسيتم در خيودرو پورشيه ()GT3R
مالحظه ميشود.
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شکل  -103شماي طرح شركت William F1

بخشهاي شکل فوق به شرح زير هستند:
 .1موتور :يك موتور  350كيلو وات معمولي كه توسط دنده ،چرخها را ميچرخاند.
 .2بخش الکترونيك قدرت (جهت درايو موتور)
 .3محور شفت جلويي كه متل به يك موتور  60كيلوواتي جهت چرخاندا چرخهاي جلو در هنگام سرعت گرفتن خودرو
است.
 .4كابل فشار قوي
 .5فالي ويل كه در اطاق خودرو قرار داده ميشود .و از طريق ترمينالهاي مثبت و منفي(درست شبيه يه باتري) متصل
ميشود .اين فالي ويل ،انرژي چرخشي را با سرعتي تا حدود  40000دور در دقيقه و طي عمل ترمزگيري خودرو در
خود ذخيره ميكند (به اين عمل ترمز مولد  Regenerative Brakingميگويند) و هنگام شروع به حركت مجدد
خودرو و مواقع نياز ،توسط اعمال فرماني از طرف راننده (فشردن كليد) انرژي چرخشي ذخيره شده را به صورت
الکتريکي پس ميدهد.
شييركت  Williamsهييم اكنييون در زمينييه توليييد فييالي ويييل بييراي قطارهيياي برقييي و همچنييين شييبکه بييرق ،فعاليييت
ميكند.
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 -3-6-1-3باتري

اولين بار در سال  1786گالواني 1شيوه جديدي براي توليد الکتريسيته به وسيله مواد شيميايي كشف كرد كه بعدها اين
پيلها به پيلهاي گالواني2مشهور شدند .از سال  1800به بعد پيشرفت زيادي در زمينه باتريها صورت گرفت اما اولين
باتريهاي قابل شارژ  -سرب اسيد - 3كه امروزه نيز در خودروها از آنها استفاده ميشود در سال  1859ساخته شد[.]2
تحول بعدي در باتريهاي قابل شارژ در سال  1960با ساخت باتريهاي نيکل-كادميوم ) (Ni-Cdرخ داد ،اما اين
باتريها نيز در سال  1990جاي خود را به باتريهاي جديد نيکل-هيدريد فلز4دادند .چرخه پيشرفت باتريهاي قابل شارژ با
اختراع اولين باتريهاي ليتيوم-يون در سال  1991و باتريهاي پليمر-ليتيوم يون در سال  1999كامل گرديد .در سال هاي
اخير با به كارگيري نانوذرات مختلف در اين باتريها بازده آنها به مقدار قابل مالحظهاي افزايش يافته است .در ادامه عملکرد
آنها معرفي و بررسي شده است .در (جدول  )18مشخصات كلي انواع باتريهاي قابل شارژ آورده شده است.

1

Galvany
Galvanic Cell
3
Lead Acid Batteries
4
Nickel-Metal Hydride
2
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جدول  -17مقايسه مشخصات كلي انواع باتريهاي قابل شارژ

 -4-6-1-3معرفي كلي ساختار باتريهاي ليتيوم-يون

باتري وسيله اي است كه انرژي شيميايي را به طور مستقيم به انرژي الکتريکي تبديل ميكنيد .در واقيع ييك بياتري
شامل يك يا چند پيل ولتايي 1است كه بر اثر واكنشهاي شيميايي اكسيد و احيا ،مولد جريان الکتريسيته هستند .هر پيل ولتايي
از دو الکترود تشکيل شده است كه بين آنها با الکتروليت پر مي شود .الکتروليت محلولي رسانا شامل ييونهيا اسيت .معميوالً
تركيبات الکتروفعال درون الکتروليت حل مي شوند كه ميتوانند با الکترودها واكنش شيميايي بدهنيد و انيرژي شييميايي را بيا
انتقال بار در سطح مشترک الکترود-الکتروليت به انرژي الکتريکي تبديل كنند.
ولتاژ خروجي يك باتري به طور مستقيم با ماهيت شيميايي واكنش الکتروشيميايي پيل در ارتباط است .به عنوان مثال
در باتريهاي سرب-اسيد ،واكنش شيميايي هر پيل 2 ،ولت جريان را توليد مينمايد .باتريهاي ليتيومي واكنش الکتروشيميايي
صورت گرفته ولتاژ تقريبي  3ولت را توليد مي نمايد كه توليد اين ولتاژ يکي از ويژگيهاي مهم اين نوع باتريها است .بنابراين
با بهره گيري از واكنش هاي ليتيومي ميتوان با به كارگيري تعداد پيل كمتر به ولتاژ باالتر دست يافت.
به طور كلي هر باتري از  3بخش اصلي الکترود مثبت ،الکترود منفي و الکتروليت تشکيل شده است .در بياتريهياي
ليتيوم-يون ،الکترود مثبت يا كاتد از يك تركيب ليتيوم مانند ليتيوم كبالت اكسيد و الکترود منفي يا آند از كربن ساخته شيده و
يك اليه جدا كننده در بين آنها قرار دارد.الکتروليت در باتري هاي ليتيومي نيز از نمك ليتيوم دريك حالل آلي سياخته شيده
است .استفاده از حالل آلي در نقش الکتروليت به دليل اشتعال زا بودن نيازمند انجام پاره اي از اقدامات ايمني اسيت .اقيدامات
ايمني و همچنين موارد ديگري كه براي بهبود عملکرد باتري هاي ليتيومي به كار گرفته مي شوند ،مهندسي ساختار الکتروليت
را بسيار پيچيده مي نمايد.
Voltaic Cell

1
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الکتروليت در اين باتري ها از مجموعه اي از مواد تشکيل شده كه هر كدام وظيفيه خياص خيود را دارنيد .نقيص در
عملکرد هر يك از اجزاي الکتروليت باعث نقص در عملکرد كل باتري ميشود .در بخشهاي بعد هر يك از اين اجزا بيه طيور
كامل شرح داده ميشوند.
عالوه بر موارد باال ،باتريهاي ليتيوم ي مجهز به مدارهاي الکترونيکي محافظ و فيوزهاي جهت جليوگيري از عکيس
شدن قطبيت ،اعمال ولتاژ بيش از حد ،گرم شدن بيش از حد و موارد ايمني ديگر هستند[.]2
 -5-6-1-3الکترود مثبت (كاتد)

الکترود هاي مورد استفاده در باتري هاي قابل شارژ بايد داراي واكنش برگشتپذير ،هدايت الکتريکي باال و واكنش
الکتروشيميايي سريع باشند .همچنين الکترودها بايد ساختاري پايدار داشته و در چرخههاي مختلف شارژ و تخليه شارژ
دستخوش تغيير نشوند .تحقيقات زيادي براي دستيابي به الکترودي با ويژگيهاي مناسب انجام گرفته و گستره وسيعي از
الکترودها طراحي و ساخته شده است.
 -6-6-1-3الکترود منفي (آند)

تركيبات كربني ميتواند ساختارهاي متفاوت و در نتيجه خصوصياتي متفاوت داشته باشند .گرافيت كه يکي از
متداولترين ساختارهاي كربن است ،داراي اليههاي كربني با هيبريد  Sp2ميباشد .گرافيت داراي هدايت الکتريکي باال در
درون اليهها مي باشد كه به دليل تحرک الکترونهاي( πالکترون هاي غير مستقر) مي باشد .در مقابل هدايت الکتريکي
گرافيت در بين اليهها كم مي باشد .اين ساختار ويژه كربن در گرافيت باعث مي شود كه ليتيوم بتواند به راحتي در بين
اليههاي آن قرار گيرد و واكنش تبادل الکترون را انجام دهد.
(شکل  )104شماي كلي يکي از انواع باتري ليتيومي را نشان ميدهد كه كاتد آن  LiCoO2بوده و آند آن ساختار
اليهاي گرافيت را نشان ميدهد.
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شکل  -104شماي كلي باتري ليتيوم يون

 -7-6-1-3انواع الکتروليتها

باتري هاي ليتيوم يون به دليل ساختار فوق پيشرفته اي كه دارند داراي اجزا با پيچيدگي خاص خيود مييباشيند كيه
بررسي دقيق هر يك از اين اجزا براي درک نحوه عملکرد و بهبود خواص آنها ضروري است .در يك نگاه اجمالي ييك بياتري
ليتيوم يون از دو الکترود (مثبت و منفي) و الکتروليت تشکيل شده است كه بسته به نوع باتري هر يك از اجزا ساختار مخصوص
به خود را دارند.
به طور كلي الکتروليت قلب يك باتري محسوب ميشود و در عملکرد آن نقش اساسي را ايفا مينمايد .يکي از
مهمترين تفاوتها بين پيلهاي معمولي و باتريهاي ليتيوم ،استفاده از حاللهاي آلي بجاي آب در نقش حالل الکتروليت
است .در باتريهاي ليتيومي يون  Li+ارتباط الکتريکي بين دو الکترود را بر قرار مينمايد و در دو الکترود تبادل الکترون انجام
ميدهد.
الکتروليت هم مانند ديگر اجزاي باتري هاي ليتيوم يون سير تکاملي خود را با سرعت نسبتاً بااليي طي نموده و با
پيشرفتهاي جديد به طور كلي متحول گرديده است .در باتريهاي ليتيومي اوليه از الکتروليتهاي مايع استفاده ميگرديد و
طي ساليان زيادي تحقيقات گستردهاي براي بهبود و رفع مشکالت آن صورت گرفت تا اينکه نسل جديد الکتروليتها كه
شامل پليمرهاي بي شکل1بودند ساخته شد .تحقيقات بر روي الکتروليتهاي پليمري بي شکل جهت بهبود خواص و يافتن

Amorphous Polymers

1
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پليمر مناسب منجر به ساخت الکتروليتهاي پليمرهاي بلوري1گرديد كه در ادامه مختصري در مورد انواع اين الکتروليتها
توضيح داده مي شود[.]3
 الکتروليتهاي مايع:
الکتروليت هاي مايع از حالل هاي آلي تشکيل شده اند كه نمك هاي ليتيوم در آن ها حل شده است .به عنوان مثال
الکتروليتهايي با پايه ، LiPF6عمدتاً از ليتيوم آلکيل كربنات ،ليتيوم آلکوكسيد ،بخشهاي نمکي ديگر مثل  LiFتشکيل
شدهاند .يکي از مشکالت عمده الکتروليتهاي مايع ،هدايت پايين و به عبارت ديگر مقاومت الکتريکي باال به دليل استفاده از
حاللهاي آلي است كه بررسي هاي زيادي براي رفع اين مشکل صورت گرفته است.
يکي از بهترين عملکردها در استفاده از نانومواد در اين الکتروليتها مشاهده گرديده است .در نگاه اول ممکن است
شگفت انگيز به نظر برسد كه چگونه نانو مواد ميتوانند بر خواص متعارف الکتروليت مايع مورد استفاده در باتريهاي ليتيوم
يون تاثير بگذارند ،در حالي كه شواهد و مدارک زيادي در بهبود عملکرد باتريها با استفاده از اين مواد وجود دارد .اضافه كردن
پودرها به ويژه در شکل نانوذره ،از تركيباتي مانندSiO2، Al2O3و ZrO2به الکتروليت غيرآبي ميتواند هدايت را تا  6برابر
افزايش دهد(.شکل  )105هدايت كامپوزيت هاي مختلف بر اساس كسر حجمي 2از اكسيدهاي مختلف را نمايش مي دهد.
آشکار است كه در يك كسر وزني بهينه هدايت افزايش يافته و بعد از آن دوباره كاهش مي يابد.

شکل  -105هدايت كامپوزيتهاي مختلف براساس كسر حجمي از اكسيدهاي مختلف

CrystallinePolymers
Volume fraction

1
2
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بي شك برهمکنش هاي سطح مشترک الکتروليت مايع و ذرات جامد در استفاده از مواد با اندازه هاي متفاوت (نانومواد و
مواد توده اي) بسيار متفاوت است .بار فضايي و تاثيرات دوقطبي كه در سطح مشترک وجود دارد منجر به تغيير در تعادالت بين
يون هاي آزاد و زوج يونها شده و بنابراين بر هدايت تاثير ميگذارد .به طور كلي چنين اثراتي با جذب ويژه (جيذب شييميايي)
افزايش مييابد .به عنوان مثال آنيونها در سطح ،باعث تفکيك زوج يونها ميشوند و حتي جابجايي و تحرک يون ها 1نيز در
سطح تحت تاثير قرار ميگيرد .با بزرگتر شدن نسبت سطح به حجم كه در اثر كوچك شدن ذرات حاصل ميشود ،تاثيرات بيه
ازاي واحد جرم پودر ذره افزايش مييابد.
تحقيقات نشان داده است كه بايد نسبت مناسبي از پور نانوذره مورد استفاده قرار گيرد تا تراوش و نفوذ از يك سيطح بيه
سطح ديگر اتفاق افتد و در واقع هدايت منطقهاي زياد شود و هدايت منطقهاي منجر به افزايش هدايت محدوده وسيع در سراسر
الکتروليت شود .به لحاظ مقدار پودر مورد استفاده و خواص مکانيکي حاصل بعد از اضيافه كيردن پيودر نيانوذره بيه ايين ميواد
«ماسهتر» 2گفته ميشود.


الکتروليتهاي پليمري بي شکل

3

پيشرفت در تکنولوژي باتريهاي ليتيوم يون با جايگزيني الکتروليتهاي مايع متداول با الکتروليتهياي پليميري جاميد
(SPE)4بسيار متحول شد .تحقيقات زيادي بر روي پليمرهاي هادي يون ليتيوم كه براي اين منظور ساخته شده بودند صيورت
گرفت و خواص آن مورد بررسي قرار داده شد تا پليمري مناسب جهت استفاده به عنيوان الکترولييت بدسيت آميد .اميا بيشيتر
توجهات به الکتروليت هاي پليمري جامد با پاييه پليي اتييلن اكسييد 5معطيوف اسيت .ايين نيوع از پليمرهيا اغليب بيه عنيوان
الکتروليتهاي پليمر واقعي جامد محسوب ميشوند زيرا شامل حاللهاي پالستيك كننده نيستند و زنجيره پليمري آنها هم به
عنوان ساختار و هم به عنوان عامل حل كننده حالل عمل مينمايد.
از برتري هاي الکتروليت هاي پليمري با پايه پلي اتيلن اكسيد قيمت پايين ،پايداري شيميايي خوب و ايمني باال است اما
هنوز مشکالتي در مورد اين مواد وجود دارد .از اين دست مشکالت مي توان گفت كه هدايت اين پليمرها نسبت به ليتيوم تنها

1

Ion Mobility
Soggy Sands
3
Amorphous Polymer Electrolytes
4
Solid Polymer Electrolytes
5
Polyethyelen Oxide-PEO-Based
2
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در دماهاي باالتر از  70درجه ،باالست و بعالوه هدايت در اين پليمرها بيشتر به دليل حركت آنيونها است و تعداد ليتيوم انتقال
يافته توسط اين پليمرها پايين است كه اين امر موجب محدوديت در قدرت باتريهاي ليتيوم يون ميشود[.]4
تالشهاي زيادي بر اي حل اين مشکل به عمل آمده است كه يکي از راهکارهاي جاليب كيه منجير بيه افيزايش قابيل
توجهي در خواص انتقالي الکتروليت هاي پليمري جامد با پايه پلي اتيلن اكسييد شيد ،اسيتفاده از نيانوذرات پركننيده سيراميکي
مانندAl2O3،TiO2و SiO2درون ماتريس پليمر است.
اگرچه الکتروليتهاي مايع و الکتروليتهاي پليمري جامد تفاوت اساسي دارند ،اضافه كردن نانوذرات به الکترولييتهياي
پليمري جامد تشابه آشکاري با اضافه كردن نانو ذرات به الکتروليت مايع وجيود دارد .در واقيع مييتيوان پليمرهياي آميورف را
مايعات با گرانروي1بسيار باال ناميد .اين مخلوط جديد الکتروليتهاي پليمري جامد و نيانوذرات تحيت عنيوان الکترولييتهياي
پليمري نانوكامپوزيتي (NCPE) 2شناخته شدهاند.
يکي از نقشهايي كه براي پركننده هاي نانو متصور شده اين است كه اين مواد با ممانعت از از بلوري شدن زنجيرههياي
پليمري تحت بازپخت3در دماي  70درجه در پليمر به عنوان نرم كننده مورد استفاده قرار ميگيرند .اين عمل باعث پايداري فاز
آمورف در دماي پايينتر شده و بنابراين موجب افزايش گستره مفييد هيدايت الکترولييت مييگيردد .بيه عيالوه پركننيدههياي
سراميکي ،انتقال تعداد يون ليتيوم را با برهمکنش اسيد و باز لوئيس4كيه بيين سيطح سيراميك و هير دو آنييون  Xاز نميك و
بخشهاي زنجيره پلي اتيلن اكسيد اتفاق ميافتد افزايش ميدهند.
ميزان افزايش هدايت توسط پركنندههاي سراميکي بيشتر به نوع پركننده و تا حدودي به سطح فعال آن وابسته است .اين
مطلب با نتايج به دست آمده از پركنندههاي سراميکي سوپر اسيد سولفات اكسيدزيركونيوم )(S-ZrOثابت شيده اسيت .اكسييد
زيركونيم فرآوري شده يك اسيد بسيار قوي است كه با بيش از  2عدد H2SO4با كاتيون هايZr+4غيراشباع كوردينه شده كيه
توانايي الکترونگيرندگي بسيار قوياي دارد.
به علت اين اسيديته باال ،مواد سراميکي كانديداي مناسبي براي اضافه كردن به الکتروليتهاي پليميري آميورف جهيت
بهبود خواص ميباشند .در واقع پخش كردن اين مواد در الکتروليت معمول  PEO-LiBF4باعث ايجاد خواص منحصر به فيرد

1

Viscosity
Nanocomposite Polymer Electrolytes
3
Annealing
4
Lewis Acids and Bases
2
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در  NCPEشده است .عدد انتقال (كه بيانگر قابليت جابجايي يون هاي ليتيوم و هدايت بيشتر است ،TLi+( ،با روش كالسيك
Buce & Vincentتعيين شد كه مقدارTLi+حاصل از روش 0.81±0.05 ،است) كه ايين مقيدار تقريبياً دو برابير بيزرگتير از
الکتروليت بدون سراميك است.
نکته مهم كه بايد مد نظر قرار داده شود اين است كه الکتروليت هاي پليمري بايد تنها هادي كاتيون ها باشند و ماهييت
حالل بودن آن ها چندان تاثيري در عملکرد باتريها ندارد .بعالوه آنيون ها بايد حداقل جابجايي را در درون حالل داشته باشند.
اين به آن معني است كه بخش عمده اي از رسانش در الکتروليت بايد توسط كاتيون هاي ليتيم (و نه آنيون هياي هميراه آن)
صورت گيرد .تالشهاي زيادي در جهت كاهش و يا جلوگيري از تحرک آنيونها صورت گرفته اسيت اميا آنچيه كيه تياكنون
مشاهده شده ،كاهش تحرک بسيار كم بوده و به طور عمومي با كاهش هدايت الکتروليت همراه بوده است.
استفاده از نانوكامپوزيت به عنوان يك روش موثر شناخته شده كه حتي پخش كردن مقدار كمي از پركنندههاي سراميکي
نانو تاثير بسيار خوبي را بر هدايت الکتروليت مي گذارد .اين تاثير در (شکل  )با مقايسه نميودار آرنييوس1الکترولييت شيامل
پركننده  S-ZrO2و الکتروليت يک سان بدون پركننده نشان داده شده است .آشکار است كه هدايت الکتروليت همراه با پركننيده
در گستره دمايي مورد نظر بسيار باالتر است[.]5

شکل  -نمودار هدايت آرنيوس

بهبود بازده باتريهاي ليتيم يون ساخته شده از الکتروليت پليمري محتوي نانوپركننده در (شکل  )107نمايش داده شيده
است .در اين نمودار پيلهاي محتوي الکتروليت  PEO20LiClO4همراه با نانوپركننده و بدون نانوپركننده مقايسه شده است .در

Arrhenius

1
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اين مقايسه به وضوح مشخص است كه باتريهاي بهينه شده نانوكامپوزيت پلي اتيلن اكسيد ظرفيت چرخهاي بياالتر ،كياهش
ظرفيت چرخهاي پايينتر ،افزايش تعداد چرخههاي باتري و به طور جزئي پايداري بيشتر بازده شارژ و دشارژ را نمايش ميدهند.
به اين نوع از الکتروليت ها ،الکتروليت هاي پليمري پلي نيز گفته ميشود[.]6

شکل  -107نمودار ظرفيت در مقابل تعداد چرخههاي شارژ و دشارژ در حضور و عدم حضور نانو مواد

 -8-6-1-3خودروهاي برقي و مصارف باتري ليتيومي

فلزات و محصوالت فلزي نقش بسيار مهمي را در زندگي بشر دارا هستند و باتوجه به محدوديت منابع آنها بازيافت
انواع نادر آنها الزامي ميباشد .مصرف باتريهاي ليتيومي به صورت گسترده و سريع در سالهاي اخير رشد داشته است و تقريباً
در تمام وسايل الکتريکي قابل حمل مثل موبايل ،لپ تاپ و  ...اين باتريها كاربرد دارند .سمت و سوي اين پيشرفت به جهتي
است كه از باتريها به عنوان ذخيره كنندههاي انرژي با چگالي باال ،استفاده شود كه اين قبيل باتريها را ميتوان در
خودروهاي الکتريکي ،صنعتي ،و وسايل كاربردي در معدنها ،قايقها و زيردرياييها به كار برد.
اين محصول جديد و كاربردي نياز به مواد اوليه بسيار زيادي از قبيل مس ،آلومينيوم ،الکتروليت نمكهاي ليتيوم دار،
اكسيدهاي فلزي ،پليمرهايي براي استفاده در جداكنندهها ،چسب ،گرافيت ،افزودنيهاي رسانا و ...دارد.تهيه اين مواد در دراز
مدت بسياري از معادن در دسترس اين مواد را تمام خواهد كرد و برخي همچون كبالت هماكنون نيز بسيار محدود و ناياب
هستند.
بنابراين آنچه انتظار ميرود رشد توليد انواع باتريها و وسايلي است كه عالوه بر ذخيره انرژي با چگالي زياد و در
دسترس گذاشتن آن به طور مطلوب ،از مواد اوليه ارزان و نامحدود نيز درست شده باشد و امکان بازيابي آنها هم وجود داشته
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باشد .باتوجه به رشد مصرف انرژي و محدوديت سوختهاي فسيلي و امکان استفاده از باتريهاي ليتيومي در بسياري از زمينه
ها ،امکان رشد صنعت ساخت باتريها تا چند سال آينده انتظار ميرود.
مهمترين فاكتورهاي تاثيرگذار در صنعت ساخت اين باتريها عبارتند از :شيمي مواد بکار رفته ،عمر ،دماي عملکرد،
قدرت و انرژي خروجي ،تامين منابع طوالني مدت ،قيمت تمام شده.
انتظار ميرود قيمت تمام شده در سالهاي آينده كاهش يابد .همچنين چگالي انرژي باالتر و ايمني بيشتر براي كاربرد
در خودروهاي الکتريکي از اولويت هاي تحقيقات در اين زمينه است.
در (جدول  )18تفاوتهاي باتريهاي ليتيومي با كاتدهاي مختلف آورده شده است [.]7
جدول  -18مشخصات باتريهاي ليتيومي با كاتدهاي مختلف
RELATI
VE
CYCLE
LIFE

ENERGY

ENERGY

DENSITY/

DENSITY /

)(WH.DM-3

)(WH.KG-1

TYPE

FORMULA

CATHO
DE

1

450 to 500

170 to 185

Energy/power

LiCoO2

LCO

3

330 to 365

155 to 185

Energy

LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2

NCM

3

270 to 350

145 to 165

Energy/power

LiNi0.8Co0.15Al0.05O2

NCA

>4

200 to 330

100 to 140

Energy

LiFePO4

LFP

1

260 to 300

90 to 120

Energy/power

LiMn2O4

LMO

باتريهاي سرب اسيد ،نيکل-فلز و ليتيومي رايج ترين باتريهاي قابل شارژ هستند .تکنولوژي ساخت با سرب اسيد
بيش از يك قرن است كه عمر دارد ولي با اين حال اين نوع باتري داراي دانسيته انرژي كمتر نسبت به بقيه است.نيکل-فلز
باتريهايي هستند كه كاربرد نسبتاً زيادي در خودروهاي هيبريدي دارند و انرژي قابل قبولي فراهم ميكنند ولي اشکال آنها در
طول عمر كوتاه و دشارژ شدن خود بخودي است.
در (شکل  )108مقايسه اي بر اساس چگالي انرژي در نسلهاي مختلف باتري صورت گرفته است .همانطور كه در
شکل مشخص است ،باتريهاي ليتيومي داراي چگالي انرژي باالتري نسبت به انواع باتريهاي ديگر هستند و مطالعه و توسعه
صنعتي آنها در جهت كاهش بحران انرژي ميباشد [.]7
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شکل  -108مقايسه شماتيک باتريهاي مختلف براساس چگالي انرژي حجمي بر چگالي انرژي وزني

در ادامه به توضيح تعاريف مصطلح در صنعت باتريهاي قابل شارژ پرداخته و در رابطه با هريك تشريحات الزم صورت
ميپذيرد.
 -9-6-1-3تعاريف حوزه باتري


دانسيته انرژي 1يا انرژي ويژه:2

انرژي تقسيم بر واحد حجم يا جرم مواد بکار رفته در سل يا كل سل كه معموالً با واحد  Wh/Lيا  Wh/Kgنشان داده ميشود.
انرژي سل محصول ولتاژ و ظرفيت سل بر واحد جرم يا حجم است.


چگالي توان 3يا توان ويژه

4

توان بر واحد حجم يا جرم كه به صورت  W/Lيا  W/Kgبيان مي شود .توان محصول جريان و ولتاژ عملي است و بيانگر مواد
بکار رفته و طراحي سل است.


دانسيته انرژي عملي

5

1

Energy density
Specific Energy
3
Power density
4
Specific Power
5
Practical Energy Density
2
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براساس تمام وزن يا حجم وسيله است كه شامل مواد بي اثر است و ممکن است از ( 1/2تا  ) 1/4چگالي انرژي تئوريك باشد.
همچنين ممکن است به قسمت مصرفي از ظرفيت تئوريك آند يا كاتد اشاره داشته باشد.


الکتروليت واسط جامد

1

)(SEI

يك اليه بسيار نازک در ابعاد نانومتري است كه در سطح مشترک الکترود و الکتروليت بر سطح الکترود تشکيل ميشيودSEI .

نوع ويژه از اليه هاي واكنشي است كه رساناي يوني است ولي به صورت الکتريکي نارسانا است و امکان برگشيت پيذير بيودن
واكنش در باتري را امکان پذير ميكند ،بدين صورت كه از الکترودها محافظت ميكند.


ظرفيت ويژه

2

مقدار شارژ بر واحد وزن الکترودها كه به صورت  mAh/grنشان داده ميشود .اين كميت مستقيماً متاثر از ويژگيهياي جينس
مواد الکترودها است.


ظرفيت

3

مقدار شارژي كه باتري دارد كه با واحد  mAhيا  Ahنشان داده ميشود و اين پارامتر به سيايز و شييمي ميواد بياتري وابسيته
است[.]7
 -10-6-1-3اجزاي باتري ليتيومي

طراحي هاي مختلفي براي مونتاژ سل 4به صورت باتري وجود دارد .تعداد  6تا  12سل در كنار يکديگر يك مدول 5را
تشکيل مي دهند كه در كنار يکديگر بسته بندي ميشوند.مدول ها مي توانند در كنار هم قرار گيرند و يك باتري تشکيل دهنيد
كه بسته به كاربرد و انرژي و قدرت مورد نياز تعداد آنها تعيين ميگردد (شکل .)109

شکل  -109شماي كلي سل ،مدول و باتري

1

)Solid Electrolyte Interface (SEI
Specific Capacity
3
Capacity
4
Cell
5
Module
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از آنجائيکه باتري هاي ليتيومي در شرايط شارژ و دشارژ شدن حساس و آسيب پذير هستند ،كنترل كننده هاي سيالمت
باتري در هر مدول بايستي وجود داشته باشند .در (شکل  )110يك كنترل كننده قرار گرفته در باالي مدول به نمايش گذاشيته
شده است.

شکل  -110مدول به همراه كنترل كننده

با توجه به مصارف گوناگون باتري در لوازم مختلف ،طراحي باتري با ميدولهيايي بيا سيايزها و تعيداد متفياوت صيورت
ميگيرد .در (جدول  )دو گونه متفاوت از مدولها با يکديگر مقايسه شدهاند[.]9
جدول  -تفاوت مدولهايي كه در باتري بکار ميرود

 -11-6-1-3اجزاء سازنده سل

 كاتد:
كاتد در اين نوع باتري به طور مثال از  LiFePO4و پلي وينيل فلورايد(PVDF)1كه به عنيوان چسيب كياربرد دارد و
كربن بلك ،همراه متيل پيروليدن(NMP)2به عنوان حالل ساخته شده است كه روي يك فويل آلومينييومي بيه عنيوان جميع
كننده جريان ،3پخش ميشود.

1

Poly vinyliden Flouride
N-Methyl-2-Pyrolidone
3
Current collector
2
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باتوجه به سمي بودن  NMPدر سالهاي اخير تالش شده است تا آب جايگزين  NMPشود كه تغيييرات فيزيکيي و
شيميايي زيادي در ماهيت كاتد ايجاد نميكند .تركيب  LiCO3همراه با فريت ،گرافيت و دي آمونيوم فسيفات بيا نسيبتهياي
استکيومتري در مراحل مختلف و در دو مرحله حرارت دهي و جذب رطوبت در دماي اوليه  400-500Cو بعيد 700-800C

منجر به تشکيل  LiFePO4ميگردد[.]9

شکل  -111فويل آلومينيومي و مسي كه جمعكننده جريان در باتري است

توليد ليتيوم براي باتري ها به صورت شمش فلزي نبوده و ميزان نسيبتاً كميي از تركيبيات آن در بياتريهيا مصيرف
مي شود .هم اكنون شيلي بزرگترين توليد كنندهي ليتيوم مصرفي باتري ها به صورت كربنات است و بعد از آن به ترتيب چيين،
روسيه و آمريکا توليدكننده هاي اصلي ميباشند.
 آند:
آند معموالً از گرافيت كه پوشانده شده برروي فويل مسي با ضخامت 14µmبيه عنيوان جميع آوري كننيده جرييان،
ساخته ميشود.آند را ميتوان از مواد ديگر نيز ساخت و كمبود ماده اوليه براي سياخت آنيد ،از ميوارد داراي اهمييت در سياخت
باتري محسوب نميشود.
در توليد آند آنچه بسيار اهميت دارد حذف تمامي مواد اكسيد شيده در آنيد و سيطح آن اسيت ،زييرا امکيان واكينش
نامطلوب با الکتروليت وجود دارد .براي توليد مناسب آند ،گرافيت در كوره تا  1100Cدر اتمسفر بيي اثير ييا كاهنيده حيرارت
ميبيند كه در مقايسه با گرافيت اين محصول گران تر است .كربن به ميزان  90%با اجزاء ديگر مخليوط مييشيود 5% .پليي
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وينيليدن فلورايد  (PVDE)1به عنوان چسب و ميزان كمي كربن بلك به منظور باال بردن رسانايي نيز به آن اضافه ميشود .در
نهايت براي باال بردن يکپارچگي محيط مقداري  NMP2نيز افزوده ميشود.
 الکتروليت:
الکتروليت معموالً محلول  1موالر از يکي از نمكهاي ليتيومي در يك حالل آلي است كه حاللهاي ميورد نظير در
(جدول  )20آمده است .برخي از شركت هاي توليد كنندهي الکتروليت ،اين حالل هاي آلي را با تركيبي مخليوط مييكننيد تيا
دماي آتش زايي آن را باال برده و خطر آتش زايي آنها را كاهش دهند.
جدول  -20انواع نمکهاي ليتيومي

باتوجه به مطلوب بودن كاهش خطر انفجار الکتروليت ،برخي مطالعات و تحقيقات در جهت اضافه كردن افزودنيها يا
حتي استفاده از حاللهاي غير آتش زا در سالهاي اخير صورت گرفته است.
گاهي مايع يوني مثل  1-etheyl-3-methyliomodozoliumبه عنيوان حيالل غيير آتيش زا ميورد اسيتفاده قيرار
مي گيرد .در بسياري از تحقيقات امروز در جهت تعويض ژل و پليمر جامد  (SPE)3به جاي الکتروليتهاي مايع تالش ميكنند.
الکتروليتهاي جامد داراي فوايد زيادي هستند :وزن سبك و طراحي قابل انعطاف پذيري دارند كه اين مشخصات به
سبك شدن و كارا بودن بهتر باتري كمك ميكند.البته الکتروليت هاي جامد داراي مقاومت داخلي باالتري هستند كيه اشيکال
اين نوع مواد به حساب ميآيد .بسياري از شركتها مانند  3Mمطالعات وسيعي در جهت توسعه اين نيوع الکترولييتهيا انجيام
ميدهند.

1

Pely vinylidene Fluoride
N-methyl pyrrolodinone
3
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 جداكننده:1
جداكننده در تمام انواع باتريهاي ليتيومي كاربرد دارد و معموالً از پلي اولفين ) (PE-PPيا تركيبي از هر دو به قطر 3
تا  µm 8ساخته شده است.
كاربرد جداكننده در باتري به دو شکل است .اول اينکه كاتد و آند را به صورت جدا از هم نگه ميدارد و ميانع اتصيال
كوتاه مي شود .دوم آنکه به عنوان وسيله حفاظتي رفتار كرده و هنگامي كه باتري بسيار گرم شود ،اين پليمر ذوب شده و جريان
در سل متوقف شده و خاموش ميشود .البته انتظار ميرود ابزار كنترل جريان پيش از ذوب شدن جدا كننده ،سل را خاموش كند
زيرا بعد از ذوب ديگر سل قابل برگشت نيست و روشن نخواهد شد.

شکل  -112جداكننده مورد استفاده در سل

 پوشش سل:2
معموالً باتري ها به شکل سيلندر ساخته ميشوند ولي بعضي از شركت ها محصيوالتي بيه شيکل پريزماتييك تولييد
ميكنند .در گذشته پوشش باتري هاي ليتيومي از جنس استيل بود ،ولي امروزه معموالً از جنس آلومينيوم است كه سيبك تير و
ارزان تر ميباشد .برخي از انواع باتري ها پوشش پالستيکي دارند كه اگر از حالل آليي در الکترولييت آن اسيتفاده شيده باشيد،
مي تواند در پالستيك خوردگي ايجاد كند كيه بياز هيم اهمييت پيشيرفت در الکترولييتهياي پليميري را نشيان مييدهيد.اگر
الکتروليت هاي پليمري به كار روند ،پوشش سل از جنس پالستيك يا فويل آلومينيوم ميتواند باشد كيه امکيان درسيت كيردن
باتري به اشکال مختلف را مقدور ميسازد .در (شکل  )113پوشش سل ،نحوه قرارگيري آن در يك مدول و نهايتاً قرار گيرفتن
آنها در كنار يکديگر و تشکيل يك باتري را ميتوان مشاهده نمود.

Seperator
Cell Cover

1
2
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شکل  -113پوشش سل ،مدول و تشکيل باتري

مدول ها نيز بايد داراي پوشش باشند كه بتوانند شکل خود را هنگام مصرف در  EVها حفظ كنند ،براي محيط زيست
سمي نباشند ،ارزان و سبك باشند كه مشابه خصوصيات مواد پوشش دهنده پك باتري است ،به طور مثال شركت نيسان از مواد
تجديدپذير پلي بوتيلن تري فتاالت (PBT)1استفاده ميكند.
 مدار حفاظت 2و كنترل سيستم باتري:3
اصطالح خرابي سل براي توصيف آسيبها و بي قاعدگي هايي است كه منجر به عمل نکيردن بياطري و ييا موجيب
اتصال كوتاه مي گردند .عوامل ايجاد كننده اتصال كوتاه در سل عبارتند از :ناخالصي هاي مواد به كار رفته در اجزاء بياتري كيه
منجر به راهي براي اتصال كوتاه ميشوند،فرورفتگي ها و آسيب ديدگي اجزاء سل در مقابل عوامل و فشار خارجي.
تشخيص و دقت باال در مراحل ساخت و طراحي باتري اولين شرط ساخت باتري هاي ليتيومي ميباشد .در اين سيل
ضخامت جداكننده بايد  25µmباشد و به دقت فراوان هنگام جايگذاري اجزا نياز است ،زيرا حتي يك تراشه بسيار ظريف يکيي
از فلزات در بافت جداكننده ،ميتواند اتصال كوتاه ايجاد كند.
يك پك باتري كه داراي تعداد باالتر سلها است داراي عملکرد متفاوت نسبت به يك سل است .باتري هاي ليتيوم
در هنگام شارژ و دشارژ بايد خروجي يا ورودي ) (2.5-3.65Vداشته باشند و در صورت باالرفتن ولتاژ امکان خرابي و آسيب يا
دود و يا آتش گيري باتري وجود دارد .بنابراين هر سل بايد جداگانه پس از توليد و بعد از چرخه هاي ابتدايي كنترل ولتاژ شود.

1

Poly Butylene Terephetalate
Safety Circuits
3
Battery Management System
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خصوصيات مختلف هر سل مثل ظرفيت يا مقاومت داخلي به علت شرايط ساخت متفاوت ،مدت عمر يا عدم تقسيم دمايي
مناسب و مساوي ايجاد ميشود كه تفاوت شارژ ) (SOCدر سلها را حاصل ميكند.
اگر  SOCدائماً هماهنگ و كنترل نشود ،سل ممکن است بيش از اندازه شارژ يا دشارژ شود كه باعث آسيب داخلي
سل ميشود كه نهايتاً كل پك باتري از كار ميافتد .بنابراين با هماهنگ كردن پروسه شارژ و دشارژ سلها ،از آسيب به باتري
ميتوان جلوگيري كرد .هماهنگي و كنترل  SOCمهم ترين وظيفه سيستم  BMSمحصوب ميشود.
همچنين اتصال كوتاه در سل موجب گرم شدن سطح پيل ميشود كه بدليل آزاد شدن انرژي ذخييره شيده در بياتري
بوده و گاهي باعث تبخير الکتروليت ميگردد كه بخار آن از طريق ونت 1براي كنترل فشار سل خارج ميشود.
باتريهاي ليتيومي نيازمند كنترل كنندههايي هستند كه از شارژ شدن و دشارژ شدن بيش از حد باتري جلوگيري كنند.
كنترل كنندهها براي باتري هاي ماشين و باتري هاي معمولي و مصرف خانگي كياربرد دارنيد .بياتري هياي ليتييومي نيازمنيد
حفاظت در مقابل شارژ و دشارژ شدن در شرايط بحراني هستند زيرا داراي نقص ذاتي در حفظ تعادل و امنيت هستند .بيه طيور
مثال آزاد شدن گاز در واكنشهاي الکترودها با الکتروليت هاي آبي ،كه نياز به ييك كنتيرل كننيدهي خيارجي فعيال دارد ،بيه
خصوص در مواردي كه چندين سل در كنار هم قرار دارند مانند باتري هاي به كار رفته در  EVو  HEVها.
يك سيستم كنترل كننده ابتدايي در اين باتري ها شامل يك جريان مدار باياس است كه با يك ميکروچييپ كنتيرل
ميشود .وقتي يك سل قبل از سل هاي ديگر در يك پك ،شارژ يا دشارژ ميشود ،مدار باياس فعال ميشود و شارژ يا دشارژ را
به محض رسيدن به تعادل قطع ميكند .وضعيت شارژ يا  SOC2به وسيلهي ولتاژ آن تعيين مي شود زيرا يك رابطه بي نقيص
بين  SOCو ولتاژ در باتري هاي ليتيومي وجود دارد .در واقع كنترل كنندهي سل ولتاژ را اندازه گييري كيرده و ميدار بايياس را
هنگامي كه سل به شارژ يا دشارژ كامل ميرسد ،روشن يا خاموش مينمايد.
به اين ترتيب از آسيب رساندن به سل با شارژ يا دشارژ اضافي ،جلوگيري ميشود .همچنين حفاظت بياتري از طرييق
اندازه گيري دماي باتري و فعال سازي سيستم سرد كننده در صورت نياز صورت ميگيرد .سيستم حفاظت اغلب بيا اسيتفاده از
ميکرو چيپ هاي كنترليي كيه در صيورت كوچيك بيودن بياتري  1عيدد در كيل بياتري بکيار مييرود سياخته شيده و از دو

Vent
State of Charge
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عدد MOSFETدر هر سل براي قطع جريان مدار باياس استفاده ميشود .در  EVهاي معمولي بياتري شيامل ميودول هيايي
است كه به صورت سري يا سري – موازي به هم وصل شده اند و هر مدول معموالً شامل  12سل جداگانه است.
كنترل كننده مدول اطالعات مورد نياز مثل دما ،ولتاژ ،ميوارد ديگير را بيه كنتيرل كننيده مركيزي بياتري كيه ييك
ميکروچيپ بزرگتر است ميفرستد .اين ميکروچيپ بزرگتر در صورت نياز ،فن سرد كننيده را روشين مييكنيد ييا مييزان شيارژ
باقيمانده ،مقدار ظرفيت و نيروي شارژر را محاسبه ميكند.
اين قبيل سل ها با جريان باالي شارژ آسيب ميبينند كه به منظور جلوگيري از اين آسيب ،اغلب سل ها شامل
محدود كنندهي جريان نيز ميباشند كه با الکترود سري بسته شده اند .محدودكنندههاي جريان در سل ها يا  PTC1موادي
هستند كه شامل مخلوطي از پليمر ها بودهو در دماي اتاق مقاومت پايين دارند.هنگاميکه اين مواد در معرض جريان باال قرار
ميگيرند،با افزايش دماي ماده ميزان مقاوت آنها نيز زياد ميشود و سريعاً جريان كنترل ميشود.
راهکار امنيتي ديگر وجود ونت در باتري است كه باز ميشود و فشار باتري از طريق خروج گازها به صورت كنترل
شده ،تنظيم مي گردد .همچنين نهايتاً اليه پلي اتيلني روي جداكننده در صورت باالرفتن دما آب شده و از تبادل يوني جلوگيري
ميكند[.]9
در (شکل  )114درخت فنآوري هاي مرتبط با باتريهاي خودروهاي برقي و هيبريدي را ميتوان مشاهده نمود.

شکل  -114درخت فنآوريهاي باتري وسايل نقليه الکتريکي و هيبريدي

Positive Temeperature Coefficient

1
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 -2-3آينده پژوهي فناوري خودرو برقي
 -1-2-3آخرين دستاوردهاي صنعت خودروسازي جهان در نسل نو خودروهاي هيبريدي
استفاده از سوختهاي فسيلي به عنوان منبع سوخت وسايل نقليه كوچك و بزرگ ،مدتهاست مشکالت زيادي براي جوامع
بشري بخصوص ساكنان كالنشهرها ايجاد گرده است .يکي از راههاي خودروسازان براي رويارويي با اين مشکل ،ساخت
خودروي هيبريدي است .توجه به طراحي و ساخت خودروهاي هيبريدي در سال  2009در حالي با جديت ادامه پيدا كرد كه
صنعت خودروسازي جهان با نوسانات زيادي مواجه بود اما حتي اين بحران مهم هم نتوانست مانعي براي ظهور خودروهاي
بسي ار پيشرفته باشد كه يکي پس از ديگري توليد و روانه بازارهاي اروپا و آمريکا شدند .البته مرسدس بنز اين بار گوي سبقت را
از رقيبان ربود و با توليد نوعي خودروي هيبريدي ،تمام توجهات را به خود معطوف كرد.
 -1-1-2-3اتومبيل Mercedes S400 Bluehybrid

اتومبيل  Mercedes S400 Bluehybridنخستين خودروي جهان به شمار ميآيد كه در آن ،از نسل جديد باتريهاي ليتيوم
يوني بهره گرفته شده است.

شکل  - 115نماي جانبي بنز مدل S400

بنز كه اين محصول جديد خود را اولين بار در نمايشگاه فرانکفورت به نمايش درآورد ،در گام بعدي قصد دارد آن را به ژاپن
صادر كرده و پس از آن بازار آمريکا حضور اين هيبريد كممصرف و پاک را تجربه خواهد كرد .درحاليكه برچسب قيمت
محصول جديد و استثنايي مرسدس بنز مبلغ  87هزار و  950دالر را نشان ميدهد ،به احتمال زياد اين خودرو گرانترين و
لوكسترين خودروي هيبريدي جهان خواهد بود .خودرويي كه كممصرفترين محصول اين شركت در ردهي سدانهاي
گرانقيمت با موتور بنزيني به شمار ميرود .مدل  S400نخستين خودروي هيبريدي با باتري ليتيوم يوني است ،درحاليكه
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خودروهاي هيبريدي كنوني از باتري نيکل استفاده ميكنند .استفاده از باتريهاي ليتيومي مزاياي زيادي نسبت به باتريهاي
نيکلي دارد كه از جمله آنها ميتوان به انرژي بيشتر ،طول عمر طوالنيتر و قابليت كاركرد در دماهاي بسيار پايين اشاره كرد
اما دليل اينکه تاكنون در خودروها استفاده نشده بودند ،عدم امکان كنترل حرارتي آنها بوده كه به نظر ميرسد شركت بنز
موفق به حل مشکل شده و با ارائه مدل  S400 BlueHybridبه عرصه جديدي در اين صنعت پا نهاده است.

شکل  - 116نماي روبرو بنز مدل S400

اين خودرو نسبت به ديگر محصوالت همگروهش  S350حدود  21درصد صرفهجويي در مصرف سوخت را به همراه دارد،
تركيب يك پيشرانه  3/5ليتري  6سيلندر ديزل كه  279اسب بخار قدرت دارد ،با يك موتور الکتريکي به توان  20اسب بخار،
باعث كاهش استفاده از موتور درونسوز ميشود .به اين ترتيب ميزان مصرف سوخت اين مدل تنها  7/9ليتر در  100كيلومتر
است و در هر كيلومتر نيز فقط  186گرم گاز در اكسيد كربن متصاعد ميكند .باتري به كار گرفته شده در اين خودرو برخالف
ساير خودروهاي هيبريدي موجود در بازار ،فشرده بوده و جاي بسيار كمي را اشغال ميكند .عالوه بر باتريهاي ليتيوم يون،
جعبهدنده  7سرعته خودكار ،شتاب صفر تا صد  7/2ثانيه و بيشترين سرعت  250كيلومتر بر ساعت از مشخصات بارز فني اين
خودروي هيبريدي محسوب ميشوند .به طور كلي كالس  Sيکي از محبوبترين محصوالت مرسدس بوده كه به دليل طراحي
زيبا مورد پسند عموم مردم است اما مرسدس اين بار در  S400دست به يك ريسك بزرگ زده و عالوه بر هيبريدي كردن آن،
در ويژگيهاي ظاهري آن هم تغييرات اساسي ايجاد كرده است .در اين محصول اگرچه شکل چراغهاي جلو تفاوت چنداني
نکرده ولي نحوه آرايش المپهاي درون آن تغيير يافته ،در ضمن عالوه بر حفظ برآمدگي روي گلگير عقب ،گلگير جلو نيز تا
حد ممکن برآمده شده است .جلو پنجره آن شبيه كالس  Eجديد از حالت شکسته بهره ميبرد و محل اتصال آن با كاپوت نيز
به طور كامالً محسوسي برجسته شده ،البته از آنجاييكه تاكنون اينگونه برشها تنها روي طرحهاي اوليه قابل پيادهسازي
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بوده ،بهكارگيري آن روي يك محصول واقعي كار بسيار حرفهاي محسوب ميشود .همچنين تركيب اجزاي قرار گرفته روي
سپر جلو نيز در اين مدل تغيير كرده و چراغهاي  LEDمخصوص روز درخشش خاصي دارند.
در كنار آرايش خاص آخرين تغييرات طراحي مرسدس در  Sكالس جديد روي اينگونه خاص نيز اعمال شده كه از آن جمله
ميتوان به قرار گرفتن نوار فلزي روي ركاب ،پررنگتر شدن چراغهاي قرمز عقب و نصب اگزوزهاي دوگانه فلزي در
گوشههاي سپر عقب اشاره كرد كه همگي باعث شدهاند محصول هيبريدي بنز عالوه بر ويژگيهاي فني ،از لحاظ شکل
ظاهري هم كامالً متفاوت و استثنايي باشد.
 -2-1-2-3هوندا اينسايت

اين خودرو كه در اوايل سال  2000در اياالتمتحده معرفي شد .طراحي آن بر اساس بهترين كاركرد ممکن انجام شد .اينسايت
كوچك است و كموزن و جاي  2سرنشين و يك صندلي كودک دارد؛ و داراي موتور با بازدهي باال است .اينسايت داراي برترين
رتبه سنجش  EPAدر ميان خودروهاي هيبريدي شد.
هوندا خودروي هيبريدي موازي است .موتور الکتريکي به موتور بنزيني متصل است .هوندا اين سيستم را جمع كننده كمك
موتورمي نامد .اينسايت بهصورت  5سرعته دستي يا ( CVTانتقال قدرت پيوسته اتوماتيك) است.
موتور الکتريکي اينسايت به سه روش به موتور بنزيني كمك ميكند كه به قرار زيرند:
 به موتور بنزيني كمك ميكند و نيروي اضافي را در زمان شتابگيري و يا باال رفتن از سربااليي تأمين ميكند.
 سيستم ترمز احياء كننده را در زمان كاهش سرعت خودرو به منظور بازيابي انرژي فعال نمايد.
 موتور بنزيني را روشن ميكند (حذف نياز به استارتر).
ولي موتور الکتريکي به تنهايي نميتواند نيروي مورد نياز براي حركت خودرو را فراهم نمايد و موتور بنزيني نيز بايد روشن باشد
تا موجب حركت خودرو شود( .يکي از تفاوتهاي اينسايت با پريوس همين است ،پريوس تنها با كمك موتور الکتريکي نيز
ميتواند حركت كند)
هوندا براي كسب بهترين كارايي كارهايي را انجام داده كه مهمترين آنها سه كاري است كه در زير به آنها اشاره ميشود.
 كاهش وزن
اينسايت از بدنه و ساختار آلومينيومي سبكوزن ساخته شده است براي هر چه كمتر شدن وزن ،وزن اين خودرو كمتر از 1900
پوند ( 862كيلوگرم) است كه اين مقدار  500پوند يا  227كيلوگرم كمتر از سبكترين هوندا سيويك است.
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 استفاده از موتور كوچك و پربازده
موتور اينسايت تنها  124پوند ( 56كيلوگرم) وزن دارد .سه سيلندر و  1ليتر حجم دارد كه  67اسب بخار را در  rpm 5700توليد
ميكند .اگر نيروي اضافي ناشي از موتور الکتريکي را نيز در نظر بگيريد .اين خودرو قادر خواهد بود از  0تا  60مايل بر ساعت را
در  11ثانيه بپيمايد .با در نظر گرفتن موتور الکتريکي نيروي موتورها به  73اسب بخار ميرسد (در  .)rpm 5700اگر مقايسهاي
بين موتور بنزيني بهتنهايي با مجموع موتور بنزيني و الکتريکي انجام دهيم .به اين نتيجه ميرسيم كه موتور الکتريکي تنها 6
اسب بخار به قدرت موتور ميافزايد .درحاليكه تأثير واقعي موتور الکتريکي بيش از اين مقدار است .موتور الکتريکي در
خودروي اينسايت  10كيلووات است ( 13اسب بخار) در  .rpm 3000مقدار تأثير واقعي موتور الکتريکي را مقدار ماكزيمم
گشتاور روشن ميسازد.
بدون موتور الکتريکي اينسايت ،به ماكزيمم گشتاور  66پوند-فوت در  rpm 4800ميرسد؛ و با موتور الکتريکي ماكزيمم
گشتاور به  79پوند -فوت در  rpm 1500ميرسد؛ كه  13پوند -فوت نيز كه اختالف اين دو گشتاور است همان تأثير واقعي
موتور الکتريکي است.
 به كار بردن آئروديناميك
هوندا اينسايت به شکل قطره اشك طراحي شده است .پشت خودرو باريكتر از جلوي آن است .چرخهاي عقب توسط جزئي از
بدنه پوشانده شده است تا شکلي صاف را تشکيل دهد و بعضي از قطعات زيرين ماشين توسط پانلهاي پالستيکي پوشانده شده
است .اين كارها باعث كاهش ضريب درگ به  0/25ميشود؛ و اين خودرو جزء آئروديناميكترين خودرو در بازار است .زماني
كه شما در حال حركت در اتوبان هستيد موتور بنزيني با تمام قدرت كار ميكند .وقتيكه سرعت خود را كاهش ميدهيد (توسط
ترمز كردن يا پدال گاز را شل كردن) موتور الکتريکي مانند ژنراتور مقداري الکتريسيته را براي شارژ باتري استفاده ميكند.
نکته ديگر در مورد اينسايت اين است كه سيستم انتقال قدرت از موتور به وسيله كالچ جدا شده است (مانند ساير خودروها) و
اين بدين معني است كه اگر شما در حال كم كردن سرعت خود باشيد و كالچ را نگه داريد و يا با دنده خالص سرعت خود را
كاهش دهيد در اين صورت موتور الکتريکي و سيستم ترمز احياء كننده نخواهد توانست انرژي الکتريکي ناشي از اين كم شدن
سرعت را به باتري بدهد .پس زماني اين سيستم ميتواند بازيابي انرژي داشته باشد كه كم شدن سرعت خودرو در حالتي
صورت گيرد كه خودرو در دنده قرار دارد.
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 -3-1-2-3تويوتا پريوس

تويوتا پريوس در ژاپن در اواخر سال  1997توليد شد .تويوتا سيستم موتور و انتقال قدرت را به صورت هيبريد موازي طراحي
كرده است كه تويوتا آن را سيستم هيبريدي تويوتا ناميده است كه بعضي از مزاياي هيبريدهاي سري را نيز داراست.
يك سدان  4در  5نفره كه موتور و سيستم انتقال قدرت آن طوري است كه توانايي رسيدن به سرعت  15مايل بر ساعت (24
كيلومتر بر ساعت) را فقط با موتور الکتريکي داراست .پريوس در سال  2004در امريکاي شمالي به عنوان خودروي سال
برگزيده شده است.
وزن پريوس  2900پوند ( 1315كيلوگرم) است و فضاي دروني و فضاي صندوقعقب آن از تويوتا كروال بيشتر است.
تويوتا براي رسيدن به بهرهوري و كاهش آاليندگي دو كار را انجام داد:
 موتور بنزيني فقط زماني كار ميكند كه به يك سرعت مشخص برسد:
بهعبارتديگر براي كاهش آلودگي پريوس ميتواند به سرعت  15مايل بر ساعت ( 24كيلومتر بر ساعت) بدون استفاده از موتور
بنزيني برسد .موتور بنزيني فقط زماني روشن ميشود كه خودرو از يك سرعت معين بگذرد.
 به كار بردن يك دستگاه تقسيم قدرت بيهمتا:
موتور بنزيني ميتواند طوري تنظيم شود تا در يك سرعت معين بيشترين بهرهوري را داشته باشد .دستگاه تقسيم قدرت در
پريوس اجازه ميدهد كه موتور در همه زمانها در حالت بيشترين كارايي در يك رنج سرعتي خاص باشد.
پريوس داراي موتور  1/5ليتري است كه  76اسب بخار را در بيشينه دور  5000دور بر دقيقه به دست ميآورد .موتور الکتريکي
در پريوس داراي  67اسب بار قدرت براي  1200تا  1540دور بر دقيقه است؛ و گشتاور  295پوند-فوت را از  0تا  1200دور بر
دقيقه توليد ميكند كه نيروي كافي را براي حركت خودرو بدون دخالت موتور بنزيني فراهم ميكند ،موتور الکتريکي در پريوس
خيلي قويتر از موتور الکتريکي در هوندا اينسايت است.
دستگاه تقسيمكننده قدرت قلب پريوس است .آن يك جعبهدنده هوشمند است كه به موتور بنزيني متصل است .اين جعبهدنده
به خودرو اجازه ميدهد كه مانند يك خودروي هيبريدي موازي باشد كه در آن موتور الکتريکي ميتواند به تنهايي به سيستم
انتقال قدرت نيرو وارد كند و موتور بنزيني نيز ميتواند به تنهايي و يا با موتور الکتريکي نيروي مورد نياز خودرو را تأمين كند.
همچنين اين دستگاه تقسيمكننده قدرت اغلب اجازه ميدهد كه خودرو مانند يك خودروي هيبريدي سري باشد كه در آن
موتور بنزيني ميتواند به طور مستقل باتريها را شارژ كند و يا نيروي مورد نياز براي چرخها را فراهم كند؛ كه اغلب ميتواند به
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صورت انتقال قدرت پيوسته يا  CVTعمل كند كه باعث حذف نياز به انتقال قدرت دستي يا اتومات ميشود؛ و سرانجام چون
دستگاه تقسيمكننده قدرت اجازه ميدهد كه ژنراتور موتور را روشن كند و اين باعث حذف نياز به استارتر ميشود.
دستگاه تقسيم قدرت يك مجموعه دنده خورشيدي است موتور الکتريکي به چرخدنده حلقهاي از مجموعه دنده متصل است و
اغلب به صورت مستقيم به ديفرانسيل متصل ميگردد؛ بنابراين سرعت موتور الکتريکي و چرخش دنده حلقهاي سرعت خودرو
را تعيين ميكند.
ژنراتور به چرخدنده خورشيدي از مجموعه دندهها متصل است و موتور بنزيني يا گازسوز نيز به حامل خورشيدي 1متصل است.
سرعت چرخدنده حلقهاي به سه جزء گفته شده بستگي دارد؛ بنابراين همه اين اجزاء با هم در تمام زمانها كار ميكنند تا
سرعت خروجي را كنترل كنند .وقتي شما شتاب ميگيريد ابتدا موتور الکتريکي و باتريها تمام نيروي مورد نياز را تأمين
ميكنند .چرخدنده حلقهاي كه متصل به موتور الکتريکي است همزمان با حركت كردن موتور الکتريکي ميچرخد .حامل
خورشيدي كه به موتور بنزيني متصل است ثابت است زيرا موتور بنزيني هنوز روشن نشده است .زماني كه چرخدنده حلقهاي
شروع به چرخيدن كند باعث ميشود كه ژنراتور و چرخدنده خورشيدي نيز شروع به چرخيدن كنند .زماني كه شتاب بيشتري
ميگيريد ژنراتور با سرعتي ميچرخد كه بتواند نيروي مورد نياز براي موتور الکتريکي را فراهم كند.
هنوز موتور بنزيني فعال نشده است .وقتي به سرعت  40مايل بر ساعت يا  64كيلومتر بر ساعت ميرسيد موتور بنزيني نيز
روشن ميشود .درحاليكه موتور بنزيني روشن است ژنراتور سرعت موتور الکتريکي را طوري تغيير ميدهد كه با سرعت موتور
بنزيني تطبيق پيدا كند و در خروجي سرعت با هم برابر باشند.
همانند هوندا اينسايت ،تويوتا پريوس هرگز نياز به شارژ دوباره ندارد؛ زيرا ژنراتور هميشه و به طور اتوماتيك سطح شارژ در
باتريها را كنترل ميكند و در صورت كم بودن شارژ ميكند.
هم هوندا و هم تويوتا گارانتيهاي طوالني براي قطعات هيبريدي خود وضع كردهاند .هوندا  8سال يا  80000مايل گارانتي
بيشتر قسمتهاي انتقال قدرت و موتور و تجهيزات هيبريدي را داراست و تويوتا نيز  8سال يا  100000مايل گارانتي باتري و
سيستمهاي هيبريدي را دارد .موتور و باتري در اين خودروها نياز به هيچگونه نگهداري و بازنگري ندارد (اگرچه در صورت اتمام
گارانتي اگر نياز به تعويض باتريها گرفتيد چندين هزار دالر خرج برميدارد).
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كسب نيروي هيبريدي مطمئناً پيچيدهتر از تنها نيروي بنزيني و يا تنها نيروي الکتريکي است.
 -4-1-2-3فولکس واگن  ،XL1مقرون به صرفه ترين اتومبيل جهان

فولکس واگن  ،XL1سوم اكتبر  2013در بيست و سومين همايش ساليانهي جامعهي روزنامهنگاران محيط زيست 1در مركز
اجالس «كاتانوگا» رسما به بازار اياالت متحده معرفي شد.
ميزان مصرف فولکس واگن  XL1با سوخت تركيبي اروپايي 0/88 ،ليتر در هر  100كيلومتر (و در نوع سوخت آمريکايياش
 1/15ليتر در هر  100كيلومتر) است و در حالت تمام الکتريکي ،بدون اينکه آاليندهي جوي توليد كند ،ميتواند  52كيلومتر طي
كند.

شکل  - 117فولکس واگن XL1

تركيبي از وزن سبك (چيزي نزديك به  800كيلوگرم) ،آيروديناميك فوقالعاده موثر ) (cd = 0.19و مركز ثقل پايين ،صرفه-
جويي استثنايي در مصرف سوخت را در پي دارد .اين اتومبيل با راندمان بسيار باال ،قابليت آن را دارد كه با توان توليدي 6/2
كيلووات با سرعت ثابت  100كيلومتر در ساعت حركت كند .در حالت تمام الکتريك XL1 ،براي طي هر كيلومتر ،كمتر از 0/1
كيلووات ساعت نياز دارد.
مدل  XL1فقط  21گرم  CO2در هر  100كيلومتر منتشر ميكند و به بركت طراحي بدنهي سبك با فناوري باال ،بازده
آيروديناميك و سيستم هيبريدي الکتريکي داراي موتور دو سيلندر  TDIبا توان توليدي  35كيلووات ،يك موتور الکتريکي 27
اسب بخاري ،گيربکس اتوماتيك كالچ دوبل  DSGهفت سرعته و باتري ليتيوم يوني است.

SEJ
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عدد تخميني چرخهي مصرف سوخت اروپايي آن ( 0/88ليتر در هر  100كيلومتر) ،ركوردي است كه تا به حال هيچ وسيلهي
نقليهاي آن را به ثبت نرسانده و نشان ميدهد كه فولکس واگن ،بازتعريفي بر آنچه كه به لحاظ فني در صنعت خودروسازي
احتمال دارد ،انجام داده است .همچنين  XL1داراي سرعت بيشينهاي برابر با  160كيلومتر در ساعت است و  12/7ثانيه طول
ميكشد تا سرعت آن از صفر به  100كيلومتر برسد.
طول ،عرض و ارتفاع  XL1به ترتيب  166 ،388و  116سانتيمتر است .در مقايسه با خودروي ديگر فولکسواگن با نام پولو
بايد گفت كه پولو اندكي طويلتر ( 397سانتيمتر) ،عريضتر ( 168سانتيمتر) و به طور چشمگيري ارتفاع آن بيشتر (146
سانتيمتر) است .حتي پورشه باكستر امروزي كه مظهر كامل يك اتومبيل اسپورت است 13 ،سانتيمتر بلندتر از آن است.
 -5-1-2-3خودرو هيبريدي BMW i8

مدل رسمي خودروي اسپرت و هيبريدي  i8مدل  2015داراي سيستم انتقالقدرت  i8پربازده و درعين حال قدرتمند است و در
مجموع نيروي  362اسببخار و گشتاور  432نيوتنمتر توليد مي كند كه انرژي الزم براي اينکه خودرو در مدت  4/4ثانيه از
سرعت  0به  100كيلومتر بر ساعت برسد را تيأمين ميكند .اين خودرو با وجود ويژگيهاي اسپرت ،تنها با مصرف يك گالن
سوخت (حدود  3/8ليتر) بيش از  150كيلومتر ميپيمايد كه بسيار مقرون به صرفه است.

شکل  - 118خودروي اسپرت و هيبريدي BMW i8

خودروي اسپرت و هيبريدي  BMW i8داراي يك موتور  1/5ليتري با  3سيلندر است كه نيروي  231اسب بخار با گشتاور
 320نيوتنمتر توليد ميكند .اين موتور سه سيلندر همراه با سيستم شارژ توربو قدرت خود را از طريق جعبه دندهي اتوماتيك كه
داراي  6دنده است به چرخهاي عقب منتقل ميكند.
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شکل  - 119سيستم داخلي خودرو بي ام و

يك موتور الکتريکي نيز با نيروي  131اسببخار و گشتاور  249نيوتنمتر نيروي خود را به چرخ هاي جلو انتقال ميدهد،
تركيب اين دو عمل در مجموع سبب مي شود تا هر چهار چرخ  i8با هم كار كنند i8 .تنها با استفاده از نيروي الکتريکي
ميتواند حداكثر  35كيلومتر بپيمايد و در مدت  1/5ساعت نيز به طور كامل شارژ شود.
 -6-1-2-3خودرو لکسوس هيبريد 2013 E3 300h

خودروهاي هيبريد بيشتر براي مصرف بهينه انرژي شناخته شده هستند تا مسائلي مانند اسپرت بودن و جذابيت .ولي اين روند
قرار است با ورود ماشينهايي مانند مدل  2013هيبريد لينکن  MKZو لکسوس  E3 300hتغيير كند.
مدل سال  2013شركت لکسوس از سري  ESيك پوستاندازي كامل داشته است و نسل ششم از اين سري به شمار ميرود.
خبر مهم براي خودروي سواري محبوب لکسوس ،اضافه شدن سيستم تركيبي و اين حقيقت است كه براي اولين بار ،ES
اشتراک زيادي با تويوتا كمري ندارد و بيشتر به تويوتا اوالون نزديك است.

شکل  - 120خودروي لکسوس E3 300h
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براي سالها لکسوس  ،ESدر صف اول محصوالت شركت لکسوس بوده و بيشتر در جايگاه «كمري» هاي تجمالتي و با
قابليتهايي مختص اين نوع ماشينها بوده است .امدا در عين حال ،هيچگاه جزو خودروهاي اسپرت لکسوس نبوده است.
 E3 300hسه حالت مختلف دارد :اكو ،نرمال و اسپرت و رانندهها در شرايط مختلف ميتوانند از بين آنها انتخاب كنند .حالت
اسپرت اين ماشين با توجه گشتاور سريعي كه توسط موتور الکتريکياش ايجاد ميشود ،به سرعت از جا كنده ميشود .گفتن
اختالف بين سه حالت رانندگي ،كار خيلي سختي است .در هر سه حالت ،همچنان از تمام قابليتهاي هيبريد ميتواند استفاده
كرد و سرعتي بين  40تا  50كيلومتر بر ساعت داشت .همچنين يك دكمه  EVدر اين خودرو تعبيه شده كه انتقال نيرو براي
حركت  E3 300hرا فقط از طريق موتور الکتريکي قرار ميدهد و براي مواقعي مانند ترافيك خيابانها كه سرعت كم است
ميتواند استفاده شود.
لکسوس همچنين به مشتريهاي  ،ESاستفاده از موتور  5/3ليتري  V6را در ماشين  E3 350پيشنهاد ميدهد كه نيروي
بيشتري براي تجهيز نسخه هيبريد است .اين موتور با افزايش فاصله مصرف يك گالن بنزين از  3/34كيلومتر به  65كيلومتر،
مدت زمان توقف در پمپ بنزين را به شدت كاهش خواهد داد.
 -7-1-2-3خودروي هيبريد شركت ولوو

ولوو ،از آخرين خودروي مفهومي خود پرده برداشته است .اين خودروي هيبريدي از همان طراحيهاي گذشته ولوو استفاده
ميكند و در عين حال ،از آيندهي اين شركت خودروسازي خبر ميدهد.
ولوو ،اين خودروي كانسپت كوپه را جزو خودروهاي نسل جديد  P1800ميداند و اولين خودرو از سه خودروي مفهومي اين
شركت است كه امکان طراحي در مقياسهاي مختلف را دارد.

شکل  - 121ولوو هيبريدي
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عالوه بر بستر جديدي كه ولوو براي توليداتش در آينده فراهم كرده ،اين خودروي كانسپت كوپه از يك نيروي محركهي جديد
هيبريدي نيز بهره ميگيرد .ولوو اعالم كرده است كه قصد دارد حجم موتور را با استفاده از خط توليد موتورهاي جديد و چهار
سيلندر  ،Drive-Eكاهش دهد و خودروي مذكور ،نمايش قدرت احتمالي اين موتورهاي جديد است .موتور جديد كانسپت كوپه،
 2ليتر گنجايش دارد .سيستم موتور الکتريکي نيز همراه با سيستم توربو شارژ بر روي محور عقب خودرو ،سوار شده است .اين
سيستم تركيبي ،در مجموع  400اسب بخار قدرت و حدود  600نيوتنمتر گشتاور ايجاد ميكند.
 -8-1-2-3لندرور هيبريد

لندرور هيبريدي كه با نامهاي «رنجرور» و «رنجرور اسپورت» شناخته ميشود جزء اولين خودروهاي ديزلي هيبريدي در جهان
به شمار ميروند .در درون اين ماشين ،موتور ديزلي به همراه موتور الکتريکي گنجانده شده است.

شکل  - 122خودروي لندرور هيبريدي

سيستم خودروي رنجرور سه حالت رانندگي انتخابي دارد .موتور ديزلي  3ليتري به همراه موتور الکتريکي  35كيلوواتي ،سيستم
 8دنده اتوماتيك اين خودرو را براي حالتهاي مختلف حركت ،پشتيباني ميكنند .سيستم تركيبي موتورها ،تواني معادل 335
اسب بخار و گشتاور  700نيوتن متر را فراهم ميكنند .شركت لندرور ،همچنين تالش فراواني را براي كاهش وزن خودرو انجام
داده است و سيستم هيبريد شامل بسته باتري ليتيوم ،مبددل و موتور الکتريکي ،وزني كمتر از  120كيلوگرم دارد.
مدلهاي «رنجرور» و «رنجرور اسپورت» با سيستم تركيبي خود ،هر گالن سوخت را در  71كيلومتر مصرف ميكنند و همچنين
 26درصد كاهش در توليد دياكسيد كربن نسبت مدلهاي بنزيني و ديزلي مشابه خواهند داشت.

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
ویرایش سوم ،دي 1393

فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري

196

 -9-1-2-3فورد  ،C-MAX Energi 2013كارآمدترين خودروي هيبريد پالگين در آمريکا

خودروي كامالً جديد فورد  C-MAX Energy 2013كه يك خودروي پالگين هيبريد است ،با نرخ شهري  MPGe 108و
نرخ تركيب  MPGe 100به تازگي موفق به كسب عنوان كارآمدترين خودرو از نظر مصرف سوخت در آمريکا شده است.

شکل  - 123خودروي فورد C-MAX Energy

با توجه به اينکه قيمت پايهي اين خودرو فقط  29/995دالر خواهد بود ،ميتوان گفت  C-MAXمقرون به صرفهترين
خودروي هيبريد در آمريکا نيز خواهد بود .مصرف سوخت شهري اين خودرو حدود  1/99ليتر به ازاي هر  100كيلومتر رانندگي
شهري خواهد بود.
 -10-1-2-3پژو هيبريد

اين خودرو ،داراي قواي محرک هيبريد با بازده باال خواهد بود .گزارشها حاكي از اين است كه بدنهي اين خودرو از جنس فيبر
كربن خواهد بود تا با كمك آن ،وزن خودرو كاهش يابد.

شکل  - 124پژو هيبريد
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اين خودرو داراي يك موتور ديزلي  V8با حجم  3/7ليتر به همراه يك موتور الکتريکي ميباشد كه چرخهاي جلو را تحريك
ميكند .كل قواي محرک اين خودرو ،تواني معادل  600اسب بخار را براي راننده فراهم خواهد كرد كه به طور مناسب ،بين
چهار چرخ خودرو تقسيم خواهد شد.
 -11-1-2-3خودروي مفهومي هيبريد لکسوس LF-CC

خودروي مفهومي هيبريد لکسوس  ،LF-CCخودرويي كوپه با سايز متوسط با قواي محرک هيبريد كه نشانگر ايدههاي
طراحي و تکنولوژي در آينده است.

شکل  - 125خودروي مفهومي هيبريد لکسوس LF-CC

اين خودرو شبيه به خودروي هيبريد اسپرت  Lexus LF-LCطراحي شده است و مجهز به يك قواي محرک جديد كامالً
هيبريد است كه براي استفاده در آينده طراحي شده است و لذت رانندگي به همراه كارايي و بازده باال و همچنين آاليندههاي
كمتر را براي ما به ارمغان خواهد آورد .خودروي هيبريد لکسوس  ،LF-LCبيش از  200اسب بخار توان خواهد داشت .اين
خودرو داراي يك موتور احتراق داخلي گازسوز  2/5ليتري و چهار سيلندر  DOHCبه همراه يك موتور الکتريکي خواهد بود.

 -12-1-2-3ميتسوبيشي  ،Outlander 2014اولين خودروي پالگين هيبريد شاسي بلند

ميتسوبيشي  Outlander 2014توان خود را از يك موتور احتراق داخلي چهار سيلندر  2ليتري به همراه دو موتور الکتريکي با
يك باتري ليتيوم يون دريافت ميكند .اين خودروي هيبريد الکتريکي از سيستم قواي محرک پالگين هيبريد خودرو برقي
 MMCاستفاده ميكند كه حاصل سيستم  %100الکتريکي مورد استفاده در خودروي الکتريکي  i-MiEVميباشد.
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شکل  - 126خودروي ميتسوبيشي Outlander 2014

بر خالف ديگر خودروهاي پالگين هيبريد؛ مثالً  Chevy Voltو خودروي پالگين هيبريد هوندا آكورد  ،2014خودروي اوتلندر
داراي قابليت طي كردن مسافتهاي خارج جادهاي را نيز دارد.
ميتسوبيشي بر اين موضوع ميبالد كه خودروي اوتلندر سه ويژگي بسيار بزرگ و قابل توجه دارد :عملکرد يك وسيله نقليهي
الکتريکي دوستدار محيطزيست ،رنج گشتزني يك وسيله نقليهي احتراق داخلي معمولي و عملکرد روي جاده و خارج جاده كه
از يك وسيله نقليهي شاسي بلند انتظار ميرود .اين خودروي هيبريد پالگين همچنين داراي سه حالت رانندگي است :تمام
الکتريکي ،حالت سري هيبريد و حالت موازي هيبريد.

شکل  - 127طرح كلي اجزاء سيستم هيبريد خودروي ميتسوبيشي

ميتسوبيشي انتظار دارد كه خودروي پالگين هيبريد  Outlander 2014قادر به طي مسافت  55كيلومتر در حالت تمام
الکتريکي و طي مسافت  880كيلومتر در حالت معمولي باشد .باتري ليتيوم يون اين خودرو با يك شارژر  200ولتي ،در زمان
 4/5ساعت شارژ ميشود ولي با يك شارژ كنندهي سريع ،در طي نيم ساعت تا ميزان  80درصد شارژ ميشود.
متوسط مصرف اين خودرو  1كيلووات ساعت و  5/44ليتر در هر  100كيلومتر بوده است  ،هر چند بايد اشاره كرد كه اين ارقام
ساده سازي شده اند چرا كه معموال با  SUVها در حالت  EVيا هيبريدي راننندگي ميكنند.
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در حالت  EVمحدوده ي مسافت قابل طي بيش از  50كيلومتر يا  30مايل مي باشد .ظرفيت باتري  12كيلووات ساعت و
گنجايش مخزن سوخت  45ليتر است.

 -13-1-2-3فولکسواگن  ،Jetta 2013سريعترين خودروي هيبريد دنيا

شركت فولکسواگن اعالم كرده است كه خودروي  ،Jettaسريعترين خودروي هيبريد است .ركوردي كه اين خودروي هيبريد
ثبت كرده است 298/363 ،كيلومتر بر ساعت بوده است.

شکل  - 128فولکسواگن Jetta 2013

اين شركت اميدوار است كه اكونومي سوختي اين خودرو رو را به  mpg 45يا  km/l 19/1برساند كه در واقع 20 ،درصد سوخت
كمتري نسبت به قواي محرک خودروهاي سدان مشابه معمولي ميسوزاند .اين خودرو داراي يك توربوشارژر  1/4ليتر و موتور
احتراق داخلي چهار سيلندر با تزريق مستقيم سوخت  TSIميباشد كه فقط  98كيلوگرم وزن دارد و توان  150اسب بخار را
براي خودرو تأمين ميكند .شتاب  0تا  96كيلومتر بر ساعت اين خودرو ،كمتر از  9ثانيه است و ادعا ميشود كه اولين خودروي
هيبريدي است كه از انتقال دهندهي اتوماتيك هفت سرعتهي  DSGبا دو كالچ بهره ميبرد.
عالوه بر موتور احتراق داخلي مذكور ،يك موتور الکتريکي با توان  kW 20در اين خودروي هيبريد به كار رفته است كه توان
خودرو را به ميزان  27اسب بخار افزايش ميدهد .نيروي موتور الکتريکي نيز توسط يك باتري ليتيوم يون  220ولت 1/1
kWhبا  60سلول منفرد كه در پشت صندليهاي عقب قرار دارد ،تأمين ميشود Jetta .هيبريد ميتواند در حالت تمام
الکتريکي ،با سرعت  70كيلومتر بر ساعت و تا مسافت  1/9كيلومتر حركت كند .اين خودرو همچنين از سيستم احياي ترمز
بهره ميبرد و به كمك آن ،مقدار قابل توجهي انرژي جنبشي خودرو را در باتريها ذخيره ميكند.
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وقتي راننده پدال گاز را رها ميكند تا ترمز بگيرد ،يکي از كالچها ارتباط موتور احتراق داخلي را قطع ميكند و عمل ترمز ،تماماً
توسط ترمزها انجام مي گيرد و گشتاور موتور احتراق داخلي و كشش قواي محرک در اين امر بيتأثير خواهند بود .ادعا ميشود
كه اين ويژگي خودروي فولکسواگن هيبريد  Jettaموجب شده است تا انرژي بيشتري را حين ترمز گرفتن به باتريهاي
بفرستد.
موتور احتراق داخلي اين خودرو ،در شرايط رانندگي شهري ايست-حركت ،خاموش ميشود و فقط موتور الکتريکي موجب
كشش وسيله نقليه ميشود .ادعا ميشود كه اين خودرو ،بي سرو صداترين خودرويي است كه  VWدر كالس خودروهاي سدان
خود تاكنون ساخته است Jetta .همچنين داراي وزني كمتر از  1500كيلوگرم است و مجهز به تکنولوژي بلوتوث ،چراغهاي
LEDو راديوي ماهوارهاي  SiriusXMاست .تجهيزات ايمني اين خودروي سبز شامل  6كيسهي هوا ،كنترل پايداري
الکترونيکي و ترمزهاي ضد قفل ميباشد.
 -14-1-2-3مزدا مدل  Mazda6يا  Atenzaبا سيستم i-ELoop

مزدا  6كامالً جديد ،اولين مدلي خواهد بود كه مجهز به سيستم احياي انرژي ترمز مزدا ميباشد كه مزدا ،اين سيستم را i-

 ELOOPناميده است( .نام  i-ELoopبرگرفته از عبارت چرخهي هوشمند انرژي است)

شکل  - 129مزدا  6جديد

سيستم احياي ترمز مزدا در حال حاضر بيهمتا است زيرا از يك خازن بهره ميجويد كه به طور موقت ،ميزان عظيمي از انرژي
را (به فرم الکتريسيته) ذخيره ميكند .در مقايسه با باتريها ،خازنها ميتواند سريعاً شارژ يا تخليه شوند و طول عمر بااليي
دارند I-ELoop .انرژي جنبشي وسيله نقليه را حين شتابگيري منفي (ترمز) به الکتريسيته تبديل ميكند و اين انرژي را براي
كنترل هواي خودرو ،سيستم صوتي و ديگر اجزاي الکتريکي مصرف ميكند.
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سيستم احياي ترمز در وسايل نقليهي هيبريد عموماً از يك موتور الکتريکي بزرگ و يك باتري اختصاصي استفاده ميكند .در
سيستم جديد مزدا ،از موتور الکتريکي يا باتري اختصاصي استفاده نشده است .مزدا اين سيستم بازيافت انرژي را به گونهاي
ساخته است كه در شتابگيري منفي اتومبيل ،ميزان قابل توجهي انرژي بازيافت شود.
سيستم  i-ELoopمجهز به يك دستگاه توليدكنندهي برق متناوب  25-12ولت ،يك خازن دو اليه و يك مبدل  DCبه DC

ميباشد .اين سيستم از هنگامي كه رانندهي اتومبيل پايش را روي پدال ميگذارد شروع به كار ميكند.
دستگاه توليدكنندهي برق متناوب ،ولتاژي را تا ميزان  25ولت توليد و به خازن الکتريکي دو اليه ) (EDLCميفرستد تا در آن
ذخيره شود .خازن مذكور كه براي استفاده در وسايل نقليه توسعه داده شده ،ميتواند تنها در چند ثانيه به طور كامل شارژ شود.
مبدل  DCبه  DCولتاژ  25ولت را تا  12ولت كاهش ميدهد و مستقيماً به اجزاي الکتريکي خودرو توزيع ميكند .اين سيستم
در صورت لزوم باتري وسيله نقليه را نيز شارژ ميكند؛ مثالً در مواقعي كه موتور بنزيني بايد بيش از حد كار كند تا باتري را شارژ
كند .به عنوان يك نتيجه ،در شرايط رانندگي ايست-حركت ،اكونومي سوخت تا ميزان  %10افزايش پيدا ميكند.

 -2-2-3آخرين دستاوردهاي صنعت خودروسازي جهان در نسل نو خودروهاي الکتريکي
 -1-2-2-3خودرو تسال مدل S

خودرو تسال مدل  Sساخت كمپاني  ،Tesla Motorsيك خودرو كامال برقي با  5درب مي باشد .اين خودرو از سال  2012در
حال توليد مي باشد .اين خودرو با باتري  60كيلووات ساعتي  370كيلومتر و با باتري  85كيلووات ساعتي  510كيلومتر را با
يك شارژ مي پيمايد .فروش اين خودرو در سال  2013از  25000عدد نيز فراتر رفته است .موتور الکتريکي مورد استفاده در اين
خودرو از جنس موتور القايي سه فاز  310كيلواتي است .مشخصات كاملتر اين خودرو در (شکل  )131نشان داده شده است.

شکل  -130خودرو تسال مدل S
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شکل  -131مشخصات خودرو كامال برقي تسال مدل S

شکل  -132ويژيگي هاي خودرو كامال برقي مدل S

اين خودرو با دو منبع  120تا  240ولتي شارژ ميگردد .همچنين كمپاني تسال ايستگاههاي ابرشارژر  120كيلواتي را احداث كرده
است كه مي تواند خودرو را براي مسافتي  320كيلومتري در حدود نيم ساعت شارژ نمايد .زمان شارژ خودرو به ظرفيت باتري،
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مقدار ظرفيت موجود درباتري قبل از شارژ 1و سطح ولتاژ و آمپراژ در دسترس بستگي دارد .براي نمونه از يك ايستگاه خانگي
 120ولتي و  15آمپري نرخ شارژ خودرو  6كيلومتر در ساعت مي باشد و از يك ايستگاه  10كيلواتي با ولتاژ  240ولت نرخ شارژ
خودرو  46كيلومتر در ساعت است.
 -2-2-2-3خودروي  LEAFشركت نيسان

در اين قسمت مشخصات خودرو  LEAFو فعاليتهاي شركت نيسان به عنوان نمونهاي از شركت توليد كننده خودرو الکتريکي
انبوه توليد ،مورد تحليل بيشتري قرار ميدهيم .در (جدول ) 21اطالعات مربوط به اولين خودروي الکتريکي توليد انبوه جهان كه
توسط شركت نيسان در سال  2010توليد شده است را ميبينيد.
جدول - 21مشخصات فني خودرو LEAF
4,450mm X 1,770mm X 1,545mm

Dimensions

5 passengers

Seating Capacity

Front motor, front drive

Powertrain layout

)High response AC synchronizing motor (80kw, 280Nm

Electric Motor

)Laminate-type thin lithium-ion battery (approximately 24kWh

Battery

Regenerative braking, mechanical disk brakes

Brakes

Over 140km/h

Top speed

）160km （@ US LA4 mode

Cruising rang

Normal charge:
)• JPN approximately 8 hours(200V
)• US/EUR approximately 7 hours(240V/230V
)Quick charge: Approximately 30minutes (@50kW SOC0% to 80%

Charging times

همانطور كه مالحظه ميشود ،اين خودرو قابليت طي مسافت  160كيلومتر را دارد .ضمنا سرعت شارژ آن ،هنگام شارژ سريع و
تا  80درصد شارژ كامل ،تنها  30دقيقه است.
در (شکل  )133نيز ،مالحظات ايمني را در اين خودرو مالحظه ميكنيد .اين خودرو داراي سه قسمت مهم در بحث ايمني است:
 .1كل بدنه خودرو توسط طراحي بدنه و بخش مخصوص از بخش فشار قوي ايزوله شده است.

State-Of-Charge

1
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 .2كليد بخش فشار قوي كه پيشتر ،توضيح داده شد.
 .3به منظور جلوگيري از نفوذ جريان نشتي از باتري از فيوز استفاده شده است.

شکل  -133مالحظات ايمني در خودرو LEAF

مدل دوم اصالح شده اين خودرو ( )LEAFدر سال  2012ارايه شد ،در اين مدل ميزان مصرف انرژي نسبت به ميدل اول14 ،
درصد بهبود يافت و حدود  80كيلوگرم ،كمتر وزن دارد .ضمنا در اين مدل ،صندوق عقب ،داراي  40ليتر فضاي بيشتري است.
در اين مدل ،مسافتي كه خودرو طي ميكند نيز از  200كيلومتر ،به  228كيلومتر افزايش يافته اسيت .ايين تغيييرات بيه عليل
مختلفي بوده است .مثال در مدل جديد ،موتور و اينورتر همگي به صورت مجتمع در جلوي خودرو قرار گرفتهاند(تصيوير زيير را
مالحظه كنيد) .در ضمن ،افزودن سيستم پمپ حرارتي به المان گرمکن اصلي سبب كاهش مصرف برق به منظور گيرم كيردن
خودرو ميشود.

شکل  -134مدل دوم (سمت راست) خودرو  LEAFدر مقايسه با مدل اوليه آن
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از نظر كاربري نيز ،خودرو جديد برتر از نمونه اوليه است .در اين مدل ،ميزان باتري به صورت درصد بيان مييشيود .و سيسيتم
راهبري آن قابليت انتخاب مسيرهايي را دارد،كه انرژي كمتري مصرف شود و لذا نگراني از بابت تمام شدن شارژ ،براي راننيده
باقي نميماند.
 -3-2-2-3خودروي الکتريکي فولکسواگن  e-Golfو e-U

فولکسواگن در رويکردش به وسايل نقليهي الکتريکي ،دو مدل توليدي را معرفي كرد e-Golf :مدل  2015و  e-upمدل
.2015

شکل  - 135خودروي الکتريکي فولکسواگن  e-Golfو e-U

 فولکسواگن  e-Golfمدل 2015
مدل  e-Golfفولکسواگن مدل  2015كه در عکس زير نشان داده شده ،به  Golfمعمولي بسيار شباهت دارد ،اما زير كاپوت
اتومبيل ،موتور الکتريکي با توان  85كيلووات و  115اسب بخار قرار دارد كه توان چرخش تا  12000دور در دقيقه را دارد كه
 270نيوتونمتر گشتاور را توليد ميكند .انرژي در يك باتري ليتيوم يوني  24.2كيلووات ساعت ذخيره ميشود كه از  264باتري
كوچكتر ساخته شده است (و تا  323ولتاژ افزايش مييابد)؛ همچون بيشتر وسايل نقليهي الکتريکي ،گيربکس (جعبهدنده)
تكسرعته است.

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
ویرایش سوم ،دي 1393

فاز اول و دوم :تدوین مبانی سند و هوشمندي فناوري

206

شکل  - 136فولکسواگن e-Golf

فولکسواگن ميگويد كه سرعت رانندگي آن بسته به شرايط رانندگي بين  130تا  190كيلومتر ( 81تا  118مايل) در ساعت
قابل افزايش است .بازده انرژياش  12/7كيلووات در هر  100كيلومتر است.
اين خودرو وسيلهي نقليهي بسيار آئروديناميکي است در حالي كه در  Golfاستاندارد ( TDI 1600ليتري با توان  77كيلووات)
ضريب آئروديناميکي  0/686متر مربع است ،شركت توانست آن را در  e-Golfتا  0/615مترمربع كاهش دهد ،به اين ترتيب آن
را  10درصد بهبود بخشيد .به همين ترتيب ،ضريب آئروديناميکي تا  0/281بهبود پيدا كرد.
 فولکسواگن  e-upمدل 2015
مدل  e-upفولکسواگن ،مثل برادر كوچك  e-Golfاست ،از آن كوچكتر است ،با يك موتور الکتريکي كه با توان 60
كيلووات و  82اسب بخار قدرت 210 ،نيوتنمتر گشتاور توليد ميكند و يك باتري كوچكتر ليتيوميوني دارد كه  18/7كيلووات
ساعت انرژي ذخيره ميكند .تركيب وزن كم و اندازهي كوچكتر با آئروديناميك خوب باعث ميشود كه فقط  11/7كيلووات
ساعت در هر  100كيلومتر مصرف كند و بسته به شرايط رانندگي سرعتي بين  120تا  160كيلومتر ( 75تا  99مايل) در ساعت
داشته باشد.
طرح نيروي رانشي  e-upمدل  2015در زير نشان داده شده است:
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شکل  - 137فولکسواگن e-up

 -4-2-2-3رنو اسپارک ماشين الکتريکي مسابقهاي مخصوص مسابقات فرمول E

ماشين مسابقهاي تمام الکتريکي تكسرنشين رنو اسپارک ،آيندهي مسابقات اتومبيلراني فاقد آاليندههاي جوي را ترسيم ميكند
و ميتواند به عنوان ماشين الکتريکي ايدهآل شما با حداكثر سرعت محدود به  230كيلومتر در ساعت خودش را به خط پايان
برساند.

شکل  - 138رنو اسپارک

اين ماشين مسابقهاي به يك موتور  200كيلوواتي مكالرن مجهز شده است كه چيزي معادل  270اسب بخار توليد ميكند.
تركيبي از اين قدرت با شاسي ساختهشده از آلومينيوم و فيبر كربن با وزن سبك باعث ميشود كه سرعت رنو اسپارک ظرف 3
ثانيه از صفر به صد كيلومتر برسد .اگرچه وزن باتريهاي اين اتومبيل  220كيلو است ،ولي جزئياتي از كار آن در زمان مسابقه
ارائه نشده است .انتظار ميرود كه رانندهي اسپارک در يك ساعت مسابقه ،از دو اتومبيل استفاده كند.
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 -5-2-2-3خودروي الکتريکي جديد بي.ام.و  i3مدل 2014

طراحي منحصربهفرد ماشين  i3از شركت  BMWميتواند نظر خيليها را به خور جلب كند .قابلتوجهترين طراحي ،كمربند
است كه به صورت جالب در پشت پنجرههاي درب خودرو قرار ميگيرد .در حالي كه  BMW i3خودرويي با چهار درب
محسوب ميشود ،ولي طراحي ايمني كه در اين دربها بهكار رفته ،اجازه باز شدن دربهاي عقب را بدون باز بودن دربهاي
جلو نميدهد .بدنه  i3از پالستيك تقويتشده با فيبر كربني CFRP ،است كه اولين بار براي يك خودروي سواري استفاده شده
است و آنقدر استحکام دارد تا مسئولين  BMWرا قانع كند تا از ستون نگهدارنده در وسط ماشين استفاده نکنند .اين موضوع
دسترسي راحتتر به صندليهاي عقب را امکانپذير ميكند .در حالي كه  BMW i3به سختي جاي دو صندلي در جلو و عقب
را دارد ،شركت ميگويد كه اين فضا ،گنجايش صندليهاي بزرگتري را نيز خواهد داشت.

شکل  - 139بي.ام.و i3

كف ماشين كامالً تخت است و اين ويژگي در پاركينگها و جاهايي كه محدوديت فضا وجود دارد ،بسيار مفيد است زيرا به
راحتي ميتوان از هر طرف ماشين پياده شد.
همه  BMW i3هايي كه در تصاوير شركت سازنده خودرو نشان داده شدهاند ،با كاپوتي به رنگ مشکي براق هستند .اين
ويژگي ،اين خودروهاي الکتريکي را از همتايان بنزيني خود متمايز ميكند .در طراحي جلوي اين ماشين ،دو جلو پنجره قلوه
شکل كه قاب آبيرنگ دارند بهكار رفته است .اين جلوپنجرهها ،در واقع راهي به هوا براي خنككردن ندارند ،ولي در كاهش
كشش آئروديناميك بدنه خودرو مؤثر هستند.
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چرخهاي  19اينچي (حدوداً نيم متري) با اينكه ارتفاع بلندي دارند ،ولي عرضشان كم است و به همين دليل ميتوان تاير
جديد با قابليت مقاومت كم در برابر چرخش بر آنها سوار كرد .مشتريان عالوه بر اين چرخها ،در هنگام خريد ميتوانند
چرخهاي  20اينچي نيز انتخاب كنند.
شركت  BMWاعالم كرده كه  i3با سه سطح از طراحي داخلي به نامهاي مگا ،گيگا و ترا عرضه خواهد شد .سطح استاندارد
مگا ،شامل چرخ  19اينچي از جنس آلومينيوم تقويتشده ،شارژر  4/7كيلووات همراه ،مسيرياب ،سيستم اطالعات رانندگي
 BMWو مجموع كامل چراغهاي  LEDاست .سطح گيگا ،تودوزي چرم و پشم را اضافه ميكند و سقف آفتابگير و چرخ 19
اينچي از جنس آلياژي متفاوت از آلومينيوم ،راديوي ماهوارهاي و يك بازكننده درب پاركينگ تعبيه شده دارد .سطح باالي ترا،
نوع ديگر از چرخهاي  19اينچي را دارد ،به عالوه روكش چرمي داخل به صورت كامل ،دوخت مناسب با رنگهاي متفاوت و
كفي به رنگ زغالي.
 25درصد پالستيك استفاده شده در اين ماشين بازيافتي است و روكش چوبي استفاده شده از درختان اكاليپتوس است .همچنين
در طراحي داخل دربها و داشبورد ،فيبرهايي قرار داده شده كه از گياه كنف بهدست آمدهاند .گياه كنف ،اين روزها يکي از مواد
بادوام است كه در طراحي داخلي خودروها محبوبيت فراواني دارد.
كف ماشين  i3يك بسته باتري ليتيومي  22كيلووات ساعت در خود جاي داده كه  204كيلوگرم وزن دارد .اين باتري ،قدرت
موتور الکتريکي  125كيلووات  170اسب بخار (حدود سه برابر پرايد!) با گشتاور  184پوند-فوت را تأمين ميكند .انتخاب
ديگري كه مشتري ميتواند درخواست كند ،اضافه كننده سرعت با موتور بنزيني دو سيلندر با ظرفيت  650سيسي و  34اسب
بخار است كه در عقب ماشين سوار ميشود .برخالف مدل  Voltاز شركت  ،Chevroletاين موتور بنزيني ،الکتريسيته توليد
ميكند و هيچ تفاوتي در گشتاور ايجاد شده در دو حالت استفاده از باتري يا موتور بنزيني نيست.
مسافتي كه باتري ميتواند براي حركت تأمين كند 129 ،تا  161كيلومتر تخمين زده ميشود و با اضافه كردن موتور بنزيني،
اين مسافت تقريباً دو برابر خواهد شد .به اين معني كه مخزن بنزين در جلو  4/2گالون يعني  9ليتر گنجايش دارد .در حالت
استفاده از موتور بنزيني در كنار باتري i3 ،يك گالون بنزين را در مسافتي بين  53تا  67كيلومتر مصرف خواهد كرد .در
عينحال ،با انتخاب اضافهكننده مسافت 104 ،كيلوگرم ديگر به وزن  1225كيلوگرمي  i3افزوده ميشود .چنين طراحي ،مبتني
بر اين است كه شركت ميخواهد ماشينهاي الکتريکي ،بيشتر بر الکتريسيته متکي باشند.
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به گفته  ،BMWشتاب اوليه خودرو  5/3ثانيه تا رسيدن به  48كيلومتر بر ساعت گزارش شده و اين ماشين طي زماني حدوداً
برابر  7ثانيه توانسته از صفر به  96كيلومتر بر ساعت برسد .اين شرايط در هنگام استفاده از وضعيت «راحت يا »Comfort
بهدست آمده است؛ در حالي كه رانندگي در اين ماشين دو حالت ديگر به نامهاي «اكو پرو» و «اكو پرو »+دارد كه در آنها،
شرايط انتقال قدرت محدود ميشود و تغييراتي را براي كمكردن مصرف باتري و اضافهكردن مسافت انجام ميدهند.
به طور كلي ،حداكثر سرعت  i3به حدود  150كيلومتر بر ساعت محدود شده است .وزن ماشين تقريباً به صورت يکنواخت
تقسيم شده و از ايننظر ايدهآل است و  BMWتوانسته به شعارش با عنوان «اوجِ رانندگي در ماشين» وفادار باشد.
يك شارژر استاندارد همراه ،تواني به اندازه  4/7كيلووات دارد؛ يعني در يك ايستگاه شارژ  240ولتي سطح  ،2شارژ كامل حدود
 3ساعت زمان ميبرد( .البته اگر درجه آمپر ايستگاه  32و باالتر باشد).
مدل  i3سيستم شارژر  CCSرا پيشنهاد ميكند كه به كمك آن ميتوان در عرض  20دقيقه باتري را تا  80درصد شارژ كرد و
در نيم ساعت ،باتري  100درصد شارژ مي شود .با اين وجود ،اين نوع شارژ به تازگي در اروپا و ديگر نقاط در حال گسترش است
و در حال حاضر بسياري از ايستگاههاي شارژ با اين سيستم هماهنگي الزم را ندارند.
شركت  BMWاز  i3خود ،به عنوان يك خودروي قابلاستفاده در شهر ياد ميكند؛ در واقع ،فقط براي استفاده در داخل شهر
ساخته شده است.
 -6-2-2-3لندرور ديفندر الکتريکي

اولين ديفندر الکتريکي براي تست انتقال ،يك خودرو  110پيكآپ با چهار چرخ محرک بود كه به  Eden Projectدر كرن
انگلستان براي كشيدن چهار قطار باربري ارسال گرديد كه به حملونقل بازديدكنندگان در اطراف اين محدودهي كامالً سازگار
با محيطزيست پرداخت .اين  SUVهيچگونه مشکلي براي كشيدن  12تن تا شش درصد شيب را نداشت.

شکل  - 140لندرور ديفندر الکتريکي
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ديفندر الکتريکي با باتري خودش ميتوانست مسافت  80كيلومتر را با مقداري كمتر از  19كيلومتر به عنوان ذخيره حركت كند.
عملکرد او در سرعت كم به گونهاي است كه قبل از آنکه نياز به شارژ كردن مجدد داشته باشد ميتواند گاريها را در اطراف
محوطه براي مدت زماني حدود  8ساعت بکشد .لندرور بيان ميكند كه باتري ليتيوم ثانويهاي كه اخيراً اضافه شده است
مي تواند به افزايش طول مدت رانندگي ديفندر كمك كند در حالي كه حتي به توزيع مربوط به وزن وسيله نيز براي پايداري
بهتر كمك ميكند .به صورت قابل تصور ،اين وسيله نقليه قادر است تا قطار را با يك موتور الکتريکي بکشد كه  94اسب بخار
و  243پوند -فوت گشتاور را ايجاد مينمايد.يکي از روشهاي جديد براي ديفندر الکتريکي تست عملکرد مربوط به پايين آمدن
از تپه در ارتباط با سيستم احياي ترمز ميباشد .تا  80درصد از قدرت باتري ميتواند با اين روش احيا گردد .در طول هر مسير
مربوط به پايين آمدن از بلندي در مکان مذكور SUV ،تا  30كيلووات توان احيا ميكند.
 -7-2-2-3خودروي  Infiniti LEدر سال  2014با شارژ بيسيم

خودروي لوكس اينفينيتي كه مبني بر خودروي نيسان ليف ساخته شده است .اين خودرو بدون كابل شارژ ميشود.

شکل  – 141خودروي  Infiniti LEالکتريکي

تاكنون شركتهاي خصوصي بسياري مشاهده شدهاند كه امکان شارژ بيسيم باتريها را ارائه ميدهند .اين خودرو ،تنها مشکلي
كه با آن مواجه بود پارک كردن بر روي سيني شارژ در پاركينگ بود كه اكنون با يك سيستم خود -پارک حل شده است.
استفاده از اين سيستم ،به راحتي فشردن يك دكمه است .فرض كنيد خودرو برقي شما در يك پاركينگ مجهز به سيني شارژر
پارک است وكسي با آن كاري ندارد .خودرو برقي شما با كمك سيستم خود-پارک ،به طور اتوماتيك خود را بر روي سيني
شارژر پارک ميكند تا باتريهايش را شارژ كند .البته اين خودرو يك پريز شارژ معمولي نيز خواهد داشت تا در صورت عدم
دسترسي به سيني شارژر ،از طريق شبکهي برق اصلي و از طريق كابل شارژ شود .به گفتهي اينفينيتي ،اين خودرو بر اساس
قواي محرک خودروي الکتريکي نيسان ليف ساخته خواهد شد.
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اينفينيتي  LEكانسپت ،داراي يك باتري  kWh 24ليتيوم يون است كه توان مورد نياز يك موتور الکتريکي  kW 100را
تأمين ميكند و موجب ميشود تا اين خودروي الکتريکي ،تواني معادل  134اسب بخار و گشتاوري معادل  240پوند-فوت
داشته باشد ،يعني  24اسب بخار و  30پوند -فوت بيشتر از نيسان ليف.
 -8-2-2-3اولين خودروي الکتريکي بدون راننده

يك خودروي الکتريکي بدون راننده ،راهي خياباني در سنگاپور شده است و در نگاه اول ،اصالً شبيه ماشينهاي خودكاري كه
گوگل در كاليفرنيا و جاهاي ديگر آزمايش كرده ،نيست .انستيتوي تحقيقات انرژي در دانشگاه صنعتي نانيانگ به كمك
توليدكنندهاي با نام  Inductآمده است تا اين خودروي برقي ،بتواند  8مسافر را با سرعت حدود  20كيلومتر بر ساعت جابجا
كند .دو سال اول استفاده از آن به صورت آزمايشي است و دانشگاه نانيانگ براي كاهش زمان شارژ ،بر روي تکنولوژي آن كار
خواهد كرد.

شکل  - 142خودروي الکتريکي بدون راننده

خودروي آزمايش شده ،يك ون مسافري  8نفره است كه شركت سازنده آن را  NAVIAناميده است .اين ماشين ميتواند،
اگرچه با سرعت خيلي كم ،ولي به راحتي و ايمن در ترافيك سنگاپور حركت كند .دانشگاه نانيانگ و شركت  ،Inductقيمت
تمامشده آن را  30تا  50درصد كمتر از اتوبوسهاي برقي تخمين ميزنند و پيشبيني ميكنند كه اين خودرو در آينده مورد
استفاده روزانه تعداد بيشتري از افراد قرار گيرد .به عالوه همکاري دانشگاه و شركت باعث استفاده از تکنولوژيهاي جديد شارژ
مانند «القاي بيسيم» خواهد شد كه اگر نتايج آزمايشها ،موفقيتآميز باشد ،ميتوان بر روي آينده تجاري اين خودرو در
سنگاپور ،حساب باز كرد.
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 -9-2-2-3تويوتا RAV4 EV

اين مدل تويوتا خودرويي به اعتبار و نفوذي شبيه تسال است كه ظاهراً از نظر عملکرد نيز با اين خودرو شباهتهايي دارد .اين
خودرو به يك موتور الکتريکي با قدرت  154اسب بخار مجهز است و داراي شتاب صفر تا صد  7ثانيه ميباشد .تويوتا RAV4
 EVدر مقايسه از بسياري از كراساورها و شاسي بلندها ( )SUVسبكتر است.
 -10-2-2-3شورلت اسپارکEV

بيشك ويژگي كليدي شورلت اسپارک  EVموتور  130اسب بخاري آن نخواهد بود .البته موتوري با اين قدرت براي چنين
خودروي كوچکي خيلي هم بد نيست و شتاب  7/6ثانيهاي حاصل اين موتور است .اگرچه در مقايسه ،فراري بسيار سريعتر از
اين خودروي الکتريکي است و گذشته از آن از نظر شکل ظاهري هم به مراتب جذابتر است ،اما اسپارک اين توانايي را دارد
كه بتواند بهراحتي همتايان بنزيني خودش را پشت سر گذاشته و همين ويژگي براي جلب توجه مشتريان كافي است.
 -11-2-2-3بنز كالس B

به نظر ميرسد اين بنز الکتريکي به عنوان رقيبي براي  BMW i3به بازار آمده است .از نظر قيمت هم تقريباً با هم برابري
ميكند .با اين تفاوت كه اين خودرو در مقايسه با  BMW i3فضاي داخلي بيشتري دارد ،اما در ساخت آن از نوآوريهاي
جديد آن طور كه بايد بهره گرفته نشده است .از نظر شتاب و حركت در پيچها راننده  BMWاحساس بهتري را تجربه
ميكند .شتاب صفر تا صد بنز كالس  8/5 Bثانيه است.
 -12-2-2-3هوندا فيت EV

اگرچه اين خودرو شتاب خوبي دارد ،اما از محدوديتهايي هم برخوردار است ،اما شتاب  8/5ثانيهاي اين خودرو نه تنها از
خودروهاي كامپکت كوچك بلکه حتي از خودروهاي كالس كامپکت هم بهتر است .عالوه بر اين شاسي مناسب و فضاي
داخلي جادار اين خودرو از ديگر مزيتهاي آن به شمار ميآيد.
 -13-2-2-3فيات E500

شتاب  9/1ثانيهاي اين خودرو آن را به همزادهاي بنزينياش شبيه ميسازد .از معايب اين خودروي الکتريکي پر سروصدا بودن
آن است اما بايد يادآوري كنيم كه يك موتور پاک و الکتريکي از مزيتهاي اين خودرو محسوب ميشود.
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 -14-2-2-3خودروي فوكوس الکتريک

شتاب صفر تا صد فوكوس الکتريك  10/4است .گرچه بندرت پيش ميآيد رانندهاي در سفرهاي روزانه خود شتاب صفر تا صد
خودرويي كه آن را ميراند اندازهگيري كند ،اما اين ويژگي براي خودروي فوكوس وزنهاي براي سنجش عملکرد خودرو
محسوب ميشود .برگ برنده اين خودرو قابليت كنترل آن است .مدلهاي بنزيني اين خودرو نيز از نظر اين ويژگي زبانزد بوده
است .به گفته متخصصان مدل الکتريکي هم از اين قاعده مستثنا نخواهد بود.
 -15-2-2-3اسمارت الکتريک درايو

آزمايشهاي انجام شده روي اين خودرو در مسيرهاي مختلف نشان ميدهد اين خودروي در مقايسه با همتاي بنزينياش
عملکرد بهتري دارد .همچنين بسيار سريعتر است و شتاب صفر تا صد آن  11/5ثانيه است كه با خودروي ليف برابري ميكند.
 -16-2-2-3ميتسوبيشيi - Mi EV

خودرو  i - Mi EVيکي از ارزانقيمتترين خودروهاي الکتريکي است كه ميتواند در اختيار عالقهمندان به خودروهاي
الکتريکي قرار گيرد .اين خودرو داراي شتاب صفر تا صد  15ثانيه است و در ردهي خودروهاي پرسرعت قرار نميگيرد.

 -3-3جمع بندي فصل سوم
در اين فصل به بررسي كامل و ارائه توضيحات مفصل در رابطه با مباحث هوشمندي فناوري پرداخته شد.
در اين راستا به منظور شناسايي حوزههاي فناورانه در رابطيه بيا  6محصيول فناورانيه اصيلي ميدنظر در ايين سيند (دوچرخيه،
موتورسيکلت ،خودروي هيبريدي ،خودروي تمام الکتريکي ،ايستگاه شارژ و باتري) ابتدا توضيحات مفصلي در رابطه بيا سياختار
هريك و انواع زيرسيستمها و فناوريهاي به كار رفته در هر بخش ارائه شد .در پايان هر قسمت مرتبط با هر محصول فناورانيه،
درخت فناوريهاي آن محصول نيز رسم و ارائه شده است.
همچنين در بخش پاياني كه مرتبط با موضوعات آينده پژوهي فناوري خودروي برقي ميباشد ،با بررسيي آخيرين محصيوالت
ارائه شده در حوزه صنعت خودروهاي هيبريدي و الکتريکي توسط مطرح ترين سازندگان خودرو در جهان ،سعي شد تا از آخرين
دستاوردها و فناوريهاي استفاده شده در هريك از اين محصوالت در حد مقدورات و اطالعات موجود بررسي كامل و دقييق بيه
عمل آمده و گزارش نسبتاً مفصل و كامل ارائه شود.
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در ادامه پروژه و در مرح له سوم الزم است تا با تکيه بر مطالعات صورت گرفته در اين گزارش و مطالب مطرح شده ،به تيدوين
اركان جهت ساز براي سند حاضر پرداخته شود .اين امر در گزارشهاي مراحل آتي به انجام خواهد رسيد.
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ارکان جهت ساز
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مقدمه
تعیین جهت گیری های کالن به منظور شکل دهی به آینده ای مطلوب و مورد انتظار صورت میگیرد .شکل دهی
آیندهی مطلوب ،هم به معنی ایجاد یک تصویر از این آینده و هم به معنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است.
بنابراین ماموریت این سطح را می توان ترسیم آینده مطلوب از طریق چشم انداز و اهداف کالن و نیز تعیین مسیر رسیدن به
این آینده از طریق راهبرد ها و سیاست ها تعریف کرد.
در فصول پیش رو به منظور تعیین جهت گیری کالن سند راهبردی و نقشه راه فناوری خودرو برقی ابتدا به بررسی
مفهوم چشم انداز و تعیین چشم انداز با در نظر گرفتن موارد مورد اتکا در اسناد باالدستی پرداخته میشود .با توجه به اینکه در
اسناد باالدستی کشور به صورت مستقیم به خودرو برقی اشاره ای نشده است لذا توجه به چالشهای اصلی که در گزارشات قبلی
به آنها اشاره شده بود مبنای بررسی اسناد قرار گرفت  .کمبود اسناد باالدستی داخلی و فعالیتهای گسترده خارجی در خصوص
خودرو برقی  ،ما را ناگزیر می کند که عالوه بر اسناد باالدستی داخلی توجه بیشتری به اسناد بین المللی در خصوص خودرو
برقی و اثرا ت مستقیم آن بر آلودگی هوا بنماییم  .هرچند ممکن اسناد بین المللی از لحاظ قوانین داخلی الزام آور نباشند اما می
توان گفت این اسناد تنها اسناد قابل اتکا در این زمینه می باشند و برای ترسیم یک آینده مطلوب هماهنگ با رشد جهانی بهتر
است از این اسناد پیروی شود  .در گام بعد با مشخص نمودن رویکرد توسعه و انتخاب یکی از شیوه های  6گانه مشخص شده
در آن به بررسی وضعیت نظام نوآوری فناورانه پرداخته شده و وضعیت کنونی کشور از دیدگاه این نظام مورد تحلیل قرار خواهد
گرفت که این تحلیل بر مبنای پرسشنامه ای می باشد که اعضای محترم کمیته راهبری سند به صورت مجزا تکمیل نموده و
در جلسات کمیته راهبری در خصوص وضعیت فعلی به اجماع رسیده اند .
با تعیین وضعیت موجود بر مبنای کارکردهای نظام نوآوری فناورانه می توان اقدام به تعیین اهداف کالن سند نموده و
سیاستهای کالن و اقدامات الزم برای تحقق هریک از این سیاستها بر اساس موانع موجود مورد توجه قرار داد که این مهم نیز
با همفکری اعضا محترم کمیته راهبری تدوین و در ادامه گزارش ارائه خواهد شد.
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شکل  – 1الگوریتم تدوین ارکان جهت ساز

جهتگیریهای خرد مشتمل بر کلیه اهداف ،اقدامها و سیاست هایی هستند که بهمنظور محقق نمودن چشمانداز و در
راستای جهتگیریهای کالن طراحی میشوند .در حقیقت این جهتگیریها را میتوان راههای میانی و خرد برای دستیابی به
اهداف توسعه فناوری دانست.
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با توجه به اینکه مطالعه پیش رو به توسعه فناوری خودرو برقی می پردازد  ،نوآوری و فراهم آوردن شرایط (ایجاد ،
گسترش و به کارگرفتن ) به عنوان اساسی ترین بستر ساز در مسیر توسعه فناوری قلمداد می شود .لذا در این فصل  ،خلق ،
انتشار و بهره برداری از فناوریهای خودرو برقی مورد توجه قرار می گیرد و سیاست نوآوری به عنوان نزدیک ترین و متناسب
ترین حوزه ادبیاتی به این مبحث  ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

.
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مفهوم چشم انداز

5

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،اسفند 1393

6

سیاستها

 -1مفهوم چشم انداز
چشم انداز عبارت است از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک
افق زمانی بلند مدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت دیگر چشم انداز ،بیان صریح سرنوشتتی استت
که فناوری به سوی آن حرکت می کند و تصویر آینده ای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
در این گزارش چشم انداز  ،ابتدا بر اساس چهار چالش اصلی ( محیط زیست  ،اقتصاد انرژی  ،توسعه پایدار و علم و
فناوری) 1و الگوبرداری از فعالیت های سایر کشورها و موسسات که برخی از آنها در قالب نمونه هایی از چشم انداز آمده است ،
طرح ریزی شده و در گام بعد در جلسات کمیته راهبری با بهره گیری از نظرات اعضا محترم کمیته راهبری تکمیل گردید.

شکل  – 2چالش های پیش روی تحقق چشم انداز

 -1-1جمع آوری ورودی های الزم برای ترسیم چشم انداز
 بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هربحث دیگر تدوین چشم انداز ،ضروری است تا با بررسی اسناد باالدستی،طرح ها و راهبردهای کالن تدوین شده در سطوح باالتر و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود در جامعه ،تصویری از

این چالش ها در گزارش مرحله دوم به صورت کامل تشریح شده اند

1
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بستر فعلی و نگاه های آینده پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکل دادن به مولفه های چشم انداز نقش
مهمی برعهده دارد.
 نظر سنجی متخصصین :بیان یک نتیجه بر پایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از آینده که از اطالعات و منطق افرادآشنا با موضوع مورد نظر حاصل می شود  ،یکی دیگر از راه های تامین ورودی های الزم برای ترسیم افق چشم انداز
است  .اندیشه ها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیش رو سهم قابل توجهی در ترسیم چشم انداز دارد.
 مطالعات الگوبرداری  :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوری های راهبردی روشی دیگر در ترسیمچشم انداز است .در این زمینه می توان از آینده های ترسیم شده در سایر کشورها مانند هدف گذاری های بلند مدت ،
حوزه های کاربردی قابل تاکید  ،و غیره برای تعیین افق چشم انداز داخلی بهره برد.
 -1-1-1نگاهی به اسناد باالدستی
همانطور که در فصل هوشمندی فناوری نیز گفته شد در اسناد باالدستی ملی به صورت غیر مستقیم و در برخی اسناد بین
المللی به صورت مستقیم به بهره گیری از خودروهای برقی و لزوم استفاده از آنها اشاره شده است که میتواند برای تعیین چشم
انداز این فناوری راه گشا بوده و آینده مطلوبی و قابل حصولی را برای آن رقم بزند.
 سند ملی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران
این سند که به منظور تبیین افقی برای توسعه کشور در زمینه های مختلف فرهنگی  ،علمی  ،اقتصادی  ،سیاسی و اجتمتاعی ،
تدوین شده است در بخش علوم اشاره شده است که جامعه ایرانی در افق  ، 1404برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم
و فن آوری  ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی خواهد بود .همچنین :
 سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.
 تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.
 کسب فن آوری  ،بویژه فن آوری های نو  ،شامل  :ریز فن آوری و فن آوری های زیستی  ،اطالعات و ارتباطات ،
زیست محیطی  ،هوا فضا و هستهای.
 ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید ( انرژی  ،سرمایه  ،نیروی کار  ،آب و خاک و )...
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 سند ملی محیط زیست جمهوری اسالمی ایران
این سند یکی از مهمترین اسناد ملی مرتبط با فناوری خودرو برقی می باشد که بصورت مستقیم کاهش انتشار گازهای گلخانه
ای و استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر اشاره می کند و همانطور که گفته شد این سند تاکید دارد محیط زیست نه یک
مشکل برای پیشرفت کشور بلکه فرصتی برای پیشرفت واقعی و بدور از هزینه های جانبی زیست محیطی پیشرفت فناوریست.
از اهداف این سند می توان به دستیابی به رتبه اول منطقه در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژیهای پتاک و
تجدید پذیر اشاره کرد.

 سند ملی علم و فناوری در افق 1404
چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی:
جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی در علم و فناوری ،با اتکال به قدرت الیزال الهی و با احیتای فرهنتگ و
برپایی تمدن نوین اسالمی – ایرانی برای پیشرفت ملی  ،گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان  ،کشور خواهد بود :
 برخوردار از انسانهای صالح  ،فرهیخته  ،سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در طرازبرترینهای جهان
 توانا در تولید و توسعه علم و فناوری و نوآوری و به کارگیری دستاوردهای آن پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهاناولویت های علم و فناوری کشور:
از آنجا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی از اولویتها نیازمند توجه و هدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی
کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانی مدیریت های میانی و تخصیص غیرمتمرکز منابع حاصل خواهد شد ،
اولویت ها به ترتیب در سه سطح الف و ب و ج تنظیم شده اند  .این دسته بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع  ،اعم از
مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئوالن است .
اولویتهای الف :
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در فناوری  :فناوری هوا فضا – فناوری اطالعات و ارتباطات – فناوری هسته ای – فناوری های نانو و میکرو – فناوری های
نفت و گاز – فناوری زیستی – فناوری های زیست محیطی – فناوری های نرم و فرهنگی

همانطور که مالحظه شد متاسفانه در اسناد باالدستی داخلی اشاره مستقیم به بهره گیری از خودرو برقی نشده است و تنها متی
توان بر مبنای اثر استفاده از خودرو برقی بر چالشهای مطرح شده در فصول قبل به اسناد باالدستی داخلی استناد نمود  .لذا برای
تدوین چشم انداز سند حاضر ناگزیر تنها به اسناد باالدستتی بتین المللتی و مطالعتات تطبیقتی کته در ستطح جهتان در متورد
خودروهای برقی شده است  ،می توان استناد نمود .

 -2-1-1مطالعات الگوبرداری
در مطالعات الگوبرداری به بررسی چند نمونه از اسناد بین المللی در خصوص خودروهای برقی و برخی از شترکتها و موسستات
بین المللی و همچنین کشورهای کانادا و چین پرداخته شده است و نهایتاً به عنوان چکیده این مطالب و نمایش آنچه که ایتن
موسسات و کشورها به عنوان آینده پیش روی خود در نظر گرفته اند  ،چشم انداز آنها بیان شده است.

 سند بین المللی چشم انداز فناوری انرژی
همانطور که قبال گفته شد مبنای اصلی تدوین این سند نقشه آبی تهیه شده از سوی آژانس بین المللتی انترژی متیباشتد و از
جمله اهداف اصلی مرتبط با خودرو برقی که در این سند به آن اشاره شده  ،کاهش تولید گازهای گلخانه ای و افزایش فتروش
خودروهای برقی در نظر گرفته شده است.
ماموریت آژانس به سه «»Eی سیاستِ مؤثرِ انرژی بسط یافته است  :امنیت انرژی ،توستعه اقتصتادی ،و حفاظتت از محتیط
زیست .مورد آخر بر کاهش تغییرات آب و هوایی تمرکز دارد .این آژانتس نقتش متؤثری در تترویج انترژیهتای نتو (از جملته
انرژیهای تجدید پذیر) ،سیاستهای انرژی عقالنی ،و همکاریهای چند ملیتی فناوری انرژی دارد و از این رو تأکید بستیاری
به بهره گیری از خودروهای برقی به منظور کاهش انتشار آالینده ها و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی دارد.
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 سند بین المللی ریو 20 +
این سند که با هدف توسعه پایدار تدوین شده است تالش دارد تا حاکمیت جهانی را به سوی حاکمیت بین المللی زیست محیط
سوق دهد که منجر به بهره گیری بلندمدت جامعه بشری از منابع محدود زمین خواهد شد .در این سند با اشاره به حمل و نقل
پایدار به سیستم های کارآمد چند مدلی انرژی  ،به ویژه سیستم های حمل و نقل جمعی ،سوختها و خودروهای پاک توجه
شایانی شده است.
در این سند حمل و نقل پایدار از لوازم توسعه پایدار با نقش کلیدی شناخته شده است .در این سیستم ،وسایل حمل و
نقل باید قابل ابتیاع و ایمن ،بلحاظ زیست محیطی سالم ،و وسیله ای برای باال بردن برابری اجتماعی ،بهبود سالمتی ،گسترش
ارتباط بین شهر و روستا ،و ارتقاء بهره وری در مناطق روستایی باشد.
 نقشه راه بین المللی تکنولوژی خودرو برقی
نقشه راه بین المللی تکنولوژی خودرو برقی که توسط آژانس بین المللی انرژی تهیه شده است به بررسی چگونگی بهره گیتری
از انواع خودرو برقی پرداخته و به منظور دستیابی به اهداف مشخص شده در سناریو نقشه آبی  ،آینده پیش روی خودرو برقی را
به تصویر کشیده است .
اهداف استراتژیک نقشه راه:
 .1هدف گذاری میزان فروش
 .2تدوین استراتژی های مناسب برای معرفی صحیح خودروهای برقی به بازار
 .3بهبود شناخت صنعت نسبت به نیازهای رفتارهای مصرف کنندگان
 .4تدوین و کمی سازی مشخصات و استانداردهای عملکردی برای توصیف خودروها
 .5حمایت از  RD&D1ها در خصوص ذخیره انرژی بمنظور کاهش هزینه ها
 .6گسترش و بهبود کارکرد ساختگاه های شارژ

( تحقیق  ،توسعه و اشاعه )Research, Development and diffusion

1

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،اسفند 1393

11

سیاستها

همانطور که مالحظه شد متاسفانه در اسناد باالدستی داخلی اشاره مستقیم به بهره گیری از خودرو برقی نشده است و تنها متی
توان بر مبنای اثر استفاده از خودرو برقی بر چالشهای مطرح شده در فصول قبل به اسناد باالدستی داخلی استناد نمود  .لذا برای
تدوین چشم انداز سند حاضر ناگزیر تنها به اسناد باالد ستتی بتین المللتی و مطالعتات تطبیقتی کته در ستطح جهتان در متورد
خودروهای برقی شده است  ،می توان استناد نمود .

 شرکت بین المللی خودرو برقی

1

چشم انداز ما تولید یک سری پلت فرم از خودرو های الکتریکی با کاربرد چند منظوره و با قابلیت رقابت در کیفیتت  ،ایمنتی و
قیمت با خودروهای احتراق داخلی در سطح بین المللی می باشد.

 صنعت خودرو اتحادیه اروپا
چشم انداز صنعت خودرو در 2020
این گزارش بر پایه ویژگیهای کلیدی زیر  ،بر مبنای صنعت خودروسازی قوی و رقابتی و پیشرفت به سوی تحرک پایدار در افق
 2020می باشد.
 تبدیل بخش خودرو به یکی از مهمترین بخشهای استراتژیک و سنگ بنای صنعت و اقتصاد اتحادیه اروپا و از پایههای اصلی اشتغال زایی برای میلیونها اروپایی
 تولید قدرتمندانه خودروهای جاده ای در اروپا و کسب بخش عمده ای از فروش بازار اتحادیه اروپا صنعت خودرویی پیشرو در فناوری ( پاکیزگی  ،کارایی سوخت  ،کم صدا  ،ایمن و متصل ) خرید خودروهای جدید توسط مصرف کنندگان اتحادیه اروپا که از نظر تولید آالینده پاک بوده و بیشترین میزان بهرهوری سوخت  ،ایمنی و ارتباط را داشته باشند
 سبد گسترده ای از فناوری های نیرو محرکه بر پایه خودروهای احتراقی و افزایش بهره گیری از انرژی الکتریکی .همچنین توسعه استفاده از خودروهای پاک نظیر الکتریکی و خودروهای پیل های سوختی
Global Electronic Vehicle Company

1
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 ایجاد بستر مناسب برای شارژ مجدد خودرو های با سوخت جایگزین متناسب با توسعه بازار این خودروها ایجاد نیروی کار متخصص در هر دو بخش تولید  ،تحقیق و توسعه و نگهداری که بطور کامل آموزش دیده و با انواعفناوری های بکار رفته آشنایی دارند.

 چشم انداز نقشه راه فناوری خودرو برقی
چشم انداز این نقشه راه رسیدن به آینده مشخص شده در سناریو نقشه آبی (تدوین شده در آژانس بین المللی انرژی) بوسیله
خودرو برقی و هیبریدی برای کاهش  30درصدی انتشار گازهای گلخانه ای بوسیله وسایل نقلیه سبک در سال  2050می باشد.
به طور کلی ،این چشم انداز برای رسیدن به استفاده گسترده از خودروهای برقی و هیبریدی در سراسر جهان در سال  2050و
در صورت امکان تا قبل از آن  ،بمنظور کاهش حجم قابل توجهی از گازهای گلخانه ای منتشره از مشتقات نفتی تدوین شده
است  .این کاهش باید به صورت اقتصادی پایدار بدست بیاید  ،به شکلی که خودروهای برقی و هیبریدی و زیرساختهای آنها از
بعد اقتصادی موفق بوده و نیازهای مصرف کنندگان نیز برآورده گردد.

 چشم انداز خودرو برقی در کانادا
تا سال  2018حداقل  500،000خودرو برقی در سطح بزرگراه های کانادا در حال تردد خواهند بود و شاید تعداد بیشتری خودرو
هیبریدی-الکتریکی .قطعات بیشتری از این وسایل نقلیه به نسبت خودروهایی که در سال  2008در کانادا وجود دارند در کانادا
تولید خواهند شد.

 چشم انداز خودرو برقی چین
هدف دولت مرکزی برای خودرو برقی  ،تردد  500،000خودرو برقی تا سال  2015و  5،000،000خودرو برقی تتا ستال 2020
می باشد.
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 -3-1-1خالصه گزارش توجیهی استفاده از خوردوهای برقی
1ت پایه و عوامل بررسی
در مطالعات و بررسی فنی ،عوامل زیر مورد توجه میباشند:
 .1آالیندگی
 .2مصرف انرژی
 .3فنآوری
 .4اقتصادی
2ـ1ـ میزان آالیندگی
آالیندگی از نظر گازهای خروجی از اگزوز خودروهای درون سوز و یا نیروگاههای قابل توجه است.
2ـ1ـ1ـ گازهای آالینده خودروهای دورن سوز
 گازهای خروجی از اگزوز خودروهای درون سوز ارتباط مستقیم با رژیم کاری آنها و مدت زمان کارکرد موتور دارد .دو
رژیم کاری اصلی در خودروهای درون سوز وجود دارد:
-

رژیم کاری در جا و سرعت کم

-

رژیم کاری سرعت متوسط

در جدول ( )1میزان تولدی گازهای آالینده در بخش نیروگاهی و حمل و نقل براساس اطالعات منتشر شده در ترازنامه انترژی
منتهی به سال  1391ارائه شده است.
جدول ( )1میزان تولید گازهای آالینده (برحسب تن در سال )1391
گاز

NOX
SO2

SO3

CO

CO2

N2O

895715

397972

4327

8286992

130791492

5930

314674

%48/2

%25/8

%31/7

%97/22

%23/5

%51/08

%78

6293

823623

5319

161831

174664087

698

31957

%33/8

%53/46

%39

%1/9

%31/3

%6

%8

بخش
حمل و نقل

نیروگاهی

1

SPM

- Suspended Particulate Matter

1
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در جدول ( )2سرانه انتشار گازهای گلخانهای و آالینده بخش حمل و نقل براساس اطالعات منتشر شتده در ترازنامته انترژی
منتهی به سال  91ارائه شده است.
جدول ( )2سرانه گازهای آالینده برحسب کیلوگرم به ازای هر نفر ناشی از بخش حمل و نقل
سال

NOX

SO2

SO3

CO

CO2

N2O

SPM

1391

24/5

20/3

0/2

112/1

7323

0/2

5/3

گازهای گلخانهای منتشر شده اگر در محیط شهری باشد عالوه بر آلودگی محیط زیست دارای اثرات زیانبتاری بتر ستالمتی
شهروندان خواهد داشت .در جدول ( )3هزینههای زیست محیطی و آسیب به سالمتی انسان به تفکیک هر یک از انواع گازهای
آالینده ارائه گردیده است.
جدول ( )3هزینههای اجتماعی گازهای آالینده در سال ( 1391هزار ریال بر تن)
نوع گاز

NOX

SO2

SO3

CO

CO2

N2O

SPM

CH4

هزینه

3600

102200

-

10500

560

-

24080

11760

تذکر :هزینهها مطابق سال  1391به روز رسانی شده است.
تفکیک این هزینههای اجتماعی در بخش حمل و نقل و نیروگاهی در جدول ( )4ارائه گردیده است.
جدول ( )4هزینههای اجتماعی به تفکیک بخشهای مختلف در سال ( 1391میلیارد ریال)
گاز

NOX

SO2

SO3

CO

CO2

N2O

SPM

CH4

بخش
حمل و نقل

30093

40670

-

87010

73241

-

75775

770

نیروگاهی

21147

841750

-

1701

97811

-

7693

70

با به روز کردن هزینه مطابق سال  1393به طور کلی هزینههای اجتماعی بخش حمل و نقل برای تمامی گازهای آالینده برابر
 424122میلیارد ریال و برای بخش نیروگاهی برابر  293354میلیارد ریال است .یعنی هزینههای اجتماعی بخش نیروگاهی به
میزان  %30کمتر از بخش حمل و نقل است
2ت2ت مصرف تلفات و انرژی
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انرژی مصرفی در موتورهای درون سوز در نهایت منجر به ایجاد حرکت شده و کار انجام شده بتر مبنتای مستافت طتی شتده
( )Km/nبرحسب میزان بنزین ،گازوییل یا گاز مصرفی است.
شکل ( )1دیاگرام تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه گازی

0/225KWh

خودروی برقی

91KWh

eff=%82

انرژی در
دسترس

خطوط انتقال و
توزیع

تولید برق

توربین گاز

گاز طبیعی

111KWh

eff=%92

121KWh

eff=%32

1/29
MMBtu

378
KWh
پیمایش
 404کیلومتر

در شکل ( )2دیاگرام تولید و مصرف انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است.

0/225KWh

خودروی برقی

136KWh

eff=%82

انرژی در
دسترس

خطوط انتقال و
توزیع

تولید برق

سیکل ترکیبی

گاز طبیعی

166KWh

eff=%92

181KWh

eff=%48

378
KWh

1/29
MMBtu

پیمایش
 604کیلومتر

شکل ( )2دیاگرام تولید و مصرف انرژی الکتریکی در نیروگاه سیکل ترکیبی و خودروی برقی

به این معنا که اگر راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی به طور متوسط  %48درنظر گرفته شود راندمان کلی برابر %36/6
خواهد بود.
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راندمان کلی چرخه انرژی مصرفی در مسیر پاالیشگاه به خودروی بنزینی برابر  14/6خواهد بود.
راندمان کلی چرخه

خودروی برقی

انتقال و توزیع

نیروگاه سیکل ترکیبی

%36/6

%82

%93

%48

راندمان کلی چرخه
%14/6

خودروی بنزینی

انتقال

پاالیشگاه

%92

%75

%21

شکل ( )3مقایسه راندمان چرخههای تولید انرژی و خودروی الکتریکی و بنزینی

3ـ2ـ فنآوری
در جدول ( )7مقایسه فنآوریهای موتورهای درون سوز و خودروهای با محرکه الکتریکی ارائه گردیدهاند( .امتیاز داده شده بین
 0تا  100بوده و معین کننده سطوح دسترسی به دانش فنی و فنآوری مربوطه است)
حوزه فنآوری

خودروی درون سوز

خودروی با محرکه الکتریکی

دانش فنی طراحی و ساخت نیرو محرکه

60

95

دانش فنی طراحی و ساخت اجزا

60

90

مواد اولیه ،ایجاد یا تولید

70

60

شبیهسازی ،تجهیزات آزمون

55

85

سادگی و دسترسی آسان

30

90

متوسط امتیاز

55

84

جدول ( )7مقایسه فنآوریهای موتورهای درون سوز و خودروهای با محرکه الکتریکی

2ت4ت بررسی اقتصادی
محاسبات اقتصادی در خصوص خودروهای سواری چه از نوع درون سوز و چه از نوع الکتریکی آن شامل درنظر گرفتن عوامل
زیر میباشد:
-

هزینه خرید
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-

هزینه تعمیر و نگهداری

-

هزینه سوخت

جدول ( )8مقایسه خودروی درون سوز با هیبریدی و تمام برقی
اقتصادی (هزار ریال)

آالیندگی (درصد انتشار گاز)
هزینه ناشی از آلودگی
ردیف

نوع خودرو

1

درون سوز بنزینی

2

درون سوز

SPM

SO2

CO

CO2

NOX

78

25/8

-

7

-

-

-

3

هیبریدی

14/5

7/8

81/5

39

8/1

4

تمام برقی

1/9

33/8 31/3

8

53/4

(سرانه هر نفر)
ریال

کاهش مصرف

فنآوری

خرید خودرو

انرژی ()%

(از  100امتیاز)

سوخت

سرویس
خرید

هزینه ناشی از

قیمت خودرو با احتساب

آلودگی در شهر

هزینه آلودگی
5

48/2 23/5 97/2

5,654,960
1

CNG

5,654,960

2

2,450,640

14/6

55

69,200

14,000

200,000

260,068

460,068

14/6

55

66,666

22,500

220,000

260,068

480,068

55

35,000

145,500

444,300

112,703

557,003

23

4

3

3,911,386

36/6

84

1,560

136,800

370,000

0

370,000

 .1به علت عدم وجود اطالعات کامل در خصوص میزان گازهای آالینده ناشی از ستوخت  CNGدر بختش حمتل و
نقل به اجبار مقدار خودروی بنزینی برای آن درنظر گرفته میشود.
 .2با فرض یکی بودن راندمان خودروی درون سوخت با سوخت بنزینی و سوخت CNG

 .3این هزینه سرانه با این فرض محاسبه شده است که گازهای آالینده نیروگاهها مستقیماً در محیط شتهری منتشتر
شوند.
 .4بدون درنظر گرفتن پیچیدگی الحاق دو سیستم ،توانمندی ساخت خودروهای هیبریدی به دلیل وجود بخش موتور
درون سوز برابر از  55خواهد بود.
 .5هزینههای سوخت ،سرویس بر مبنای  100.000کیلومتر محاسبه شده استت و مبنتای محاستبه قیمتت ختودروی
بنزینی ،یک خودروی ساخت داخل میباشد.

جدول ( )12حاوی اطالعات با ارزشی است که نتیجهگیری نهایی در رابطه با چند پارامتر یاد شده به شرح زیر خواهد بود:
الف) آالیندگی (درصد انتشار گاز آالینده)
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از این لحاظ خودروهای هیبریدی و تمام برقی شرایط بهتری را دارند و اگر نیروگاههای کشور نسبت به کنترل گازهای خروجی
از دودکشها و بهبود سیکل سوخت و مشعل بویلرها اقدامات الزم را انجام دهند وضعیت انتشار آالیندگی ناشی از این خودروها
به مراتب بهتر خواهد شد.
از طرف دیگر در صورت استفاده از خودروهای تمام برقی چون گازهای آالینده خارج از شهرها تولید میشود (عموماً) ،بنتابراین
هزینههای درمانی پیشگیرانه کمتری را خواهند داشت .در خصوص خودروی هیبریدی نیز میزان تولید گازهای آالینده وضعیت
مناسبتری را در مقام مقایسه با خودروهای درون سوز دارا میباشد .به بیان دیگر سرانه هزینه ناشی از آلودگی برای خودروهای
برقی و هیبریدی به مراتب کمتر از خودروهای درون سوز است .بایستی توجه شود هزینه ناشی از آلودگی خودروهای تمام برقی
با این فرض محاسبه شده است که گازهای آالینده خروجی از دودکش نیروگاهها مستقیماً در محیط شهری منتشتر و متصتاعد
شوند که در واقع این طور نیست و تقریباً هزینه مستقیم ناشی از آلودگی گازهای نیروگاهی در شهر بسیار کم است.
ب) کاهش مصرف انرژی
مسیر استخراج و مصرف انرژی از چاههای نفت تا باک سوخت خودروهای درون سوز و هیبریدی دارای تلفاتی استت کته ایتن
رقم برای خودروهای درون سوز به علت پایین بودن راندمان موتور درون سوز به  14/6درصد و برای خودروهای هیبریدی برابر
 23درصد و خودروی تمام برقی برابر  36/6درصد میباشد و به این معناست که تلفات انرژی در مستیر چتاه نفتت تتا حرکتت
خودروی درون سوز تقریباً دو برابر تلفات انرژی در مسیر چاه نفت یا گاز تا حرکت خودروی تمام برقی است.
پ) فنآوری
نظر به این که نیروی محرکه خودروی تمام برقی موتور الکتریکی است و از طرف دیگتر اتصتاالت و ارتباطتات بیشتتر از نتوع
الکتریکی هستند تا مکانیکی ،بنابراین ساختار قوای محرکه و کنترل آن بسیار سادهتر از خودروی درون سوز استت و فتنآوری
آنها در کشور بومی سازی شده ست .تنها نکته قابل بحث ،ذخیره سازهای انرژی یا همان باتریها هستند که با شتروع تولیتد
باتریهای لیتیوم ت یون در کشور توسط شرکت انرژی توان ،موانع بومی سازی تولید باتری در کشتور در حتال برطترف شتدن
هستند.
ث) اقتصادی
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همانطور که از جدول ( )12مشاهده میشود بدون درنظر گرفتن هزینههای ناشی از آلودگی ،قیمت اولیه خودروهای هیبریتدی
و تمام برقی بیش از خودروهای درون سوز است یعنی تقریباً دو برابر خودروی درون سوز معادل خودروی هیبریتدی یتا برقتی
میباشد .اما اگر هزینه ناشی از آلودگی خودروهای درون سوز به قیمت اولیه آنها اضافه شود .قیمت تمام شده یتک ختودروی
برقی به صرفهتر از یک خودروی درون سوز در شهر بزرگی مانند تهران خواهد شد.

 -2-1چشم انداز بر اساس اسناد باالدستی بین المللی در افق 1404
سناریو  – 1استخراج چشم انداز بر مبنای کاهش آالینده ها
آژانس بین المللی انرژی در سند بین المللی نقشه آبی با دیدی جهانی هدف خود را کاهش  50درصدی انتشار آالینده ها علتی
الخصوص دی اکسید کربن تا سال  2050میالدی در نظر گرفته است  .با توجه به اینکه افق زمانی سند پیش رو ستال 1404
هجری شمسی می باشد و این دوره زمانی یک پنجم دوره در نظر گرفته شده در سند بین المللی نقشه آبی می باشتد در ستند
پیش رو کاهش  10درصدی انتشار آالینده های هوا (دی اکسید کربن) مبنای چشم انداز قرار داده شده است .
در مرح له بعد سهم وسایل نقلیه موتوری در انتشار آالینده ها مورد محاسبه قرار گرفته و تعداد مورد نیاز وسیله نقلیه الکتریکتی
برای دستیابی به اهداف چشم انداز تا سال  1404مورد محاسبه قرار گرفته شده است .
نهایتا میزان کاهش مصرف بنزین در اثر بهره گیری از خودرو برقی محاسبه می گردد.
الزم به ذکر است پوشش مناسب ایستگاه های شارژ که برای کارآمدی استفاده از خودرو برقی در کشور ضروری می باشد کته
در پروژه های تعریف شده ی سند  ،از سوی وزارت نیرو می بایست مورد بررسی قترار گرفتته و چگتونگی اجترای آن و تعتداد
ایستگاه های شارژ برای پوشش مناسب در این پروژه ها تعیین گردد.
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شکل  -3الگوی طراحی چشم انداز

انتشار گازهای گلخانه ای ( دی اکسید کربن ) در سال  91بر اساس ترازنامه انرژی سال  ، 91معتادل  556،866،442تتن متی
باشد که سهم حمل و نقل از انتشار گازهای گلخانه ای بر اساس ترازنامه سال  91معادل  128،079،280 = %23تن است.






200,000,000

150,000,000
100,000,000
50,000,000
-

شکل  -4سهم بخشهای مختلف از انتشار گازهای گلخانه ای در ایران سال 1391

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
ویرایش دوم ،اسفند 1393

فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

21

سیاستها

سهم بنزین از انتشار گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل با  54،857،942تن معادل  % 44این بخش میباشد.1

شکل  -5سهم انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت بخش حمل و نقل در سال 1390

میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل جاده ای بوسیله بنزین در سال  90بر اساس اطالعات حمل و نقل و انرژی
کشور (فصل یازدهم گزارش) معادل است با:
سواری %61،4
وانت

%27،6

موتور سیکلت

%11

0%

11%

28%
61%

شکل  -6سهم انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل جاده ای بوسیله بنزین در سال 1390
اطالعات حمل ونقل و انرژی کشور در سال  90پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

1
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در نتیجه سهم وسایل نقلیه برابر خواهد بود با :
سواری 34،828،500 :تن
وانت 15،638،120 :تن
موتور سیکلت 233،470،6 :تن

آمار ناوگان وسایل نقلیه (سواری  ،وانت و موتور سیکلت)
سواری( 11،968،071 :آمار ناوگان خودرویی (سواری)  +تولید خودرو در سال های )91
وانت:

( 1،745،519آمار ناوگان خودرویی (وانت)  +تولید خودرو در سال های ) 91

موتور سیکلت( 8،422،926 :آمار ناوگان موتور سیکلت  +تولید موتور سیکلت در سال های ) 91

با تقسیم میزان انتشار آلودگی هریک از وسایل نقلیه (سواری  ،وانت و موتور سیکلت) بر تعداد آنها بته میتزان متوستط انتشتار
آالینده از یک خودرو در سال خواهیم رسید که برابر است با :

سواری 2،91 :تن
وانت:

 8،95تن

موتور سیکلت 0،74 :تن

10.00

5.00
-

0.74

8.95

2.91

Series1

شکل  -7سهم یک واحد خودرو بنزینی در انتشار آلودگی در یک سال
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با توجه به اینکه چشم انداز کاهش انتشار آالینده های کل کشور برابر  10درصد کل آالینده های انتشار یافته میباشد ،میزان
کل آالینده ها معادل  55،686،644تن خواهد بود (با توجه به عدم قطعیت برای پیش بینی میزان تولید خودرو در سالهای آتی
و همچنین میزان خروج خودرو های فرسوده که آالیندگی بیشتری نسبت به خودروهای تولید شده جدید دارند  ،تخمین میتزان
آلودگی در  10سال آینده مقدور نمی باشد .لذا گزارش فعلی با فرض ثابت بودن تولید آالینده تا افق چشم انداز تدوین گردیده
است).که سهم خودروهای بنزین سوز از این مقدار برابر  10درصد ( %23سهم حمل و نقتل ضترب در  %44ستهم خودروهتای
بنزین سوز) معادل  5،485،794تن می باشد .از این میزان سهم هریک از وسایل نقلیه به شرح زیر می باشد.
سواری 3،482،850 :تن
وانت 1،563،812 :تن
موتور سیکلت 623،347 :تن

3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00

1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-

623,347.17

1,563,812.

Series1 3,482,850.

شکل  -8سهم کاهشی وسایل نقلیه بنزینی از چشم انداز

با تقسیم سهم هریک از وسایل نقلیه فوق در چشم انداز بر میزان متوسط انتشار آالینده یک دستگاه وسیله نقلیه به تعداد خودرو
مورد نظر در چشم انداز خواهیم رسید (کاهش این تعداد خودرو و موتور سیکلت به خودرو و موتور سیکلت برقی موجب کتاهش
انتشار آالینده در نظر گرفته شده در چشم انداز می باشد) که معادل است با :
سواری:

 1،196،855دستگاه

وانت:

 174،727دستگاه
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موتور سیکلت:

 842،360دستگاه

با توجه به این نکته که در حال حاضر فناوریهای موجود خودرو برقی این امکان را برای کاربران مقدور نمی سازند که از وانتت
های برقی به منظور حمل بار استفاده نمایند لذا در این سند تنها خودروهای سواری و موتور سیکلت برقی برای جایگزینی متد
نظر قرار گرفته است.

با در نظتر گترفتن مصترف بنتزین در ستال  91کته معتادل  22،058،573،000لیتتری بنتزین استت ستهم ختودرو ستواری
 14،154،517،842لیتر و موتور سیکلت  2،534،037،053لیتر خواهد بود که این آمار معادل مصرف متوسط  1266لیتر بترای
خودرو سواری و  316لیتر برای موتور سیکلت می باشد .لذا کاهش مصرف سوخت بر اساس تعداد خودرو تبدیلی در چشم انداز
برابر با 1.520.000.000لیتر سوخت خودرو سواری و  266،185،760سوخت موتور ستیکلت متیباشتد کته در مجمتوع معتادل
 1.785.385.760لیتر صرفه جویی مصرف بنزین بر اساس سال پایه است.
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شکل  -9سهم مصرف بنزین در سال 1391

از طرفی با توجه به اینکه این تعداد وسیله نقلیه معادل حدوداً  10درصد تعداد وسایل نقلیه در سال  91می باشد می توان نتیجه
گرفت تبدیل این تعداد وسیله نقلیه به خودرو برقی باعث کاهش  10درصدی مصرف سوخت خواهد شد که بر اساس ترازنامته
انرژِی سال  91معادل  2.3میلیارد لیتر می باشد.

در نتیجه چشم انداز ملی توسعه خودروی برقی کشور با کمی نمودن مقدار دستگاه هتای قابتل بکتارگیری در کشتور و میتزان
اثرگذاری آن بر محیط زیست و اقتصاد انرژی به عنوان اصلی ترین چالش ها و علت بکارگیری خودروهای برقتی در کشتور از
طریق وزارت نیرو پیشنهاد می گردد به شرح زیر تدوین می باشد :
" کاهش  5میلیون تنی انتشار گاز دی اکسید کربن و صرفه جویی  1.8میلیارد لیتر مصرف بنزین با
بکارگیری  1200000دستگاه خودرو سواری برقی و  650000موتور سیکلت برقی و پوشش مناسب
ایستگاه های شارژ ،بر اساس توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری های اولویت دار خودرو برقی به
صورت بومی در افق "1404
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چشم انداز فوق بیان کننده سه جنبه اصلی می باشد .یک جنبه بر اساس نتایج حاصل از توسعه و بکارگیری خودروی برقتی در
کشور می باشد که با توجه به عدم تدوین یک سند ملی برای توسعه این محصول دارای فناوری های پیشرفته در کشور بترای
اثرگذاری در حوزه های چالش دار مانند محیط زیست و اقتصاد انرژی  ،در بخش اول این سند اورده شده است .جنبته دوم بته
کمیت توسعه خودروی برقی در کشور و نحوه توسعه آن بر اساس خودروهای برقتی اصتلی (ختودرو ستواری و موتورستیکلت)
تعریف شده است .این تعداد خودرو بر حسب نیاز در برنامه ریزی های بعدی کامال قابل تبدیل به انواع دیگر خودروی برقتی و
این بخش نیز به علت عدم تدوین یک سند معتبر و مصوب در بخش صنعت برای توسعه خودروی برقی در چشم انداز توستعه
فناوری الزم به تعریف بوده است .در بخش سوم توسعه فناوری های اولویت دار و به طور خاص ایستگاه های شارژ به عنتوان
زیرساخت این محصول فناورانه و تجاری سازی این فناوری ها در افق چشم انداز همزمان با چشم انداز  1404کشور تعریف می
گردد.

سناریو  – 2استخراج چشم انداز بر مبنای شدت مصرف انرژی
مسئله دیگری که عالوه بر تولید آالینده توسط خودرو های درون سوز وجود دارد که می تواند لزوم استفاده از خودروهای برقی
در کشور را نشان دهد  ،الزام به کاهش شدت مصرف انرژی در افق  1404می باشد  .لذا سناریو دومی که برای تتدوین چشتم
انداز می توان در نظر گرفت  ،دستیابی به کاهش شدت مصرف انرژی به میزان  150درصد در افق  1404می باشد .
برای محاسبه تعداد خودرو برقی مورد نیاز می توان از روش زیر بهره برد.
با در نظر گرفتن سهم  25درصدی بخش حمل و نقل از شدت مصرف انرژی کشور و همچنین سهم  43درصدی خودروهتای
بنزینی از این مقدار میتوان نتیجه گرفت سهم حمل نقل از کاهش  50درصدی شدت مصرف انترژی  12.5درصتد ( 50درصتد
کاهش شدت مصرف انرژی *  25درصد سهم بخش حمل و نقل) می باشد که از این مقدار  5.3درصتد ( 12.5درصتد ستهم
بخش حمل و نقل * 43درصد سهم خودروهای درون سوز بنزینی) سهم خودروهای سواری  ،وانت و موتور سیکلت خواهد بود
 .با توجه به اینکه نسبت راندمان خودروهای درون سوز به خودروهای برقی در حال حاضر تقریبا  1به  2می باشد  ،تبدیل یک
دستگاه خودرو برقی با خودرو درون سوز موجب کاهش حدودا  2برابری مصرف سوخت به ازای یک خودرو می گتردد .لتذا بتا
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت www.ifco.ir
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تبدیل حداکثر  10.6درصد (سهم خودروهای درون سوز بنزینی * نسبت راندمان خودروهای درون سوز به خودروهتای برقتی)و
حداقل  5.3درصد(جایگزینی معادل خودرو درون سوز) ،خودروهای درون سوز (خودرو سواری  ،وانت و موتور سیکلت) به خودرو
برقی و موتور سیکلت برقی  ،دستیابی به هدف فوق قابل دستیابی می باشد.
با فرض ثابت بودن راندمان مصرف در این سه وسیله نقلیه می توان استدالل کرد که با تبدیل حداکثر یک میلیون و چهارصد و
پنجاه هزار دستگاه خودرو سواری (مجموع تعداد خودرو سواری و وانت * درصد تبدیل) و نهصد هزار دستگاه موتتور ستیکلت
(تعداد موتور سیکلت * درصد تبدیل) و حداقل هفتصد و بیست و پنج هزار دستگاه خودرو سواری و چهارصتد و پنجتاه هتزار
دستگاه موتور سیکلت برقی  ،دستیابی به این چشم انداز از طریق تبدیل خودرو درون سوز به خودرو برقی امکان پذیر می باشد.
در نتیجه چشم انداز ملی توسعه خودروی برقی کشور با کمی نمودن مقدار دستگاه های قابل بکارگیری در کشور و دستیابی به
هدف کاهش شدت مصرف انرژی به عنوان اصلی ترین چالش و علت بکارگیری خودروهای برقی در کشور و همچنین پیامد
بهره گیری از این فناوری که در بخش های محیط زیست و اقتصاد انرژی نیز تاثیر گذار است از طریق وزارت نیرو به شرح زیر
پیشنهاد می گردد:
" کاهش حداقل  5.3و حداکثر 10.6درصدی شدت مصرف انرژی و صرفه جویی  2.3میلیارد لیتر مصرف
بنزین با بکارگیری حداقل  725.000دستگاه خودرو سواری برقی و  450.000دستگاه موتور سیکلت
برقی و حداکثر  1.450.000دستگاه خودرو برقی و  900.000دستگاه موتور سیکلت برقی و پوشش
مناسب ایستگاه های شارژ ،بر اساس توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری های اولویت دار خودرو
برقی به صورت بومی در افق "1404

از طرفی تامین انرژی مورد نیاز این تعداد خودرو برقی می تواند به عنوان چالشی در روند اجرایی نمودن پتروژه در نظتر گرفتته
شود .
با توجه به اینکه هر خودرو به طور متوسط بین  3تا  6کیلو وات توان برای شارژ نیاز دارد و توجه به این نکته که تمام خودرو ها
به صورت همزمان نیاز به شارژ ندارند  ،می توان از روش زیر برای محاسبه تقریبی انرژی مورد نیتاز بترای ایتن تعتداد ختودرو
استفاده نمود.
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تعداد خودرو  1.600.000 :دستگاه
توان متوسط مورد نیاز  4.5 :کیلو وات
ضریب همزمانی 0.35 :
انرژی مورد نیاز = ضریب همزمانی * متوسط توان مورد نیاز * تعداد خودرو
2.52GW

= 1600000 * 4.5*10e3 * 0.35

همچنین به منظور تخمین تعداد ایستگاه شارژ مورد نیاز می توان به شیوه زیر اقدام نمود :
با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ایستگاه های پمپ بنزین در سطح کشور حدود  3000ایستگاه می باشد و در نظر گترفتن
دو نکته زیر :
 -1تعداد خودرو الکتریکی در افق چشم انداز یک دهم تعداد خودرو بنزین سوز می باشد
 -2بازه زمانی برای شارژ یک دستگاه خودرو الکتریکی حدودا  8برابر یک خودرو بنزینی می باشد
می توان نتیجه گرفت تعداد ایستگاه شارژ الزم برای پوشش مناسب در افق چشم انداز  2500ایستگاه (] 3000ایستتگاه پمتپ
بنزین[*]8نسبت بازه زمانی شارژ خودرو برقی به سوخت گیری خودرو درون سوز بنزینی[ ] 10 /نسبت ختودرو الکتریکتی بته
خودرو درون سوز بنزینی[) می باشد.
با در نظر گرفتن پیشنهادی بودن چشم اندازهای فوق(سناریو  1و  )2از سوی وزارت نیرو  ،این وزارت می بایست در چتارچوب
اختیارات خود نیز چشم انداز در راستای اهداف ملی تدوین نماید که این چشم انداز عبارت است :
دستیابی به فناوری مورد نیاز ایستگاه های شارژ و تهیه زیرساخت الزم برای تامین انرژی مورد نیاز
خودروهای برقی در قالب  2500ایستگاه شارژ و تامین  2.52گیگاوات انرژی در راستای اهداف ملی
نقشه راه خودرو برقی در افق 1404
الزم به ذکر است در حال حاضر راندمان خودرو برقی نسبت به خودرو های درون سوز حدودا  18بته  7متی باشتد بته عبتارتی
استفاده از خودرو برقی در حال حاضر منجر به عدم تولید آلودگی نمی شود بلکه انتشار آالینده از محیط شهری به خارج از شهر
منتقل می گردد و باعث پاکیزگی محیط شهری و کاهش خسارات اجتماعی خواهد شد  .از طرفی پیش بینی می شود در آینده
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نزدیک ب خش گسترده ای از انرژی الکتریکی تولید شده برای شارژ خودرو های برقی از طریق انرژی های نو (که در دستور کار
وزارت نیرو قرار دارد ) تامین گردد که این مهم  ،چشم انداز ترسیم شده را قابل دستیابی می نماید .
نهایتا در نظر گرفتن وضعیت فعلی و تولید گازهای گلخانه ای توسط نیروگاه ها باعث می شود که مقدار خودرو مورد نیاز بترای
دستیابی به هدف به بیش از دو برابر بعنی حدود  4میلیون خودرو افزایش یابد که این تعداد خودرو دور از دسترس به نظتر متی
رسد.
ضمنا با توجه به عدم قطعیت برای پیش بینی میزان تولید خودرو در سالهای آتی و همچنین میزان خروج خودرو های فرستوده
که آالیندگی بیشتری نسبت به خودروهای تولید شده جدید دارند  ،تخمین میزان آلودگی در  10سال آینده را مقدور نمی باشد.
لذا گزارش فعلی با فرض ثابت بودن تولید آالینده تا افق چشم انداز تدوین گردیده است.
در نهایت چشم انداز به شرح زیر جمع بندی میشود:
ا اتکا به خداوند متعال و با مشارکت تمامی ذی نفعان در یک دوره ده ساله و با توجه به سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی در جهت دستیابی به محیط زیست پاک و بهبود کیفیت
زندگی مردم ،حوزه فناوری خودروی برقی جمهوری اسالمی ایران حوزهای است:

◄ برخوردار از

1،200،000

خودروی برقی و

650،000موتور سیکلت برقی

◄ دستیابی به فناوری مورد نیاز ایستگاه های شارژ و تهیه زیر ساخت الزم برای تامین انرژی مورد نیاز خودروهای برقی در قالتب
ایستگاه شارژ در راستای اهداف ملی نقشه راه خودرو برقی در افق 1404
◄ مبتنی بر توانمندی داخلی با تکیه بر ساختاری منسجم و متخصصان توانمند و خالق و نیروی فنی ماهر
◄ برخوردار از فضای کسب و کار پایدار و پویا با حضور سرمایهگذاران

2500
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چشم انداز توسعه خودروی برقی (سناریو )1
نتایج ملی

کاهش چالش در محیط زیست و اقتصاد انرژی
کاهش  5میلیون تن گاز

کاهش  2/3میلیارد لیتر

دی اکسید کرین

مصرف سوخت فسیلی

نتایج صنعت

توسعه و بکارگیری خودروی برقی
توسعه 1600000

توسعه 850000

خودروی سواری برقی

موتورسیکلت برقی

توسعه ایستگاه های شارژ پشتیبان

نتایج فناوری

توسعه فناوری
توسعه فناوری های

توسعه فناوری ایستگاه

اولویت دار خودرو

های شارژ

شکل  -10چشم انداز توسعه فناوری خودرو برقی (سناریو )1
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چشم انداز توسعه خودروی برقی (سناریو )2
نتایج ملی

کاهش چالش در محیط زیست و اقتصاد انرژی
کاهش  13.6درصد

کاهش  2/3میلیارد لیتر

شدت مصرف انرژی

مصرف سوخت فسیلی

نتایج صنعت

توسعه و بکارگیری خودروی برقی
توسعه 1450000

توسعه 900000

خودروی سواری برقی

موتورسیکلت برقی

توسعه ایستگاه های شارژ پشتیبان

نتایج فناوری

توسعه فناوری
توسعه فناوری های

توسعه فناوری ایستگاه

اولویت دار خودرو

های شارژ

=================
شکل  -11چشم انداز توسعه فناوری خودرو برقی (سناریو )2

==========
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شکل  -11چشم انداز وزارت نیرو

==========
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فصل دوم:
اهداف کالن
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 -2اهداف کالن
اهداف کالن به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا به آن ها پرداخته شود .اگرچه این حوزه هتا در هتر متورد مطالعتاتی
دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی میباشد ،اما میتوان یک حالت عمومی برای این حوزه ها ارائه نمود .این دستهبندی
تنها به منظور ساماندهی ذهنی برنامهریزان در تدوین اهداف اسناد راهبردی است و الزامی در پوشش همهجانبه آن ها در هتر
مورد مطالعاتی بهوجود نمیآورد .بهطور کلی چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری
در سطح ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بربازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهره-برداری و عملیاتی نمودن دانش
به فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد اقتصادی،
مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرایند

به منظور پوشش حوزه های فوق و بهبود وضعیت فعلی کشور برای دستیابی به چشم انداز طراحی شده ،ابتدا باید نکات مهمتی
که در چشم انداز عنوان شده است و دستیابی به چشم انداز در دستیابی به این نقاط مفهوم پیدا می کند استخراج شتود .نمتودار
زیر نشان دهنده فرایند استخراج اهداف کالن طرح از چشم انداز ترسیم شده می باشد :
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همانطور که در متن چشم انداز (سناریو  1و )2مشاهده می شود ،نکات مد نظر چشم انداز را میتوان به شش نکته اصلی تقسیم
بندی نمود.
" کاهش  5میلیون تنی انتشار گاز دی اکسید کربن و صرفه جویی  2.3میلیارد لیتر مصرف بنزین با
بکارگیری  1600000دستگاه خودرو سواری برقی و  850000موتور سیکلت برقی و پوشش مناسب
ایستگاه های شارژ ،بر اساس توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری های اولویت دار خودرو برقی به
صورت بومی در افق "1404

" کاهش  13.6درصدی شدت مصرف انرژی و صرفه جویی  2.3میلیارد لیتر مصرف بنزین با بکارگیری
 1450000دستگاه خودرو سواری برقی و  900000دستگاه موتور سیکلت برقی و پوشش مناسب
ایستگاه های شارژ ،بر اساس توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری های اولویت دار خودرو برقی به
صورت بومی در افق "1404

این نکات به شرح زیر است :
 -1کاهش گاز دی اکسید کربن
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 -2کاهش شدت مصرف انرژی
 -2صرفه جویی در مصرف بنزین
 -3بکارگیری خودروسواری و موتورسیکلت برقی
 -4پوشش مناسب ایستگاه های شارژ
 -5توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری
حوزه های تأثیرپذیر از چشم انداز و نکات مدنظر آن نیز قابل تبیین می باشد .موضوعات کاهش گاز دی اکسید کربن  ،کاهش
شدت مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف بنزین ،هرسه بر کاهش اثرات منفی استفاده از خودروهای با سوخت فسیلی تأکید
می کند .در واقع نتیجه و اثر بکارگیری خودروی برقی در کشو از منظر اقتصادی و زیست محیطی تأثیرگذار خواهد بود.بنابراین
ابعاد محیط زیست و اقتصاد انرژی از ابعادی هستند که با رسیدن این چشم انداز اثرپذیر خواهند بود.
نکات بعدی که در چشم انداز مد نظر قرار گرفته بر بکارگیری خودروسواری و موتورسیکلت برقی و توسعه توان ظرفیتی وزارت
نیرو برای پشتیبانی آن با پوشش مناسب ایستگاه های شارژ تأکید دارد .حوزه هتای تتأثیر پتذیر در ایتن بختش توستعه تتوان
ظرفیتی صنعتی در بخش های تولید و زنجیره تأمین خودروهای برقی و در بخش صنعتی ایستگاه های شارژ و شبکه پشتتیبان
آن می باشد که موجب بالندگی صن عت خودروسازی  ،قطعات خودرو و صنعت برق در حوزه ایستگاه های شارژ و شبکه خواهتد
شد.
در نهایت تأکید چشم انداز بر توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری های مرتبط با صنایع فوق الذکر می باشد که بته عنتوان
پشتیبان صنایع مرتبط چه در خودروسازی و چه در صنعت برق خواهد بود .رسیدن به این بخش چشم انداز موجب توسعه ثروت
افزایی از فناوری و حرکت به سمت عدم وابستگی اقتصادی در این حوزه خواهد بود.

ردیف
1

نکات چشم انداز

حوزه های اثرپذیر

کاهش گاز دی اکسید کربن
کاهش شدت مصرف انرژی

2

صرفه جویی در مصرف بنزین

3

بکارگیری خودروسواری و موتورسیکلت برقی

4

پوشش مناسب ایستگاه های شارژ

5

توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری

اقتصاد انرژی و محیط زیست
صنعت خودروسازی و صنعت برق پشتیبان
خودروی برقی
فناوری و اقتصاد دانش بنیان

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،اسفند 1393

37

سیاستها

با توجه به نکات اول  ،دوم  ،سوم و اثر آن بر اقتصاد انرژی و محیط زیست یکی از اهدافی که برای تحقق چشم انداز بایتد بته
آن دستتیافت کاهش سهم حمل و نقل در میزان آلودگی هوا (سناریو  ، )1کاهش سهم حمل و نقل در شدت
مصرف انرژی (سناریو )2و هزینه های مصرف سوخت فسیلی می باشد .همچنین با توجه به نکات سوم و چهارم در
چشم انداز و با توجه به اثر آن بر توسعه صنایع خودروسازی و صنایع برق پشتیبان آن  ،برای تحقق این بخش چشم انداز بایتد
به هدف افزایش توان ظرفیت کشور و به طور خاص وزارت نیرو در پشتیبانی بکارگیری خودروهای برقـی
دستیافت .همچنین برای پشتیبانی دو هدف فوق  ،نکته پنجم و حوزه اثرگذار آن که توسعه فنتاوری و ثتروت زایتی از تجتاری
سازی آن باید مد نظر قرار گیرد که هدف دستیابی به فناوری های اصلی خودروی برقی در کشور تحقق این نکته از
چشم انداز را پشتیبانی می کند .بنابراین جدول زیر اهداف کالن و ارتباط آن را نکات چشم انداز و حوزه های اثر پذیر را نشتان
میدهد :
حوزه های اثرپذیر

ردیف

نکات چشم انداز

1

کاهش گاز دی اکسید کربن

2

کاهش شدت مصرف انرژی

3

صرفه جویی در مصرف بنزین

4

بکارگیری خودروسواری و موتورسیکلت برقی

5

پوشش مناسب ایستگاه های شارژ

خودروی برقی

6

توسعه اقتصادی و تجاری سازی فناوری

فناوری و اقتصاد دانش بنیان

اهداف کالن
کاهش سهم حمل و نقل در میزان آلودگی

اقتصاد انرژی و محیط زیست

هوا  ،شدت مصرف انرژی و هزینه های
مصرف سوخت فسیلی

صنعت خودروسازی و صنعت برق پشتیبان

هدف افزایش توان ظرفیت کشور و به طور
خاص وزارت نیرو در پشتیبانی بکارگیری
خودروهای برقی
دستیابی به فناوری های اصلی خودروی
برقی در کشور

تشریح هریک از اهداف تبیین شده فوق به شرح زیر می باشد :
 کاهش سهم حمل و نقل در میزان آلودگی هوا (سناریو  ، )1کاهش سهم حمل و نقل در میزانشدت مصرف انرژی (سناریو  )2و هزینه های مصرف سوخت فسیلی
این هدف اصلی ترین هدف مطرح شدن موضوع بکارگیری خودروی برقی در کلیه کشورها و از جمله ایران می باشد و اصتلی
ترین هدف در راستای چشم انداز ترسیم شده محسوب می گردد .برای دستیابی به هدف فوق باید سهم مناسبی از بازار حمل و

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،اسفند 1393

38

سیاستها

نقل که به استفاده از اتومبیل ها در حمل و نقل وابسته است  ،به سمت خودروی های برقی سوق داده شود .با توجته بته پیترو
بودن کشور در صنعت تولید و بکارگیری خودرو به طور عام و خودروی برقی به طور خاص  ،بدون شکل دهی بازار برای کسب
سهم مناسب خودروی برقی از حمل و نقل این هدف در راستای چشم انداز محقق نمی گردد .و در نتیجه برای افتزایش ستهم
بازار فعالیت های همچون  ،بازارسازی ،جهت دهی به سیستم برای پذیرش خودروی های برقی و فعالیت های کارآفرینی برای
پشتیبانی از این بازار باید تقویت گردد.
مقدار کمّی برای دستیابی به این هدف همانطور که در چشم انداز نیز آمده است کاهش یک درصدی انتشار آالینده ها می باشد
که برابر با  5میلیون تن (سناریو  ، )1کاهش  13.6درصد شدت مصرف انرژی (سناریو  )2و همچنین کاهش  2.3میلیارد لیتری
سوخت های فسیلی در سال می باشد.
 افزایش توان ظرفیت کشور و به طور خاص وزارت نیرو در پشتیبانی بکارگیری خودروهای برقیاین هدف نیز به منظور تداوم هدف اول و تحقق چشم انداز مطرح میگردد .زیرا بکارگیری خودروی برقی در جامعه باید توستط
زیرساخت های مورد نیاز پشتیبانی گردد و با توجه به نوع منبع انرژی و فناوری خاص این نوع خودروها مطمئنا کلیتدی تترین
زیرساخت پشتیبانی مرتبط با خودروهای برقی زیرساخت شبکه برق تأمین نیروی شارژ این نوع خودروهتا متی باشتد کته بایتد
توسط وزارت نیرو تأمین گردد .بنابراین چه خودروی برقی در کشور ساخته شود چه از کشورهای دیگتر وارد گتردد ،بتا توستعه
بکارگیری این نوع خودروها در شبکه حمل و نقل کشور ،زیرساخت های پشتیبانی آن باید توسعه یابد.
 دستیابی به فناوری های اصلی خودروی برقی در کشوراین هدف با توجه به مسیر پیشرفت کشور در راستای چشم انداز  1404و همچنین تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و عدم وابستگی
به فناوری های خارجی از یکسو و دورنمای گسترش استفاده از خودروهتای برقتی در جهتان و بته طبتع آن در ایتران تعریتف
میگردد .در نتیجه با توجه به گسترش استفاده از خودروهای برقی و قرارگرفتن این نوع خودروها در چرخه تولید و صنعت خودرو
سازی  ،باید از ابتدای راه  ،مسیر هدفگذاری توسعه کشور در این حوزه  ،باهوشمندی عدم وابستگی فناورانه در آینده این صنعت
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طراحی گردد .و این عدم وابستگی نیاز برنامه ریزی اکتساب فناوری بسیاری از سازمان ها از جملته وزارت صتمت 1در فنتاوری
تولید ،وزارت نیرو در فناوری های زیرساخت تأمین انرژی و ...را الزامی می نماید.
مقدار کمّی برای دستیبابی به این هدف بهره گیری از یک میلیون و ششصد دستگاه ختودرو برقتی و هشتصتد و پنجتاه هتزار
دستگ اه موتور سیکلت برقی در افق چشم انداز می باشد که در مرحله اول از طریق واردات و در مرحله بعد با اکتساب فناوری از
طریق تولید داخلی می بایست به انجام برسد .همچنین براساس ورود و تولید این تعداد خودرو به ناوگان خودرویی کشتور الزم
است تا افق چشم انداز  1000ایستگاه شارژ خودرو برقی احداث گردد .این تعداد ایستگاه شارژ بر اساس  3200ایستگاه ستوخت
رسانی که در حال حاضر در حال خدمات رسانی هستند محاسبه شده است .با توجه به اینکه این تعداد خودروی برقی حدود یک
دهم تعداد خودروهای فعلی بوده و زمان شارژ خودروهای برقی حدودا  3برابر زمان صرف شده در ستوخت گیتری خودروهتای
درون سوز می باشد بنابراین حدود یک سوم ایستگاه های شارژ فعلی برای خدمات رسانی الزم استت .از طرفتی همتانطور کته
پیش از این گفته شد  ،انرژی مورد نیاز برای شارژ خودروهای برقی حدودا  2.5گیگاوات می باشد که وزارت نیرو ملزم به تامین
این میزان انرژی برای شارژ خودروهای برقی خواهد بود.

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

شکل  -12اهداف کالن بر مبنای چشم انداز

1
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فصل سوم:
رویکرد توسعه فناوری های خوردرو برقی در کشور
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 -3رویکرد توسعه
بسیاری از مدل های مطرح در ادبیات مدیریت فناوری تنها قادر به استخراج راهبرد برای بنگاه ها می-باشند .اما هدف این مدل
تدوین راهبرد فناوری در سطح ملی و از جانب دولت میباشد .بنابراین بسیاری از مدل هتای رایتج در ادبیتات قابلیتت استتفاده
مستقیم در این تحقیق را ندارند.
در این روش ،سه محور سطح بلوغ فناوری (منحنی چرخه عمتر فنتاوری)  ،توانمنتدی ملتی در حتوزه ی فنتاوری ،و درنهایتت
گستردگی حوزه ی فناورانه (مشخص بودن یا عمومی بودن فناوری -کاربرد)  ،تعیینکننتدهی رویکترد مناستب بترای توستعه
فناوری هستند.

 -1-3چرخه عمر فناوری
تکنولوژیها یکی پس از دیگری متولد و وارد بازار میشوند و در نهایت برخی از آنها با ورود تکنولتوژیهتای جتایگزین از رده
خارج میگردند .در حقیقت همان طور که زندگی موجودات زنده از مراحل اصلی تولد ،رشد ،بلوغ و مرگ میگذرد ،هر تکنولوژی
نیز این فراز و نشیب را تجربه میکند .این مراحل را چرخة عمر تکنولوژی مینامند .پیدایش ،رشد و کاربرد تکنولتوژی از یتک
منحنی خاص به نام  S-Curveپیروی میکند .از چرخه عمر تکنولوژی میتوان پیشبینی تکنولوژی و طرح ریزی استراتژیک
یک توسعه تکنولوژی بهره گرفت.
همانطور که در گزارش فصول پیشین اشاره شد فناوری های مورد نظر در خصوص خودرو برقی  ،ختودرو هیبریتدی  ،دوچترخ
برقی  ،موتور سیکلت و ایستگاه شارژ در مرحله رشد قرار دارند.

 -2-3توانمندی فناورانه
توانمندی فناورانه را میتوان کلیهی تواناییهایی که برای انجام فعالیتهای مرتبط با تولید الزم هستند اطالق کرد .درحقیقت،
درصورت وجود قابلیت فناورانه ،دو نوع قابلیت سرمایهگذاری فیزیکی و سرمایه انسانی در هر کشور کامالً بهرهور خواهند شد .

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،اسفند 1393

42

سیاستها

در ماتریس تصمیم گیری رویکرد توسعه ،هدف از ارزیابی توانمندی فناورانه ،تشخیص پیشتاز 1یا متاخربودن 2کشور از لحتاظ
فناورانه است .با توجه به نظر پورتر درباره پیشگامی و دنبالهروی فناوری ،ارزیابی پیشرو یا پیرو بودن یک کشور در فناوری هتا،
با دو معیار تعریف می گردد:
اولین معیار ،زمان توسعه فناوری است .زمان شروع توسعه یک فناوری میتواند معیار مناسبی برای کشوری که هنوز پا در مسیر
توسعه فناوری نگذاشته و یا در اوایل آن است ،باشد .اما برای مقایسه بین دو کشور که هر دو دارای فناوری مورد نظتر هستتند
الزم است تا برای ارزیابی فناورانه ،معیار مکمل دیگری نیز درنظر گرفته شتود .از طترف دیگتر ،در بختشهتای دانتشبنیتان،
پیشرفتهتر بودن فناوری موجب فروش بیشتر آن میشود.
بر اساس دو معیار زمان شروع توسعه فناوری و نیز میزان سهم فروش فناوری ،میتوان بته قابلیتت فناورانته و جایگتاه کنتونی
کشور دست یافت.
با توجه به اینکه کشور در فناوری های مورد مطالعه به جز چند مورد آزمایشی به دانش مورد نیاز دست نیافته استت و در بتازار
جهانی این فناوری سهمی ندارد  ،می توان گفت جایگاه کنونی کشور در فناوری های تولید دوچرخ برقی  ،موتور سیکلت برقی ،
خودرو برقی  ،خودرو هیبریدی و ایستگاه شارژ ،پیرو می باشد.

 -3-3گستردگی حوزه ی فناورانه
گستردگی حوزه فناورانه به معین یا نامعین بودن موضوع مورد مطالعهی در سند راهبردی اشاره میکند .گسترده بودن حوزه ی
فناورانه بهمعنی درنظر داشتن کاربردهای متفاوت برای یک فناوری و یا وجود انواع مختلفی از فناوری به عنوان موضوع مطالعه
است.
فناوری های مورد نظر در این سند به صورت مشخص تعیین شده است لذا گستردگی حوزه ی فناورانته کتامال مشتخص و در
محدوده تعیین شده می باشد.

Technological Leadership
Technological Followership

1
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 -4-3ماتریس تصمیمگیری
بر مبنای این سه متغیر میتوان یک ماتریس سه بعدی ترسیم نمود که به تصمیمگیری رویکرد توسعه بپردازد.

شکل  -13ماتریس تصمیم گیری

با توجه به این ماتریس ،شش حالت بهوجود میآید که هر یک متناظر با یک نوع رویکرد توسعه فناوری است.

 -1-4-3تحقیق محور
فناوری هایی که دارای کاربردهای گسترده در زمینههای مختلف هستند و همچنین از لحاظ بلوغ فناوری در مراحتل معرفتی و
اوایل رشد قرار دارند ،حالت اول ماتریس تصمیمگیری رویکرد توسعه را تشکیل میدهند.
هدف نهایی این رویکرد ،توسعه زیرساختها و کسب قابلیتهای علمی و دانشی میان اجزای تحقیق -محور نظام نوآوری ملی،
یعنی دانشگاهها ،موسسات تحقیقاتی دولتی ،و واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای خصوصی است .در این رویکرد توسعه ،به
دلیل گسترده بودن حوزه های فناورانه و دور از بازار بودن آن ،و همچنین داشتن رویکرد تحقیق و مطالعهی پایتهای ،صتحبت
پیرامون نوآوری بیمعنی است .از آنجا که فناوری در این حالت شامل حوزه های فناورانه گستتردهای متیشتود ،ضترورتی بته
اولویتبندی در جهتگیری کالن نمیباشد .بهعبارت دیگر ،هدف در این حالت باید ایجاد قابلیت و توانمندی در کلیه زیرساخت
های موجود باشد ،نه انتخاب چند حوزه ی فناورانه و تمرکز بر کسب آن ها .همچنین بهدلیل اینکه فناوری مورد تمرکز در این
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حالت در مرحلهی معرفی و اوایل رشد قرار دارد ،ماهیت دانشمحور بودن آن بسیار قویتر از ماهیت محصولمحور بودن است.
بنابراین این فناوری از بازار به دور بوده و توسعه آن توسط بخش خصوصی با رقابت دنبال نخواهد شد .در این شرایط ،حمایتت
مالی حداکثری دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه و تمرکز بر فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی و دانشگاه ،از ویژگی های
ساختار نظام نوآوری در این حالت است .در رویکرد تحقیق-محور ،با انجام تحقیق و توسعه در حوزه ی یک فناوری تازه معرفی
شده ،کشور با داشتن زمانبندی ورودی از نوع پیشگامی پای به عرصه توسعه فناوری میگذارد .در این حالت ،داشتن امید بته
آیندهای روشن نسبت به حوزه ی مورد تمرکز به همراه حمایت مالی از جانب دولت ،تنها نیروهای پیشبرنتده توستعه فنتاوری
هستند .مفهوم شبکهسازی در این رویکرد نیز تنها در سطح تعامالت علمی میان محققین معنی پیدا میکند .سمینارها ،همایش
ها ،و شبکه-ها تحقیقاتی گونههایی از مفهوم شبکهسازی در این رویکرد تحقیقمحور هستند.

 -2-4-3ماموریت گرا
فناوری هایی که دارای کاربرد مشخص و مجموعهی از انواع محدود هستند و همچنین از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل معرفی
و اوایل رشد قرار دارند ،حالت دوم ماتریس تصمیمگیری رویکرد توسعه را بهوجود میآورند .در این حاالت نیز پیروی و پیشروی
فناورانه میان کشورها بیمعنی بوده و همه از لحاظ توانمندی فناورانه تقریبا همپا هستند.
رویکرد ماموریتگرا رویکرد انتخابی کشورهایی مانند ایاالت متحده ،فرانسه و انگلیس پس از جنگ جهانی دوم بتود .ایتدهال
درنظر گرفته شده در این رویکرد ایجاد صنایع بر پایهی فناوری های جدید و تالش زیاد در برنامههای بزرگ توستعه دانتش و
فناوری است  .بر این اساس ،الزم است تا گسترهای محدود از فناوری هایی که در مراحل ابتدایی چرخه عمر خود هستند برای
توسعه برگزیده شوند .انجام نوآوری های بنیادین و نوآوری های محصول الزمهی تامین ایدهال ترستیم شتده در ایتن رویکترد
است .این نوآوری ها غالبا توسط واحدهای تحقیق و توسعه دولتی به انجام میرستد و بنگتاه هتای خصوصتی از مشتارکت در
توسعه آن بهدلیل ریسک باال خودداری میکنند .از آنجا که رویکرد ماموریتگرا بر فناوری های کلیدی تمرکز مینماید ،اولویت
بندی یکی مهمترین ضروریات توسعه فناوری با این رویکرد است .ستطح شتبکهستازی در ایتن رویکترد نیتز ماننتد رویکترد
تحقیقمحور تنها محدود به همکاری میان موسسات و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی دولتی بر سر اولویتهای تعیین شده است.
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 -3-4-3اشاعه گرا
فناوری هایی که دارای گسترهی حوزه ی فناورانه عمومی هستند ،از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند،
و کشور توسعه دهنده از لحاظ توانمندی فناورانه نیز در جایگاه پیرو قرار دارد ،حالت سوم ماتریس تصمیمگیری رویکرد توسعه را
تشکیل میدهند .در این حالت برخالف دو حالت قبلی ،پیروی و پیشروی فناورانه میان کشورها معنادار است .به این معنی کته
کشورهای پیرو میتوانند از مزیت بهرهگیری از قابلیتهای کشورهای پیشرو استفاده نمایند .تتاثیر پیتروی در ستبک اکتستاب
فناوری خود را به ظهور میرساند.
رویکرد اشاعهگرا را میتوان به این صورت توصیف نمود :این رویکرد بر اکتساب ،انتشار ،و پراکندن فناوری در محتیط صتنعت
تمرکز دارد .بهعبارت دیگر بهجای انجام تحقیق و توسعه داخلی ،این رویکرد به انتقال و اشاعهی دانش چگونگی فناوری ها در
سطح صنعت می-پردازد .بنابراین در این حالت ،ضرورتی به اولویتبندی میان حوزه های فناورانه نمیباشد .همچنین بهمنظتور
ایجاد جذابیت بیشتر در فناوری های تولیدی خود ،با انجام نوآوری های تدریجی و نوآوری های فرایند ،به بهبود ویژگتی هتای
کیفی فناوری و کاستن از هزینهی فرایند تولید پرداخته میشود .با توجه به ایجاد نوآوری های تدریجی و فرایند ،میتوان اظهار
نمود که فناوری های مورد تاکید ،بیشتر فناوری های قرار گرفته در مراحل انتهایی چرخه عمر و بالغ هستند .در ایتن رویکترد،
دولتها بهدنبال یافتن بازارهای گوشهای هستند که با ورود به آن ها ،هم بر توانمندیهتای فناورانته ختود بیافزاینتد و هتم از
مزایای اقتصادی حاصل از آن استفاده کنند .بنابراین ،نیروی کشش بازار ،یکی از مهمترین نیروهای پیشران این رویکرد استت.
عالوه بر آن ،امید به پیشرو بودن در فناوری های پیشرفته آینده با استفاده از توانمندیهای کسب شده ،نیروی پیشتران دیگتر
این رویکرد است.
 -4-4-3اقدام محور
فناوری هایی که دارای گسترهی حوزه ی فناورانه مشخص هستند ،از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند،
و کشور توسعه دهنده از لحاظ توانمندی فناورانه نیز پیرو است ،حالت چهارم ماتریس تصمیمگیری رویکرد توسعه را تشکیل می
دهند.
هدف نهایی رویکرد اقداممحور دستیابی به فناوری در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهرهگیری از تجارب کشورهای پیرو در این
حوزه است .در این حالت بهدلیل مشخص بودن حوزه های فناورانه ،اولویتبندی بهمنظتور انتختاب فنتاوری هتای کلیتدی ،از
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تصمیمات ضروری است .بهدلیل نزدیک بودن فناوری به بازار و نیز مشخص بودن حوزه ی فناورانه ،مشارکتهای بنگاه هتای
خصوصی در این حالت بسیار زیاد است .در این شرایط حمایت دولتی از پروژهها چندان ضتروری نمتیباشتد .بنتابراین هماننتد
رویکرد اشاعهگرا ،مهمترین نیروی پیشران در این رویکرد ،کشش بازار فناوری است .با درنظر داشتن همکاری فناورانـه
بهعنوان سبک اصلی اکتساب فناوری ،سطح شبکهسازی در این رویکرد در حد ارتباط با شرکای تجاری
خارجی است .رویکرد اقداممحور میتوانند در شرایط مختلف ،به شیوههای متفاوتی به انجتام برستد .فنتاوری هتایی کته در
جهان توسعه یافته هستند اما بازار منطقهای آن ها در حال ظهور است مناسب است تا با رویکرد تقلیتد خالقانته توستعه پیتدا
نمایند .تقلید خالقانه همکاری راهبردی با بنگاه های پیشرو فناوری موجود در جهان تاکید دارد .هدف از این همکاریها را می
توان کاستن از ریسک تحقیق و توسعه برای تولید فناوری در یک منطقه جدید (که فناوری در آن درحال شکل گیتری استت)
عنوان نمود .در این حالت ،فناوری با حالت کلی مشابه با نمونههای خارجی ،اما با خصوصیات عملکردی بهتر و
هزینههای پایینتر تولید میشود .نوع نوآوری نیز از نوع نوآوری های تدریجی و فرایندی است .کشور هتم زمتانبنتدی
ورود پیروی هوشمندانه را الگوی خود قرار می دهد .در طرف مقابل ،در شرایطی که بازار منطقهای فناوری در حالت بلوغ ختود
بهسر میبرد ،باید از رویکرد تقلید منفعالنه بهره برد .اتخاذ این رویکترد بتا هتدف بهترهبترداری حتداکثری از بتازار موجتود و
جایگزینی واردات صورت میپذیرد.
 -5-4-3تعمیق بخشی قابلیت ها
فناوری هایی که دارای حوزه ی فناورانه گسترده هستند ،از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند ،و کشتور
توسعه دهنده از لحاظ توانمندی فناورانه پیشرو است ،حالت پنجم ماتریس تصمیمگیری رویکرد توسعه را تشکیل میدهند.
هدف از این رویکرد حفظ موقعیت کنونی و تالش در جهت عمقبخشی به توانایی و قابلیت-های علمتی-صتنعتی موجتود در
ساختار نظام نوآوری است .همانند رویکرد اشاعهگترا و تحقیتق-محتور ،بتهدلیتل توستعه حتوزه ی گستتردهای از فنتاوری در
کاربردهای مختلف ،اولویتبندی در این رویکرد بیمعنی است .همچنین بهدلیل وجود زیرساختها و قابلیتهای توسعه در یک
کشور با توانمندی پیشروی ،حمایتهای دولت نیز باید بسیار محدود باشد .این حمایتها تنها بایتد از بعتد برنامتهریتزی بترای
یکپارچهسازی تعمیقبخشی در قابلیتها باشد .در این حالت بهدلیل قرار داشتن فناوری در مراحل آخر رشد و بلوغ ،نوآوری های
بهوقوع پیوسته از نوع تدریجی و فرایندی است .نیروهای پیشران این رویکرد نیز کشش موجود در بازار است .همکتاری میتان
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اجزای صنعت نیز تجلی سطح شبکهسازی در رویکرد تعمیق قابلیتها است .کشورهایی که این رویکرد بترای توستعه فناورانته
خود برمیگزینند ،بهدلیل برخورداری از فناوری ،دارای زمان-بندی ورود پیشروی هستند.

 -6-4-3پیشروی هوشمندانه
فناوری هایی که دارای حوزه ی فناورانه مشخص هستند ،از لحاظ بلوغ فناوری در مراحل اواخر رشد و بلوغ قرار دارند ،و کشور
توسعه دهنده از لحاظ توانمندی فناورانه پیشرو است ،حالت ششم و آخر ماتریس تصمیمگیری رویکرد توستعه را تشتکیل متی
دهند.
از این رویکرد حفظ پیشرو بودن در تولید و توسعه فناوری با تمرکز بر توسعه فناوری کنونی و داشتن نگاهی آینده و گزینههای
جایگزین احتمالی فناوری است .پیشروی هوشمندانه بر این نکته تاکید میورزد که اگرچته در شترایط حاضتر کشتور در حالتت
پیشروی فناورانه قرار دارد ،اما حفظ این موقعیت نیازمند پایش محیط و شناخت گزینههای جایگزینی است که در آینده پدیتدار
میشوند .دلیل پیدایش این گزینههای جایگزین ،قرار داشتن فناوری در مرحلهی بلوغ چرخه عمر فناوری است .در این شرایط،
نوآوری های بهوقوع پیوسته در فناوری از نوع تدریجی و فرایندی است .همچنین سطح حمایت دولت بهدلیل نزدیکی به بازار و
نیز مشخص بودن حوزه فناورانه ،در پایینترین سطح خود قرار دارد .در طرف مقابل ،نقش بنگاه هتای خصوصتی در توستعه و
بهرهبرداری از فناوری بسیار زیاد است .همانند رویکردهای توسعه دیگری که در فناوری های بالغ برگزیده شدند ،در این رویکرد
نیز نیروی کشش بازار مهمترین نیروی پیشران است.

 -5-3رویکرد توسعه فناوری خودرو برقی
با در نظر گرفتن کلیه مطالب فوق و همچنین جایگاه فناوری در کشور از بعد چرخته عمتر  ،توانمنتدی و گستتردگی حتوزه ی
فناورانه می توان به رویکرد توسعه فناوری خودرو برقی دست یافت  .با توجه به جدول رویکرد توسعه فناوری و جایگتاه چرخته
عمر خودرو برقی که در مرحله رشد بوده و پیروی این فناوری از کشورهای پیشرو و همچنین مشتخص بتودن حتوزه فناورانته
رویکرد توسعه این فناوری اقدام محور خواهد بود و همانطور که در توضیحات رویکرد اقدام محور آمده است هدف نهایی ایتن
رویکرد دستیابی به فناوری در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهرهگیری از تجارب کشورهای پیرو در این حوزه است.
مشخص

عمومی
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پیشروی هوشمندانه
اقدام محور
ماموریت گرا

تعمیق بخشی قابلیت ها
اشاعه گرا
تحقیق محور

پیشرو
پیرو

اواخر رشد و بلوغ
معرفی و اوایل رشد

 -6-3اولویت بندی محصوالت فناورانه
تعیین اولویت های توسعه و انتخاب حوزه های برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو ( انتخاب حوزه های برگزیده فناوری و
تعیین اولویت های توسعه ) به انجام می رسد .زمانی که انتخاب اولویتها مورد نظر است ،روش فناوری های حیاتی یا کلیدی،
یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزه های تحقیقاتی و فناوری هتای مختلتف بته شتمار متیرود .در ایتن روش بتا
اندازهگیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزه های مهم و کلیدی فناورانته را بترای سترمایه¬گتذاری و
توسعه مشخص میگردد .نوع سؤاالتی که معموال جهت شناسایی فناوری های کلیدی پرسیده میشود از این قبیل است:
 حوزه های کلیدی فناوری برای توسعه کدامند؟
 فناوری های حیاتی که باید به وسیله منابع عمومی حمایت شوند ،کدامند؟
 چه معیارهایی باید به منظور انتخاب فناوری های حیاتی به کار گرفته شوند؟
 شاخص های اندازه گیری هر معیار چیست؟
 براساس معیارهای انتخاب شده ،فناوری های اولویت دار برای توسعه و سرمایه گذاری کدامند؟
روش پیشنهادی برای این مولفه حاصل از جمع بندی روش های مختلف راهبرد ملی و بنگاهی فناوری است از آنجا که هتدف
راهبرد پورتفولیو اولویت بندی حوزه های فناورانه است ،باید از روشی استفاده شود که قادر به برآوردن این مولفه باشد .از میتان
روش های مختلف ،روش فناوری های حیاتی که به انتخاب فناوری های مهم با دو معیار جذابیت و امکان پذیری می پتردازد،
به عنوان مبنای روش پیشنهادی استفاده می گردد.
در این روش پیشنهادی ،تعیین فناوری های برگزیده با استفاده از ماتریس دو بعدی جذابیت-قابلیت صورت می پذیرد .در این
روش ،بر اساس دو دسته معیار جذابیت و قابلیت به مقایسه میان گزینه های مختلف رقیب پرداخته می شود .معیارهای جذابیت
بیان کننده ابعاد ذاتی از گزینهها است که برای سیاست گذار دارای مطلوبیت هستند .در مقابتل ،معیارهتای قابلیتت بته دنبتال
ارزیابی پتانسیلهای موجود در برگزیدن هریک از گزینههاست .در این روش میتوان هر حوزه های فناوری را از نظر جذابیت و
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قابلیت ،در ماتریس درنظر گرفت و حوزه های دارای جایگاه مناسب را انتخاب نمود .همچنین می توان شتکاف فنتاوری میتان
سطح بالفعل و بالقوه قابلیت را در حوزه های برگزیده شناسایی نمود.
به منظور سازگار نمودن این ماتریس با شرایط  ،از دو معیار بحرانی نیز برای تکمیل مدل جذابیت قابلیت استفاده می شود .این
دو معیار بحرانی از مولفه های هوشمندی فناوری و مبانی طرح بر نحوه انتخاب اولویت ها تاثیر می گذارند .اولین معیار ،تحلیل
چرخه عمر فناوری است .از آنجا که کشورهای درحال توسعه معموال در مسیر توسعه صنایع نقش پیرو را بازی می کننتد ،الزم
است تا نسبت به خطر توسعه فناوری های منسوخ در دنیا آگاه باشند .توسعهی صنایع و فناوری هایی که از نظتر چرخته عمتر
فناوری در مرحله افول قرار دارند به دلیل خطر انقراض فناوری ارزش سرمایه گذاری بترای بتومی ستازی را دارا نمتی باشتند.
دومین معیار ،وابستگی حوزه ی فناوری به مواد و یا قطعات خاص است .وابستگی یک فناوری به مواد یا قطعات خاص محدود
در کشور می تواند موجب ایجاد اختالل در مسیر توسعه فناوری شود .عدم تمایل کشورهای پیشرو نسبت به صادرات این مواد و
قطعات خاص به کشورهای درحال توسعه می تواند مانع از دسترسی کشور به خروجی مورد نظر گردد .بنابراین ،به منظور حذف
خطر محدودیت در ورود این مواد و قطعات خاص ،الزم است تا تالش درجهت بومیسازی آن ها در هر شرایطی صورت گیرد.

 -1-6-3اولویت بندی فناوری خودرو برقی
همانطور که اشاره شد اولویت بندی فناوری خودرو برقی نیز از دو جنبه جذابیت و امکان پذیری مورد بررسی قترار متی گیترد .
جذابیت این فناوری از چهار بعد اثر بارز در حوزه های چالشی (محیط زیست  ،اقتصاد پایدار  ،علم و فناوری و اقتصاد انرژی ) ،
وجود تقاضای مؤثر داخلی  ،امکان تحقق در زمان مناسب و جذابیت سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفتته و هریتک از ایتن
بخش ها با امتیازاتی بین  1تا  = 1( 3کم  = 2 ،متوسط  = 3 ،زیاد) ارزش گذاری شده اند .
از طرفی امکان پذیری فناوری ها نیز از سه بعد مورد واکاوی قرار گرفت و امتیازدهی شدند که عبارتند از وجود امکانات و منابع
الزم جهت تحقق  ،وجود پشتیبانی ملی  ،فراملی برای توسعه محصول فناورانه و وجود زیرساخت های مناسب توسعه محصول
فناورانه .
پرسشنامه ذکر شده که در زیر ادامه نمونه نهایی شده آن قابل مشاهده می باشد برای اعضا محترم کمیته راهبری ارسال گردید
و با توجه به اینکه تعداد پاسخ های ارسال شده از سوی اعضای محترم کمیته راهبری  4نسخه بوده و این تعداد بترای نتیجته
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گیری نهایی کافی نمی باشد ،لذا در جلسه ای که به همین منظور تشکیل گردید اعضا محترم کمیته راهبتری از طریتق روش
طوفان فکری به جمع بندی نهایی در خصوص اولویت بندی فناوری ها دست یافتند.
نهایتا نتیجه بررسی های صورت گرفته در جلسه کمیته راهبری برای هریک از موارد یاد شده در جذابیت و امکتان پتذیری در
خصوص فناوری های ساخت دوچرخه برقی  ،موتور سیکلت برقی  ،خودرو هیبریدی  ،خودرو برقی و ایستگاه شارژ به شرح ذیل
به تایید اعضا محترم کمیته راهبری رسید.

شکل  – 14روند نهایی سازی اولویت بندی فناوری ها

جدول  -1جدول جذابیت و امکان پذیری فناوری ها
دوچرخه برقی موتور سیکلت برقی خودروی هیبریدی خودروی برقی ایستگاه شارژ
امتیاز جذابیت

1.89

2.75

1.94

2.37

2.38

امتیاز امکان پذیری

2.16

2.33

1.98

2.22

2.22

اثربارز در حوزه های چالشی محیط زیست ،اقتصاد پایدار ،علم و فناوری و اقتصاد انرژی)
وجود تقاضای مؤثر داخلی

1.57

2.33

1.76

2.81

2.50

1.50

2.67

2.00

2.00

2.00

امکان تحقق در زمان مناسب ( 10سال و کمتر =  11 / 3تا  20سال=  20 / 2سال بیشتر = )1

3.00

3.00

2.00

2.67

2.33

1.50

3.00

2.00

2.00

2.67

جذابیت

جذابیت سرمایه گذاری
امکان پذیری
وجود امکانات و منابع الزم جهت تحقق (در مقابل پیچیدگی فناوری)

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

وجود پشتیبانی ملی و فراملی برای توسعه محصول فناورانه

2.34

2.67

1.60

2.33

2.33

وجود زیرساخت های مناسب توسعه محصول فناورانه

2.15

2.33

2.33

2.33

2.33
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ل

ث

وزن

دوچرخ برقی موتور سیکلت برقی خودرو هیبریدی خودرو برقی ایستگاه شارژ

محیط ز ست

0.37

1.33

2.67

1.33

3.00

2.50

رژی

0.28

1.67

2.00

2.00

2.33

2.50

0.18

2.00

2.50

1.50

3.00

3.00

0.18

1.50

2.00

2.50

3.00

2.00

1.0

1.6

2.3

1.8

2.8

2.5

قص
ت عه پ
عل

ف

ی

ع

جدول  -2جدول اثر بارز فناوری ها در حوزه های چالشی

با قرار دادن امتیازات بدست آمده برای هریک از فناوری ها در نمودار جذابیت و امکان پذیری و انتخاب فناوری هایی که چه از
نظر جذابیت و چه از نظر امکان پذیری امتیاز باالی  2بدست آورده اند  ،در می یابیم که فناوری های موتتور ستیکلت برقتی ،
خودرو برقی و ایستگاه شارژ از اولویت باالتری نسبت به دوچرخه برقی و خودرو هیبریدی برخوردار بوده و قابلیت بیشتری برای
توسعه را دارا می باشند .
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شکل  – 15جایگاه فناوری ها از بعد جذابیت و امکان پذیری

 -7-3اکتساب فناوری
روش های اکتساب فناوری به سه روش کالن قابل تعریف می باشد .اکتساب از طریق خرید فناوری  ،اکتساب توسط
فعالیت های تحقیقاتی (توسعه درون زا) و روش اکتساب فناوری از طریق یادگیری با همکاری فناورانه.
با توجه به اینکه استراتژی کالن در این سند اقدام محور تعیین شده است و وجود نیروهای متخصتص مستتعد  ،وجتود برختی
فعالیت های انجام شده در توسعه و انتشار دانش در فناوری های خودروی برقی و ساخت نمونه های پروتوتایپی در دانشگاه ها
و فعالیت های انجام شده در سطح تحقیق و توسعه در صنعت می توان نتجه گرفت رویکرد اکتساب فناوری در فنتاوری هتای
مرتبط با خودروی برقی همکاری فناورانه با کشورهای پیشرو در این حوزه و تحقیقات درون زا و در مواردی که سطح آمادگی
فناوری بسیار پایین می باشد مانند سوکت های ایستگاه شارژ همکاری فناورانه و خرید فناوری عنوان میگردد.
البته با توجه به فناوری های متنوع این بخش ،اکتساب فناوری در برخی حوزه ها مانند باطری که دارای فناوری پیشرفته متی
باشد و ممکن است به روش همکاری فناورانه قابل اکتساب نباشد ،باید به صورت هوشمندانه مدیریت گردد.
هم چنین به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در شیوه اکتساب فناوری می توان به سطوح آمادگی فناوری در کشور نیز اشاره کرد
که در ادامه به توضیح مختصری در مورد سطوح آمادگی فناوری و ارتباط آن با هریتک از فنتاوری هتای اولویتت دار پرداختته
خواهد شد.
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 -1-7-3سطوح آمادگی فناوری
یکی از معیارهایی که جهت سنجش آمادگی و بلوغ فناوریها مورد استفاده قرار گرفته است ،سطوح آمادگی (بلوغ) فناوری  -یا
به طور اختصار  - TRLsاست .این سطوح برای اولین بار در دهه  80میالدی توسط سازمان ناسا مطترح شتد .تعتاریف اولیته
شامل هفت سطح بود که توسط سادین و همکارانشدر سال  1989میالدی ارائه گردید.
در سال  1995میالدی ،منکینز این سطوح را تا  9سطح افزایش داد و هرکدام از سطوح را توصتیف کترد .از آن ستال بته بعتد
سازمان ناسا از این ابزار در ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوریها در برنامههای توسعه فناوری خود استفاده نمود.
جدول  -3جدول توصیفی سطوح آمادگی فناوری
سطح آمادگی فناوری

توصیف

 – 1اصــول پایــه مشــاهده و

این پایین ترین سطح بلوغ فناوری است .در این سطح ،تحقیقات علمی به منظور انتقـال بـه

گزارش شده

تحقیقات کاربردی و توسعه شروع میشود

 – 2فرموله شدن مفهوم و  /یـا

وقتی اصول فیزیکی پایه مشاهده شد ،در سطح بلوغ بعدی ،کاربردهای عملی این مشخصهها

کاربرد فناوری

را می توان شناسایی کرد .در این سطح ،کاربردها هنوز ذهنـی و گمـانی هسـتند و تجزیـه و
تحلیل مفصل در خصوص اثبات آنها صورت نگرفته است.

 – 3اثبــات مفهــومی مشخصــه

در این مرحله از فرایند بلوغ ،تحقیق و توسعه فعال شروع میشود .این فعالیـت بایـد شـامل

های کلیـدی بصـورت نظـری و

مطالعات تحلیلی و مطالعات آزمایشگاهی به منظور اثبات نتایج مطالعات تحلیلی باشـد .ایـن

تجربی

مطالعات و آزمایشات باید کاربردها و مفاهیم فرموله شده در سطح  2را اثبات نماید.

 – 4تایید مؤلفه و /یا بردبورد در

مؤلفه های اصلی فناوری مذکور باید یکپارچه گردند تا نشان داده شود که اجزا بایکدیگر کار

محیط آزمایشگاه

می کنند و عملکرد مورد نظر را در محیط آزمایشگاه مهیا می سازند .اجزا به صـورت مـوقتی و
مجزا به صورت دستی روی میز آزمایشگاه به هم وصل شدهاند.

 – 5تایید مؤلفه و /یا بردبورد در

مؤلفه های اصلی فناوریکی باید برعناصر واقعی متکی شده به گونه ای که بتوان کل کاربردها

محیط مرتبط با کاربرد

را در سطح مولفهها ،زیرسیستمها و سیستم ،در یک محیط شبیه سازی شده تست نمود.

 – 6نمایش مدل سیستم  /زیـر

مدلی از سیستم یا نمونه اولیهای از آن در یک محیط مرتبط تست می شـود .در صـورتی کـه

سیســتم یــا نمونــه در محــیط

محیط مرتبط یک محیط فضایی باشد ،میبایست مدل یا نمونه در فضا بـه نمـایش گذاشـته
شود.

 – 7نمایش نمونـه سیسـتم در

نمونهای از سیستم واقعی باید در محیط واقعی به نمایش گذاشته شود .این نمونه باید نزدیک
به سیستم عملیاتی اصلی و یا در مقیاس همانند آن باشد و در محیط عملیاتی تست گردد.

 – 8بررســی کیفیــت سیســتم

غالبا این مرحله نمایانگر پایان توسعه سیستم برای بیشتر عناصر فناوری است .در این حالت

واقعی کامل شده از طریق تست

فناوری جدید با سیستم موجود یکپارچه شده است.

مرتبط با کاربرد
محیط عملیاتی

و نمایش
 – 9اثبــات عملکــرد سیســتم
واقعی در ماموریت های عملیاتی

در این مرحله عیب و ایرادهای احتمالی برطرف میگردد.
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در سال  1999میالدی ،سازمان حسابرسی کل آمریکا( )GAOبررسی گستردهای در خصوص استفاده از این ابزار در پروژهها و
طرح های تحقیقاتی دفاعی انجام داد و در نهایت به وزارت دفاع آمریکا پیشنهاد کرد تا از ایتن ابتزار در ارزیتابی بلتوغ فنتاوری
برنامههای دفاعی استفاده شود.

TRL9

TRL8

TRL7

TRL6

TRL5

TRL4

TRL3

TRL 2

TRL 1

شکل  -16سطوح آمادگی فناوری ارائه شده توسط ناسا

 -2-7-3اکتساب فناوری های اولویت دار
با توجه به مطالب عنوان شده و سطوح آمادگی فناوری در هریک از فناوری های اولویت دار می توان نتیجه گرفت فناوریهای با
سطوح آمادگی باالتر را می توان از طریق همکاری فناورانه و تحقیقات درون زا اکتساب نمود ولی در مورد فناوریهایی با سطح
آمادگی پایین مانند سوکت های شارژ بهتر است برای اکتساب فناوری در کوتاه ترین زمان از شیوه خرید فناوری استفاده نمود .
در ادامه شیوه اکتساب فناوری برای هریک از فناوری ها اولویت دار تشریح می شود.
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 -1-2-7-3خودرو های برقی

فناوری های الیه دوم خودروهای برقی که عبارتند از باتری  ،تجهیزات الکتریکی و تجهیزات مکانیکی از سطح آمادگی نستبی
در کشور برخوردار هستند  .ساخت چند نمونه خودرو برقی در سطح دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی نشان می دهد کته بترای
اکتساب این فناوری ها در سطوح بین المللی می توان از شیوه همکاری فناورانه و تحقیقات درون زا استفاده نمود و نیتازی بته
خرید فناوری نمی باشد و تنها در مورد تجهیزات الکتریکی که از آمادگی پایین تری برخوردار است  ،بهتر است بجای تحقیقات
درون زا تنها از همکاری فناورانه بهره گیری شود.
جدول  -4جدول روش اکتساب فن آوری خودرو های برقی

روش اکتساب خودروهای برقی
تجهیزات الکتریکی

باتری

تجهیزات مکانیکی

خرید
همکاری فناروانه



تحقیقات درون زا








 -2-2-7-3دوچرخ برقی

فناوری های الیه دوم دوچرخ برقی نیز مانند خودروهای برقی از سه بخش باتری  ،تجهیزات الکتریکی و تجهیتزات مکتانیکی
تشکیل شده است  .سطح آمادگی فناوری در فناوری دوچرخ برقی تا حدودی باالتر از خودرو برقی می باشد ولی شیوه اکتساب
فناوری مانند خودروهای برقی ترکیبی از همکاری فناورانه و تحقیقات درون زا می باشد با این تفاوت که در بختش تجهیتزات
الکتریکی فناوری دوچرخ برقی با توجه به اقدامات انجام شده در این بخش بهتر است تنها از تحقیقات درون زا استفاده شود.

جدول  -5جدول روش اکتساب فناوری دوچرخ برقی

روش اکتساب دوچرخ برقی
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تجهیزات الکتریکی

باتری

تجهیزات مکانیکی

خرید
همکاری فناروانه



تحقیقات درون زا








 -3-2-7-3ایستگاه های شارژ

ایستگاه های شارژ به طور کلی در چهار نوع مختلف دسته بندی می شوند که دو نوع آن خانگی  ،یک نوع سیستم های شتارژ
عمومی معمولی و نهایتا سیستم های شارژ عمومی سریع می باشد  .تمامی انواع ایستتگاه هتای شتارژ از فناوریهتای مشتابهی
استفاده می کنند که عبارتند از یکسو ساز  ، AC to DCسیستم حفاظتی و سوکت اتصال .
با توجه به اینکه سطح آمادگی فناوری در دو بخش اول یعنی یکسو ساز  AC to DCو سیستم حفاظتی نسبتا باال می باشد ،
شیوه اکتساب ترجیحا دو روش همکاری فناورانه و تحقیقات درون زا می باشد ولی در خصوص سوکت اتصال با در نظر گرفتن
این مطلب که هیچ اقدام خاصی در مورد کسب فناوری آن انجام نشده است بهتر است از طریق خرید فنتاوری و یتا همکتاری
فناورانه اقدام به اکتساب فناوری نمود.
جدول  -6جدول روش اکتساب فنآوری ایستگاه های شارژ

روش اکتساب ایستگاه های شارژ
یکسو ساز AC to DC

سیستم حفاظتی

سوکت اتصال


خرید
همکاری فناروانه





تحقیقات درون زا
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جمع بندی کلی مطالب عنوان شده فوق را می توان به صورت کلی در جدول زیر مشاهده نمود.

جدول  -7جمع بندی روش اکتساب فناوری

پیچیدگی
چرخه
عمر اطلس

فناوری

دوچرخ برقی

خودرو برقی

باتری

رشد

تجهیزات
مکانیکی

رشد
4

تجهیزات
الکترونیکی

رشد

باتری

رشد

تجهیزات
مکانیکی

رشد

تجهیزات
الکترونیکی

3.9

توانمندی

ACT

3.4

6

رشد

یکسو ساز  ACرشد
to DC

ایستگاه شارژ سیستم حفاظتی رشد
سوکت

رشد

4.9

روش اکتساب

2.2

گستردگی
همکاری تحقیق
حوزه
فناروانه درون زا

پیرو

مشخص

پیرو

مشخص

پیرو

مشخص

پیرو

مشخص

پیرو

مشخص

پیرو

مشخص





خرید















پیرو

مشخص





پیرو

مشخص





پیرو

مشخص
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بخش دوم :

اقدامات و سیاست ها

58
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فصل چهارم:
بررسی وضعیت فعلی کارکردهای نظام نوآوری
فناورانه خودرو برقی در کشور
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 -4بررسی وضعیت فعلی کارکردهای نظام نوآوری فناورانه خودرو برقی در کشور
 -1-4نظام نوآوری فناورانه
تعریف « :شبکهای پویا از عامالن که در یک ناحیهی اقتصادی/صنعتی تحت زیرساختهای نهادی خاص با یکدیگر در تعامتل
بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداری از فناوری سهیم هستند».
نقطهی آغاز تحلیل یک نظام نوآوری فناورانه بر یک منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یک تکنولتوژی
یا یک زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهای نوآوری تکنولوژیکی ،تحلیل و ارزیابی توسعهی یک نوآوری
تکنولوژیکی خاص در قالب ساختار یا فرآیندهای پشتیبان (یا مخرب) آن است .تأکید رویکرد نظام نوآوری تکنولوژیکی بر نقش
شایستگی اقتصادی ،توانایی توسعه و استفاده از فرصتهای جدید کسب و کار به عنوان جنبهای مهم از نتوآوری تکنولتوژیکی
میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریک جریانهای دانش برای رخداد تغییرات فناورانه و عملکرد اقتصادی تأکید میکنتد.
تحریک جریانهای دانش برای تحریک فعّاالنهی دانشهای موجود به منظور ایجاد فرصتهای جدید کسبوکار ،الزم استت.
این جنبهی رویکرد نظام نوآوری تکنولوژیکی بر اهمیت اشخاص به عنوان منابع نوآوری تأکید میکند.
تمرکز بر فعّالیتهای کارآفرینانه ،مکمّل تأکید بر جریانهای دانش است .مشخصهی دوّم متمایز کنندهی مطالعات مربوط بته
نظام نوآوری فناورانه از رویکردهای دیگر ،تمرکز زیاد آن بر پویایی سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه
نظام تکنولوژیکی نوآوری را تشویق به نگریستن به آن به عنوان چیزی کرده است که در طول زمان ایجاد میگردد [.]1
بطور کلی یک نظام نوآوری فناورانه برای دستیابی به اهداف خود می بایست هفت کارکرد اصلی را مورد توجه قرار دهد و برای
هریک از این کارکردها  ،راهکار مناسبی بیابد که عناوین این کارکردها به شرح زیر می باشد .
 -1کارکرد کارآفرینی
 -2کارکرد خلق دانش
 -3کارکرد انتشار دانش
 -4کارکرد جهت دهی به سیستم
 -5کارکرد شکل گیری بازار
 -6کارکرد تامین منابع
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 -7کارکرد مشروعیت بخشی
در ادامه این فصل به صورت مشروح به این کارکردها پرداخته خواهد شد

 -2-4نگاه ساختاری به نظامهای تکنولوژیکی نوآوری
در این بخش به سه دسته از عوامل ساختاری موجود در نظامهای فناورانه نوآوری پرداخته خواهد شد .این سه دسته عبارتنتد از
بازیگران ،نهادها و فناوریها که به اجزای نظام نواوری فناورانه نیز شناخته می شوند.
 -1-2-4بازیگران
دستهی بازیگران شامل هر سازمانی است که در ظهور فناوری به طور مستقیم به عنوان توسعه-دهنده و یادگیرندهی فناوری یا
به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیمکننده ،تأمینکنندهی مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این بازیگران ،یک نظتام
نوآوری تکنولوژیکی هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوریهایی را ایجاد ،منتشر و بهرهبرداری میکنند .ایجتاد یتک
نظام فناورانه نوآوری وابسته به حضور مهارتها و اشتیاق بازیگران آن برای انجام اقدامات مختلف است.
با توجه به اینکه سند حاضر در قالب نظام نوآوری فناورانته تتدوین متی گتردد و بته منظتور همتاهنگی شتناخت بتازیگران بتا
کارکردهای شناخته شده نظام نوآوری  ،شناسایی بازیگران مرتبط با سند از منظر هفت کتارکرد نظتام نتوآوری فناورانته متورد
بررسی قرار گرفته و تعیین گردید .
با توجه به مطالب گفته شده و ارتباطی که بخش های مختلف جامعه (دولتی و خصوصی) در قالتب موتورهتای محترک نظتام
نوآوری با سند در دست مطالعه دارند  ،بازیگران اصلی مرتبط با هریک موتورهای محرک نظتام نتوآوری و کارکردهتای آن در
مرحله اول با جستجوهای انجام شده توسط تیم فنی مورد شناسایی قرار گرفته و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اجرای صتحیح ستند
مورد تحلیل شد  .در مرحله بعد یافته های تیم فنی در خصوص بازیگران کلید در جلسه کمیته راهبری ارائه گردیده و پس از در
نظر گرفتن موارد ارائه شده توسط اعضا محترم کمیته راهبری به تایید نهایی رسید.
نتیجه نهایی بدست آمده از کمیته راهبری در خصوص بازیگرانی که در این سند تاثیرگذار می باشند را میتتوان بته شترح زیتر
عنوان نمود (جدول .)8
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جدول  -8فهرست بازیگران کلیدی تاثیرگذار در حوزه خودرو برقی

سازمان  /موسسه

ردیف

فعالیت

1

جهت دهی – کارآفرینی –
مشروعیت بخشی

وزارت صمت

2

بسیج منابع

وزارت نفت

3

بازار سازی – جهت دهی –
کارآفرینی -مشروعیت بخشی-
بسیج منابع -خلق انتشار دانش

وزارت نیرو

4

بازارسازی

وزارت راه و ترابری

5

مشروعیت بخشی – جهت دهی

وزارت کشور

6

جهت دهی – بسیج منابع

سازمان محیط
زیست

7

مشروعیت بخشی

پلیس راهور

8

مشروعیت بخشی – بازارسازی –
جهت دهی

شهرداری

9

مشروعیت بخشی

رسانه های جمعی

10

بسیج منابع

بانک ها و صندوق
های مالی

11

جهت دهی – مشروعیت بخشی –
انتشار دانش

تسهیلگران فناوری

12

خلق دانش – انتشار دانش

دانشگاه ها

13

خلق دانش – انتشار دانش

پژوهشگاه ها و
مراکز تحقیقاتی

1

نقش

طراحی و تدوین مسائل و قوانین مرتبط با
صنعت خودرو برقی
ارائه یارانه و تسهیالت از محل صرفه جویی
مصرف سوخت
بررسی و هماهنگی برای ایجاد زیرساختهای
الزم در بخش ایستگاه های شارژ
هماهنگی برای ایجاد ایستگاه های شارژ در
اقامتگاه های بین راهی و پایانه ها
ارائه مجوزهای الزم به منظور گسترش فرهنگ
بهره گیری از خودرو برقی و همچنین تدوین
بسته های تشویقی در بودجه ساالنه
تعیین معیارهای الزم زیست محیطی خودرو
برقی
همکاری در تسهیل تردد خودروهای برقی در
کشور
ارائه بسته های تسهیل گر برای استفاده از
خودرو برقی در سطح شهر
آشنایی جامعه با خودرو برقی و فرهنگ سازی
بهره گیری از خودرو های برقی
ارائه تسهیالت و خدمات مالی به منظور
گسترش استفاده از خودرو های برقی
ایجاد هماهنگی با دارندگان خارجی فناوری به
منظور تسهیل در کسب فناوری خودرو برقی
گسترش دانش تخصصی در حوزه فناوری
خودروهای برقی
انجام تحقیقات به منظور کسب دانش فنی
فناوریهای مرتبط با خودرو برقی
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

1
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ردیف

فعالیت

سازمان  /موسسه

نقش

14

مشروعیت بخشی

انجمن ها و ستادها

اشاعه فرهنگ بهره گیری از خودرو برقی

15
16

بازارسازی – بسیج منابع -
کارآفرینی
بازارسازی – بسیج منابع -
کارآفرینی
بازارسازی

17
18

سازندگان
قطعه سازان
واردکنندگان
مصرف کنندگان

ایجاد ارتباط مناسب برای تولید داخلی خودرو
های برقی
ساخت قطعات مورد نیاز برای تولید داخل و
همکاری با سازندگان
ورود انواع خودروهای برقی مورد تایید
بهره برداری از خودرو برقی و مصرف کننده
نهایی
انتقال تکنولوژی و همکاری فناورانه با
سازندگان داخلی
تسهیل در تدوین قوانین هزینه های قانونی از
قبیل بیمه و مالیات به منظور گسترش بهره
گیری از خودرو های برقی
تدوین استانداردهای الزم برای انواع خودرو
های برقی

19

کارآفرینی  -بازارسازی

دارنده خارجی
فناوری

20

مشروعیت بخشی – جهت دهی

متولیان هزینه های
قانونی

21

جهت دهی

اداره استاندارد

22

جهت دهی – مشروعیت بخشی –
بسیج منابع – کارآفرینی -
بازارسازی

مرکز یا ستاد متولی
توسعه خودرو برقی

ایجاد هماهنگی بین بازیگران اصلی و اقدام
کننده اصلی طرح توسعه خودرو برقی در کشور

23

جهت دهی

مجلس شورای
اسالمی

تدوین قوانین تسهیل کننده بهره گیری از
خودرو برقی در کشور

 -2-2-4نهادها
نگاه به نهادها به عنوان قواعد بازی در یک جامعه یا به طور رسمیتر «تنگناهتای تتدبیر شتدهی انستانی کته شتکلدهنتدهی
تعامالت انسانها میباشد» رایج است .میتوان بین نهادهای رسمی و غیر رسمی تمایز قائل شد .در رابطه با نهادهتای رستمی
میتوان گفت که آنها قواعدی مدون شده هستند و توسط ذیصالحان وادار به اجترا شتدن متیگردنتد .از طرفتی ،نهادهتای
غیررسمی ضمنیتر هستند و در نتیجهی فرایند تعامل بازیگران شکل میگیرند .نهادهتای غیررستمی متیتواننتد هنجتاری یتا
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شناختی باشند .قواعد هنجاری همان ارزشها و هنجارهای اجتماعی با جنبههای اخالقی هستند ،درحالیکه قواعتد شتناختی را
میتوان چارچوبهای ذهنی و پارادایمهای اجتماعی دانست.
مثالهایی از نهادهای رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخشنامهها یا قراردادهای بنگتاههتا .مثتالی در
رابطه با قواعد هنجاری ،مسئولیت احساس شده توسط یک شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پاکیزهسازی آنها است.
مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوی ذهنی (ابتکاری) یا رویههای حل مسأله هستند .همچنین میتوان نگاهها و
انتظارات بازیگران درون نظام را نیز در این دسته جای داد [.]1
در گزارش حاضر نهاد ها در قالب قوانین و مقررات بازدارنده  ،پیش برنده  ،هنجار های اجتماعی و اقتصادی تعریف شده اند که
در بخش کارکردها به شرح مصداق های این نهادها پرداخته خواهد شد.
 -3-2-4فناوری
عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساختهای فناورانه (که خود آنها نیز مصنوع به شمار میروند) به صورتی یکپارچته
هستند .عملکرد فنی اقتصادی این مصنوعات که شامل ساختارهای هزینه ،ایمنی ،قابلیت اطمینتان ،اثترات افتزایش مقیتاس و
موارد دیگر هستند از اهمّیت حیاتی برای فهم فرایند تغییر فناورانه برخوردارند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه به عنوان بخشی از نظام نوآوری فناورانه ،یک ساز و کار بازخوردی مهم (بین تغییتر
فناورانه و تغییر نهادی) مغفول واقع میشود .برای مثال ،در صورت ایجاد بهبود در ایمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ایجاد یک
طرح ،ارائهی یارانه برای تحقیق و توسعه در حمایت از یک فناوری نوظهور ،راه را برای اجرای طرحهتای حمتایتی بتا جزئیتات
بیشتر (شامل نمایش-های علمی) هموار خواهد کرد .این اقدام نیز میتواند منجر به بهبودهای فناورانه بیشتر گردد.
همانطور که در فصول پیشین نیز اشاره شد  ،فناوری هایی که به آنها پرداخته شده است شامل فناوری ایستتگاه هتای شتارژ ،
دوچرخ های برقی  ،موتور سیکلت برقی  ،خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی می باشد.
 -4-2-4روابط و شبکهها
مؤلفههای موجود در نظام نوآوری فناورانه ،صرفاً سنگ بنای آن محسوب میشوند .این بخش فراهمآورنده یک نگاه مفهتومی
به تمامی روابط ممکن است.
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روابط ممکن بین مؤلفههای ساختاری دارای انواع گوناگونی میباشند .میتوان این روابط را به روابط بین بازیگران ،بین نهادها،
بین فناوریها و همچنین بین بازیگران و نهادها ،بین بازیگران و فنارویها و بین فناوریها و نهادها تقسیم کرد.
رابطهی بین بازیگران شامل روابطی از فعّالیتها همچون مبادالت مالی ،همکاریها ،طرحریزیها و ساخت و سازها هستتند،
درحالیکه روابط بین فناوریها و روابط بین نهادها شامل روابطی از جنس طراحی است.
در برخی موارد خاص ،روابط موجود در یک گروه از بازیگران ،نهادها و فناوریها از روابط موجود در خارج از گروه ،قویتر است.
در صورتی که این مؤلفههای ساختاری باعث ایجاد یک پیکربندی متراکم گردند ،میتوان آن را یک ساختار شبکهای یتا یتک
شبکه نامید .مثالی در این رابطه میتواند ائتالف بنگاههایی برای کاربرد یک فناوری نوظهور باشد (قواعد فناورانه) که بهوسیلهی
مجموعهای از روشهای حل مساله هدایت میشود و توسط برنامههای یارانهای حمایت میشتود (قواعتد نهتادی) .همچنتین،
انجمنهای صنعتی  ،جوامع تحقیقاتی ،شبکههای سیاستی ،روابط عرضهکننده و کاربر نیز مثالهایی از این شبکهها به شمار می
روند.

 -3-4نگاه فرایندی به نظامهای نوآوری فناورانه
هدف نظام نوآوری فناورانه ،تحقق اهداف فرایند نوآوری است .این اهداف شامل خلق ،انتشار و بهرهبرداری از فناوری است که
در قالب توسعهی فناورانه ،بهظهور میرسد .حال دستههای مختلف فعّالیتتهتایی کته بتر توستعهی فنتاوری اثتر متیگذارنتد،
کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نام میگیرد .کارکردها ،فرایندهایی هستند که وجود آنها در شکلگیری یتک نظتام نتوآوری
فناورانه ضروری است .هریک از این کارکردها ،میتواند از طریق فعّالیتهای گوناگون برآورده شوند .در راستتای شتکلگیتری
نظام نوآوری فناورانه برای یک فناوری 7 ،کارکرد گوناگون باید برآورده گردد .از طرفی ،این کارکردها بر یکدیگر اثرگذار هستند
و میتوانند منجر به تقویت و یا تضعیف یکدیگر شوند .در نتیجهی چنین تعامالتی میان کارکردها ،حلقههتای علتی و معلتولی
متفاوتی قابل شناسایی هستند.
با توجه به خبره محور بودن سند حاضر  ،به منظور مشخص شدن وضعیت موجود و همچنین اقدامات مورد نیاز برای دستتیابی
به اهداف چشم انداز تعیین شده  ،هریک از این کارکردها در قالب پرسش هایی شکل گرفتته و از خبرگتان متورد ستوال قترار
گرفتند .بنابراین ،در ادامه به معرفی کارکردها و چگونگی اثرگذاری آنها بر یکدیگر پرداخته خواهد شد.
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 -1-3-4فعّالیتهای کارآفرینی
کارآفرینان از بازیگران کلیدی در نظامهای نوآوری به شمار میروند .فعّالیتهای کارآفرینی را نیز متیتتوان در قالتب یکتی از
فرآیندهای اصلی نظام نوآوری جای داد .فعّالیت کارآفرینی عبارتست از تبدیل دانش فنی موجود به کسب و کارهای جدید .این
کار از طریق انجام پروژههای اجرایی انجام میشود .بنابراین ،از الزمههای انجام فعّالیت کارآفرینی ،وجود دانش فنی است .نکته
ی قابل بیان آن است که هر بازیگری (شامل هر بازیگری در بخش خصوصی یا عمومی و یا بازیگران دولتی ،دانشگاهی و یتا
صنعتی) که به انجام فعّالیتهای کارآفرینی مبادرت ورزد ،در آن مقطع خاص به عنوان کارآفرین شناخته می-شود .بنابراین ،در
برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش کارآفرین ظاهر شوند.
به طور کلی میتوان دو زیرکارکرد را برای فعّالیتهای کارآفرینی متصور شد :ایجاد فرصتهای کاری جدید و شناساندن فرصت
های کاری جدید .در ایجاد فرصتهای کاری جدید ،کسب سود به طتور مستتقیم متورد هتدف قترار متیگیترد؛ درحالیکته در
شناساندن فرصتهای کاری جدید ،ایجاد مشروعیت برای آن محصول یا خدمت (و در سطحی باالتر بترای تکنولتوژی) هتدف
اصلی فعّالیت است .در این حالت ،با ایجاد مشروعیت برای محصول یا خدمت ارائه شده ،زمینهای برای کسب سود فتراهم متی
شود.
میتوان گفت که فعّالیتهای کارآفرینی شامل تالشهایی است که بطور مستقیم به تجاریسازی محصوالت و ختدمات ارائته
شده بر پایهی دانش فنی موجود میپردازند .درحقیقت ،این فعّالیت است که یک نظام نوآوری را از یک نظام تحقیقتات متمتایز
میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعّالیتهای کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیری دانشهای جدید از تکنولوژی موجتود
گردد .بنابراین ،از یکسو توسعهی دانش الزمهی انجام فعّالیتهای کارآفرینانه است و از سوی دیگر ،فعّالیتهای کارآفرینانه با
افزایش دانش فنی در رابطه با تکنولوژی همراه است.

 -2-3-4خلق دانش
کارکرد خلق دانش ،دربرگیرندهی تمامی فعّالیتهایی است که میتوان در فرایند یادگیری قرار داد .بدیهی است که این کارکرد
در قلب فرایند نوآوری و در نتیجه در قلب یک نظام نوآوری جای دارد .بنابراین ،تحقق این کارکرد پتیشنیتاز توستعهی نظتام
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نوآوری تکنولوژیک تلقی میگردد و جزء کارکردهایی است که میبایست پیش از کارکردهای دیگر محقَق گردد .این یادگیری
در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تکنولوژی نوظهور ،بازار ،شبکهها و مصرفکنندگان صادق است.
این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .از مهمترین انواع یادگیری رخداده در راستای تحقتق ایتن کتارکرد،
یادگیری در حین جستجو (یادگیری کتابخانهای) و یادگیری در حین انجام کار  ،یادگیری در حین تعامل و یادگیری در حتین
استفاده میباشد.
 -3-3-4انتشار دانش
کارکرد انتشار دانش دربرگیرندهی مجموعهای از فعّالیتها با هدف تسهیم و به اشتراکگذاری دانتش و اطالعتات در میتان
بازیگران مختلف موجود در سیستم است .یک عامل ساختاری ضروری برای تحقق انتشار دانش ،شبکه است .یکتی از ویژگتی
های مهم نظام نوآوری تکنولوژیک ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترین نقشی که یک شبکه قادر به برآوردن آن استت،
فراهمآوری بستری برای ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است.
انتشار دانش میتواند به دو صورت یکطرفه و دوطرفه انجام بپذیرد .در حالت اول ،بازیگری که دارای دانش مورد نیاز بازیگران
دیگر است ،آن را در اختیار آنها قرار میدهد .در حالت دوم ،بازیگران مختلف ،دانش خود را که مکمل دانش بتازیگران دیگتر
است ،در ازای دریافت دانش آنها (که مکمل دانش خود است) در اختیارشان قرار میدهد.
نظام نوآوری بر این موضوع تمرکز دارد که زمانی میتوان گفت توسعه تکنولوژی بهوقوع پیوسته است کته بتازیگران مختلتف
بتوانند با یکدیگر تعامل کنند .از این رو ،مهمترین نقشی که کارکرد انتشار دانش برعهده دارد ،ایجاد یادگیری تعاملی است.
فعّالیتهای مربوط به انتشار دانش مربوط به دامنهی گستردهای از بازیگران و شبکههای بین آنها میشتود .سیاستتگتذاران
بهتر است با توسعهدهندگان تکنولوژی (صنعتگران) رابطه برقرار کنند و توسعهدهندگان تکنولوژی نیتز ،مناستب استت تتا بتا
پژوهشگران حوزه تکنولوژی ،مرتبط باشند .از طریق این ارتباطات و تعامالت ،فهم مشترکی از موضوع توسعه تکنولوژی در بین
بازیگران مختلف ایجاد می-گردد و منجر میشود تا ساختار با تکنولوژی نوظهور و بالعکس سازگار شود.
 -4-3-4جهتدهی به سیستم
کارکرد جهتدهی به سیستم متشکل از فعّالیتهایی است که به گزینش و محدود کتردن گزینته-هتای موجتود در رابطته بتا
تکنولوژی ،کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد.
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میتوان فعّالیتهای انجام شدهی مربوط به این کارکرد را به سه دسته تقسیم کرد :تنظیمی  ،شناختی و هنجاری  .درحقیقتت،
فعّالیتهای رخداده در این کارکرد منجر به ایجاد ،تغییر و یا از میان برداشتن نهادهای موجود در سیستم میشود .برای توضتیح
بیشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسبت به برخی گزینههای پیشرو افزایش دهند (شناختی) .برای
مثال ،عملکرد خوب یک گزینهی تکنولوژی منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه میگردد .با افزایش انتظارات نستبت بته آن
گزینه ،اولویّت آن گزینه در اذهان باالتر میرود .این رخداد به معنای تغییر در شناختهای پیشین و ایجاد شناخت جدید نستبت
به گزینههای موجود است .برخی دیگر از رخدادها میتوانند منجر به تغییر در هنجارهای موجود شوند .برای مثال ،وقتوع یتک
رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از تکنولوژیهای تولید انترژی (ماننتد انترژیهتای تجدیدپتذیر)
گردد .با افزایش ارزش این نوع از تکنولوژیها ،پارادایم جدیدی در نظام موجود شکل میگیرد .در پتارادایم جدیتد ،هنجارهتای
جدیدی مطرح میشوند (گونهی هنجاری جهتدهی به سیستم) .ممکن است در نتیجهی وقوع رخدادهای اثرگذار بر شناختها
و هنجارهای سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها و بطور کلی ،تصمیمات جدیدی (تنظیمی) اتخاذ گردنتد .اتختاذ
این تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدایت سیستم به سوی گزینههای خاص شود.
 -5-3-4شکلگیری بازار
مجموعهی فعّالیتها با هدف رقابتپذیر ساختن تکنولوژی نوظهور نسبت به تکنولوژیهای موجود در عرصهی بتازار در طتول
تحقق این کارکرد قرار میگیرند .نباید انتظار داشت که تکنولوژیهای نوظهور ،توانایی رقابت با تکنولوژیهای موجود را داشته
باشند .بنابراین نیاز است تا با هدف حمایت از نوآوری ،شرایطی قابل رقابت در بازار برای تکنولوژی نوظهور پدیتد آورد .درواقتع
میبایست با انجام مجموعهای از فعّالیتها ،برای رقابت تکنولوژی نوظهور با سایر تکنولوژیها محیطی کنترلشده پدید آورد.
درحقیقت ،یک تکنولوژی نوظهور در مسیر رشد و توسعه خود نیازمند دستیابی به قابلیتهایی است که به واسطهی آنها بتواند
در بازار نفوذ کرده و به سوی بلوغ خود حرکت نماید .شکلگیری بازار هر تکنولوژی نوظهور با پیدایش سه قابلیت ،قابلیتهتای
فنی  ،قابلیتهای اقتصادی و قابلیتهای بازار در آن تکنولوژی همراه خواهد بود .به عبارت دیگر ،شکلگیری بازار تکنولوژی
در قالب دستیابی به این سه قابلیت تجلی پیدا مینماید .با دستیابی به هر قابلیت ،تواناییهایی از ابعتاد گونتاگون در تکنولتوژی
ایجاد میگردد و زمینه را برای نفوذ تکنولوژی در بازار آماده میکند.
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 -6-3-4بسیج منابع
مجموعهای از فعّالیتهای مربوط به تأمین و هماهنگی ورودیهای الزم برای توسعهی نظام نوآوری در راستای تحقق کارکرد
بسیج منابع قرار میگیرند .دسترسی به منابع مورد نیاز ،یکی از ضروریترین نیازهای توسعه نظامهای نوآوری تکنولوژیک است.
فعّالیتهایی که در این کارکرد صورت میپذیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگذاریهایی است که در فرایند توسعه انجام متیشتوند.
همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت تکنولوژی ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه
نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد .درصورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهای مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیت
های متمایز ،یک تکنولوژی نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراین ،این کارکرد دارای اهمّیّت فراوانتی
در روند توسعه میباشد .بنابراین نگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپذیر است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازی افراد علمی یا فنی موردنیاز برای توسعهی تکنولوژی
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازی بودجهها و اعتبارات موردنیاز برای توسعهی تکنولوژی
 منابع مادی :تأمین و هماهنگسازی مواد (و در پارهای اوقات ،قطعات) موردنیاز برای توسعهی تکنولوژی
 منابع مکمل :تأمین و هماهنگسازی زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل موردنیاز برای توسعهی تکنولوژی

 -7-3-4مشروعیتبخشی
آن دسته از فعّالیتهایی که به دنبال ایجاد مقبولیت اجتماعی برای تکنولوژی جدید هستند و میتوانند منجر به تغییر نهادهتای
موجود در جامعه و همراستا شدن آنها با نیازهای بازیگران موجود در نظام مورد نظر گردند را میتوان محقَقکننده این کارکرد
دانست .برای توضیح بیشتر میتوان گفت که ظهور یک تکنولوژی جدیتد ،اغلتب بتا مخالفتت بتازیگرانی کته دارای منتافع در
تکنولوژیهای کنونی هستند ،همراه میشود .بنابراین ،نیاز است تا بازیگران تکنولوژی نوظهور ،بتر ایتن لختتی موجتود غلبته
نمایند .این کارکرد در توسعهی تکنولوژیها مانند یک کاتالیزگر عمل میکند و به فرایند توسعهی نظتام نتوآوری سترعت متی
بخشد .این امر از طریق تشویق قانونگذاران و سیاستگذاران ،به ایجاد آرایشبندی جدیدی از بدنهی قواعد و مقررات مربتوط
به نظام نوآوری تکنولوژیک صورت میپذیرد.
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این کارکرد ،تا حد زیادی با کارکرد جهتدهی به سیستم شباهت دارد .بزرگترین تفاوتی که بین این-دو وجود دارد ،این استت
که کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،دارای قدرت اجرایی برای تغییر قواعد موجود در نظام نوآوری تکنولوژیک نیست.
این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان میپردازد و از طریق این نهادها است که با کارکردهای دیگر (ماننتد جهتت
دهی به سیستم و تأمین منابع) قدرت اجرایی پیدا مینماید.

 -4-4وضعیت موجود
به منظور تعیین اهداف کالن می بایست عالوه بر در نظر گرفتن چشم انداز به بررسی وضعیت موجود نیز اقدام گردد .در همین
راستا بر اساس کارکردهای نظام نوآوری و از طریق پرسشنامه مرتبط با این کارکردها که توسط اعضا محتترم کمیتته راهبتری
سند حاضر تکمیل گردید  ،وضعیت موجود مورد تحلیل قرار گرفته که شرح این تحلیل در ادامه خواهد آمد.
در نمودارهایی که به منظور نمایش وضعیت فعلی طراحی شده است  ،مسائل مرتبط با هر کتارکرد مشتخص شتده و میتانگین
ام تیازی که اعضا کمیته راهبری به هریک از این مسائل داده اند در قالب امتیاز  1تا ( 5خیلی ضعیف  ،ضعیف  ،متوسط  ،خوب
و خیلی خوب) آمده است و میانگین این امتیازات که نشان دهنده وضعیت فعلی کارکرد مورد نظر متی باشتد در بتاالی نمتودار
آورده شده است .و در نتیجه کاستی ها و موانع توسعه فناوری خودروهای برقی بر اساس وضعیت کشور در هر یتک از فعالیتت
های نظام نوآوری فناورانه قابل تعریف می باشد.
شرح پرسش های ارسالی برای هریک از فعالیت های نظام نوآوری فناورانه به شرح زیتر متی باشتد .همچنتین یتک نمونته از
پرسشنامه ارسالی برای اعضا محترم کمی ته راهبری که هریک از پرسش های زیر به صورت جداگانه در آن قرار گرفته اند  ،در
انتهای جدول زیر ارائه گردیده است.
جدول  -9پرسشنامه تعیین وضعیت کارکردهای نظام نوآوری در ارتباط با فناوری خودرو برقی

فعالیت

پرسش های تعیین وضعیت

کارآفرینی

به منظور تجاری سازی چه اقداماتی برای کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری صورت گرفته است؟
چه زیرساختهای انکوباتوری برای تجاری سازی وجود دارد ؟
چه زیرساختهای مناسبی جهت ارائه و نمایش محصوالت در قالب نمایشگاه ها  ،فن بازارها و غیره  ،فراهم شده است؟
چه فعالیتهایی برای ایجاد فضای رقابتی سالم بین شرکتهای نوآور  ،شرکتهای صنعتی تولید کننده و واردکنندگان انجام
شده است؟
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فعالیت

خلق دانش

انتشار دانش

پرسش های تعیین وضعیت
چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری ایستگاه شارژ از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده
است؟
چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری دوچرخ برقی از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده
است؟
چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری موتور سیکلت برقی از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام
شده است؟
چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری خودرو هیبریدی از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده
است؟
چه فعالیتهایی در خصوص خلق دانش فناوری خودرو برقی از طریق یادگیری درون زا و یا انتقال فناوری انجام شده
است؟
چه اقداماتی در خصوص انتشار دانش در قالب شبکه های نرم ( آموزش  ،پایگاه های اطالعاتی مشترک بین بازیگران )
در نظر گرفته شده است؟
آیا تاکنون از طریق اتحادهای استراتژیک  ،هاب های تکنولوژی و سرمایه گذاری های مشترک اقدامی در خصوص
انتشار دانش این فناوری به انجام رسیده است؟
چه فعالیت های در خصوص شناخت جامعه از چگونگی استفاده از خودرو برقی و شفاف سازی مزیت استفاده از آن
صورت گرفته است ؟
چه اقداماتی در خصوص جلوگیری از افزایش آلودگی هوا در قالب قوانین  ،مقررات  ،هنجارها و رسانه های جمعی
تاکنون به انجام رسیده است؟
چه قوانین بازدارنده  ،پیش برنده و اقتصادی در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه مصرف سوختهای فسیلی وجود
دارد؟

جهت دهی به سیستم

رسانه های جمعی در کاهش هزینه مصرف سوختهای فسیلی چه تاثیراتی داشته اند؟
برای همسویی با حرکت جهانی به سمت بهره گیری از خودروهای برقی چه فعالیتهایی انجام شده است؟
چه اقداماتی به منظور شفاف سازی بازار تقاضای خودرو برقی صورت گرفته است ؟
چه قوانین  ،استانداردها و توافق نامه هایی برای تسهیل در بهره گیری از خودرو برقی تصویب گردیده است؟
دسترسی به زیرفناوری های الزم خودرو برقی تا چه اندازه امکان پذیر است ؟ چه اقداماتی برای دسترسی کامل صورت
گرفته است؟
آیا مواد اولیه و تجهیزات مکمل مورد نیاز وجود دارد ؟

شکل گیری بازار

آیا خروجی فناوری برای بازار قابل قبول است ؟
آیا این فناوری قابلیت اطمینان باالیی دارد؟
آیا نتیجه نهایی دستیابی به تکنولوژی از بعد هزینه – فایده مثبت است؟
آیا فناوری خودرو برقی قابلیت رقابتی قابل قبولی در برابر سایر محصوالت دارد؟

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
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پرسش های تعیین وضعیت

فعالیت

پتانسیل موفقیت فناوری خودرو برقی را در بازار چه اندازه است؟
چه منابع انسانی علمی و فنی برای گسترش فناوری خودرو برقی وجود دارند؟
چه سرمایه گذاری های دولتی  ،خصوصی و کمک های بالعوض دولتی برای توسعه فناوری خودرو برقی انجام شده
است؟

بسیج منابع

به منظور تامین مواد اولیه و زیرساختهای توسعه فناوری چه اقداماتی صورت گرفته است؟
چه منابع زیرساختی  ،محصوالت و خدماتی از طریق سایر حوزه تامین شده است؟
قانون گذار چه قوانین حمایتی و بازدارنده ای برای استفاده گسترده از خودرو برقی تصویب نموده است؟

مشروعیت بخشی

چه هماهنگی هایی به منظور جلب مشارکت  ،اعمال نفوذ در گروه های پشتیبان و حمایت رسانه ای برای گسترش
بهره گیری از خودرو برقی انجام گرفته و یا باید انجام بگیرد؟
چه اقداماتی برای همگرا سازی سازمانها و نهادها با فرآیند افزایش بهره گیری از خودرو برقی انجام شده است؟

سرفصل :
بخش :
عناصر تاثیرگذار
نهاد ها :

بازیگران :

شبکه ها :

فناوری :

پرسش  :در این قسمت پرسش های تعیین وضعیت (جدول فوق) ارائه گردیده است.
راهنما
وضعیت

در این قسمت مصادیق هریک از پاسخ های طیف لیکرت  ،متناسب با پرسش بیان شده است.

نمیدانم

خیلی کم 

کم 

متوسط 

زیاد 

توضیحات ( مصداق های وضعیت موجود انتخابی را توضیح دهید ) :

پیشنهادات و توصیه ها برای بهینه سازی وضعیت موجود :

جدول  -10نمونه پرسشنامه ارسالی برای اعضا محترم کمیته راهبری

خیلی زیاد 

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،اسفند 1393

73

سیاستها

پرسشنامه فوق برای تمامی اعضا محترم کمیته راهبری ارسال گردید که لیست شرکت کنندگان در جدول زیر ارائه می گردد.
جدول  -11اعضا کمیته راهبری بررسی کننده پرسشنامه وضعیت کنونی نظام نوآوری فناورانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

موسسه

1

دکتر بهزاد آسایی

دانشگاه تهران  -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2

دکتر سید محمد تقی بطحائی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی  -دانشکده برق

3

دکتر سید محمد صادق
میرغفوریان

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

4

مهندس مرتضی بهادری

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع تهران بزرگ

5

مهندس فرامرز شهبازی

ایران خودرو (ساپکو)

6

دکتر محمد امین رحیمی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

7

دکتر مهدی عسگری

پژوهشکده علوم و فنون هسته ای

8

دکتر منوچهر صادقیان

9

مهندس محمد اسکوئی

پژوهشگاه نیرو  -پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه

10

دکتر مهدی حبیبی دوست

دانشگاه تهران

11

مهندس احمد فیروزی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

12

مهندس سعید مرتضوی

شرکت توسعه منابع انرژی توان

13

مهندس مژگان بشیری

نماینده شرکت توزیع تهران بزرگ

14

مهندس پرویز افشاری

سازمان گسترش و نوسازی ایران

15

مهندس مجید ضیایی مؤید

سازمان گسترش و نوسازی ایران

16

مهندس حسین زیارتی

مدیر مرکز تحقیقات خودرو دانشگاه آزاد قزوین

17

مهندس کیانوش پورمجیب

معاون طراحی و توسعه محصول و پلتفرم ایران خودرو

18

مهندس کیوان وزیری

نماینده شرکت ایران خودرو

19

مهندس محمدعلی صالحی

مرکز تحقیقات ایران خودرو

در نهایت پاسخ نامه های ارسالی در قالب هریک از فعالیت ها نظام نوآوری دسته بندی شده که به تفصیل بیان میشود.
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 -1-4-4فعّالیتهای کارآفرینی
متاسفانه تاکنون فعالیت های کارآفرینانه در حوزه خودروهای برقی بطور جدی مورد توجه قترار نگرفتته استت  .خطتر پتذیری
سرمایه گذاری در این بازار باال بوده و هیچ گونه اقدامی در جهت کاهش خطرپذیری و تجاری سازی فناوری به انجام نرستیده
است  .زیرساختهای انکوباتوری مانند پارکهای علم و فناوری در خصوص این فناوری وجود نداشتته و زیرستاخت مناستبی نیتز
برای ارائه و نمایش محصوالت در قالب نمایشگاه ها  ،فن بازارها و غیر فراهم نشده است  .همچنین فضای رقابتی شفاف نبوده
و موقعیت شرکتهای مختلف نوآور  ،صنعتی تولید کننده و واردکنندگان از لحاظ رقابتی مشخص نمی باشد.
در کل می توان نتیجه گرفت بخش کارآفرینی در حوزه فناوری خودرو برقی در وضعیت موجود مناسب نبوده و نیاز به اقتدامات
اساسی در جهت بهبود دارد.

شکل  -17نمودار تعیین وضعیت فعلی کارکرد کارآفرینی

 -2-4-4خلق دانش
علیرغم اقدامات تحقیقاتی که در خصوص ایجاد ایستگاه های شارژ از طریق شبکه برق کشور  ،ساخت نمونه های پروتوتتایپی
دوچرخه  ،موتور سیکلت و خودرو برقی در موسسات تحقیقاتی و دانشگاه های کشور به انجام رسیده ولی سطح دانش فنتی در
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این حوزه پایین بوده و دوره آموزشی مدونی وجود ندارد .لذا نیاز مبرمی به اقدامات اساسی در خصوص خلتق دانتش در ستطح
کشور دیده می شود.

شکل  -18نمودار تعیین وضعیت فعلی کارکرد خلق دانش

 -3-4-4انتشار دانش
هیچ گونه اقدامی در خصوص انتشار دانش در قالب شبکه های نرم ( آموزش  ،پایگاه های اطالعاتی مشترک بین بازیگران ) و
یا از طریق اتحادهای استراتژیک  ،هاب های تکنولوژی و سرمایه گذاری های مشترک به انجام نرسیده است.
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شکل  -19نمودار تعیین وضعیت فعلی کارکرد انتشار دانش

 -4-4-4جهتدهی به سیستم
در کل می توان گفت در خصوص اقدامات شناختی کارکرد صدا و سیما و دیگر بختش هتای تتاثیر گتذار در قالتب مصتاحبه ،
تیزرهای تبلیغاتی ،برگزاری برنامه های مشخص نظیر اخبار  ،مسابقات و سمینارها به منظور شناخت جامعه از چگونگی استفاده
از خودرو برقی و شفاف سازی مزیت استفاده از آن بسیار کمرنگ بوده است و اطالع رسانی در این حوزه بسیار ضعیف است.
در مورد اقدامات تنظیمی  ،در خصوص جلوگیری از افزایش آلودگی هوا در قالب قتوانین  ،مقتررات  ،هنجارهتا و رستانه هتای
جمعی باید گفت وجود و یا وضع قانون به تنهائی نمی تواند بازدارنده باشد  ،اجرای قانون است که می تواند رفع اشتکال نمایتد
که متاسفانه در سطح کشور اجرای قوانینی از این دست چندان مورد توجه قرار نگرفته و بدلیل عدم وجود متولی با اختیتارات و
حمایت های قانونی الزم جهت اجرای قوانین حداقلی موجود  ،این بخش نیز با مشکالت عدیده ای دست به گریبان است .
بجز معدودی فعالیتهای جسته و گریخته و موازی که قابلیت جمع بندی ندارند  ،متاسفانه هیچ اقدام چشم گیتری در خصتوص
همسویی با حرکت جهانی به سمت بهره گیری از خودروهای برقی صورت نگرفته است .
از جمله قوانینی که در این حوزه وجود دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 قوانین بازدارنده مانند تعلیق صنایع آالینده و افزایش محدوده طرح ترافیک طرح خودروهای فرسوده -طرح عدم شماره گذاری خودروها
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 طرح ترافیک  -زوج و فرد عادی – زوج و فرد ویژه در شرایط بحران سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت حامل های انرژی عدم تخصیص کارت سوخت به موتورهای حجیم وارداتی اجرای طرح جیره بندی سوخت خودرو افزایش تصاعدی قیمت حامل های انرژی از قبیل برق  ،گاز و ... اعالم وزارت صنعت  ،معدن و تجارت در خصوص ورود پانصد هزار دستگاه خودرو و موتور سیکلت برقی با تعرفه صفردر برنامه  5ساله به بازار کشور
 تدوین استانداردهای مربوط به خودرو برقی (در حال انجام)علیرغم وجود برخی قوانین و رویه ها  ،عدم یکپارچگی و ضعف برختی قتوانین  ،فرستوده بتودن زیرستاختها و همچنتین نبتود
فرهنگ استفاده درست باعث شده است تا پیشرفت چندانی در حوزه جهت دهی به سیستم در قالب اقدامات تنظیمی  ،شناختی
و هنجاری دیده نشود و لزوم اقدامات اساسی در این خصوص مورد توجه قرار بگیرد.

شکل  -20نمودار تعیین وضعیت فعلی کارکرد جهت دهی به سیستم
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 -5-4-4شکلگیری بازار
در خصوص قابلیت فنی علیرغم پایین بودن سطح دانش فنی  ،امکان دسترسی به بخش عمده ای از زیر فناوری ها وجود دارد
و پاره ای از مواد اولیه برای ساخت خودرو قابل تامین است .همچنین قابلیت اقتصادی فناوری از دیدگاه کاهش مصرف سوخت
قابل قبول است از طرفی از بعد بازگشت سرمایه با توجه به قیمت باالی خودروی برقی ،باید میزان مشارکت دولت به جهت در
نظر گرفتن یارانه و دیگر اقدامات تسهیل کننده استفاده از خودرو برقی به شدت مورد توجه قرار بگیرد .
از بعد قابلیت بازار ،محصوالت تولید شده با این فناوری قابلیت استفاده خواهند داشت و همچنین قابلیت اطمینان بتاالیی را دارا
هستند ولیکن از منظر هزینه فایده باید گفت درجه موفقیت خودروهای برقی در بازار وابستگی مستقیم به سیاست های تشویقی
دولت و اقدامات جدی مانند تامین برق ارزان قیمت برای شارژ باتری و کاهش قیمت نهایی خودروهای برقی دارد.

شکل  -21نمودار تعیین وضعیت فعلی کارکرد شکل گیری بازار

 -6-4-4بسیج منابع
علیرغم دخیل نمودن تعداد زیادی از افراد بواسطه پروژه های تحقیقاتی (از جمله دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی خودروستازان)
منابع انسانی موجود در حوزه این فناوری از توانایی و قابلیت باالیی در مقایسه با کشورهای پیشرو برخوردار نیستند.
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سرمایه گذاری های انجام شده در حد ساخت نمونه های آزمایشگاهی و ساخت خودروهای نمایشی به منظور آشنایی مسئولین
به صورت محدود بوده و سرمایه گذاری قابل قبولی تاکنون در این بخش انجام نشده است  .منابع مالی تنها در قالب وام بوده و
هیچ گونه کمک بالعوضی از سوی دولت و یا دیگر سازمانها و شرکتهای خصوصی وجود نداشته است.
در خصوص منابع زیر ساختی و مواد اولیه نیز به جز اقدامات جزئی در مورد ساخت قطعاتی مانند باتری اقتدام خاصتی صتورت
نگرفته است.

شکل  -22نمودار تعیین وضعیت فعلی کارکرد بسیج منابع

 -7-4-4مشروعیتبخشی
بجز تعرفه وارداتی پایین تر خودرو های برقی به نسبت خودروهای غیر برقی  ،قانون حمایتی و بازدارنده خاصی بترای استتفاده
گسترده از خودرو برقی وجود ندارد  .همچنین به منظور هماهنگی برای جلب مشارکت  ،اعمال نفتوذ در گروههتای پشتتیبان و
حمایت رسانه ای برای گسترش بهره گیری از خودروهای برقی به غیر از ساخت چند نمونه ختودرو هیبریتدی جهتت آشتنایی
مسئوالن با این تکنولوژی تاکنون اقدام موثری در زمینه همگرایی سازمانها و نهادها انجام نشده است.
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شکل  -23نمودار تعیین وضعیت فعلی کارکرد مشروعیت بخشی

در نتیجه وضعیت فعلی نظام نوآوری فناورانه در فعالیت های هفتگانه به طور میتانگین وضتعیت ضتعیفی ارزیتابی متی شتود و
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است نمره هایی که کمیته راهبری به عنوان وضعیت نظام هتای نتوآوری داده شتده
فقط در برخی فعالیت های شکل دهی بازار به متوسط نزدیک شده است و در فعالیت های دیگر ضعیف و بستیار ضتعیف متی
باشد.

شکل  -24وضعیت فعلی  TISدر فناوری خودرو برقی
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 -5-4شناسایی موانع توسعه فناوری خودروی برقی
م وانع توسعه فناوری خودروی برقی  ،ضعف و کاستی هایی است که در نظام نوآوری فناورانه در بررسی وضعیت شناسایی شتده
است .این موانع بر اساس گپ بین وضعیت مطلوب و وضع فعلی در نظام توسعه فناوری تدوین شده است  .این موانع به تفکیک
هریک از فعالیت های نظام نوآوری فناورانه ارائه می گردد .مطمئنا تدوین سیاست هتا و اقتدامات بترای تقویتت نظتام توستعه
فناوری خودروی برقی در کشور با نگاه یه این موانع در فعالیت های مختلف انجام خواهد شد.
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جدول  -12موانع توسعه فناوری خودرو برقی

فعالیت
کارآفرینی






خلق دانش



انتشــــــار



دانش
جهت دهـی
به سیستم









شکل گیری
بازار








بسیج منابع





مشــروعیت
بخشی





موانع
عدم اقدامات الزم برای کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری
عدم وجود زیرساخت های انکوباتوری برای تجاری فناوری های درونزای خودروی برقی
عدم وجود زیرساخت ها پشتیبانی نمایش محصوالت و فناوری های خودروی برقی
ضعف در فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان
ضعف در برنامه های آموزشی و برنامه های اکتساب فناوری های خودروی برقی و
فناوری های مرتبط
عدم شکل گیری شبکه های نرم (پایگاه های اطالعاتی و آموزشی) برای انتشار دانش
عدم تشکیل هاب های تکنولوژی و سرمایه گذاری های مشترک برای انتشار دانش
عدم شناخت جامعه و شفافیت بسیار کم بازار نسبت به خودروی برقی
ضعف در اجرای قوانین بازدارنده و پیشبرنده در خصوص چالش های زیست محیطی و
اقتصاد انرژی خودروهای فسیلی
ضعف در همسویی برنامه های باالدستی و برنامه های جهانی برای توسعه خودروی
برقی
ضعف در توسعه فرهنگ به کارگیری خودروی برقی
عدم وجود استانداردهای فنی
ضعف در قوانین و تفاهمنامه های تسهیل کننده
کمبود دسترسی زیرفناوری های الزم خودروی برقی
کمبود زیر ساخت های الزم برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مکمل
قابلیت پایین پذیرش محصوالت فناورانه این حوزه در بازار
عدم اطمینان کامل از مثبت بودن هزینه و فایده بکارگیری در بازار
قابلیت رقابتی ناکافی در برابر خودروهای فسیلی
پتاسیل متوسط موفقیت فناوری خودروی برقی در بازار به علت پایین بودن قیمت
سوخت های فسیلی
کمبود منابع انسانی فنی و علمی برای گسترش فناوری خودروی برقی
ضعف در سرمایه گذاری برای توسعه فناوری
عدم وجود زیرساخت های تأمین مواد اولیه  ،خدمات و محصوالت مکمل
عدم وجود قوانین حمایتی و بازدارنده برای توسعه بکارگیری خودروی برقی
عدم وجود برنامه های مناسب برای جلب مشارکت گروه های پشتیبان
عدم اجرای اقدامات مؤثر همگراسازی بین بازیگران
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فصل پنجم:
رویکرد مناسب به نظام نوآوری فناورانه
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 -5رویکرد مناسب به نظام نوآوری فناورانه
 -1-5مقدمه
تغییر فناورانه را میتوان دارای ماهیتی چند وجهی و تدریجی دانست که باید در بسترسازی توسعه فناوری در جهتگیریهتای
خرد به آن توجه شود .با برخورداری از دو ویژگی چند وجهی بودن تغییر و نیز تکاملی (تدریجی) بودن آن ،از تغییر فنتاوری بته
صورت یک مسیر گذاریاد میشود .گذار عبارت است از مجموعهای از فرایندهای تدریجی ،پیوسته در طول زمان ،چند سطحی ،
چند مرحلهای  ،و شتابدهندهای که با هدف ایجاد تغییرات فراگیر در ابعاد اجتماعی ،فنی ،اقتصادی بهوقوع پیوسته و منجر بته
دگرگونی نظامهای اجتماعی-فنی موجود می گردد .
نظامهای نوآوری فناورانه به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازمانی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فنی پیرامتون ظهتور فنتاوری
های جدید میپردازد .این رویکرد مهمترین محرکهای خلق ،انتشار ،و بهره-برداری از نوآوری هتای فناورانته را در تعتامالت
نظاممند بازیگران  ،تحت زیرساختهای نهادی میداند.
رشد نظام نوآوری فناورانه باید با مالحظه پویایی دگرگونی میان سطوح مختلف گذار همراستا باشد .از طرف دیگر ،رشتد نظتام
نوآوری فناورانه بهطور مستقیم و با انجام مجموعهی فعالیتهای نوآورانه که از آن ها تحت عنوان کارکردهای نظام نوآوری (در
فصل پیش به آن اشاره شد) یاد میشود ،حاصل می گردد .تعامالت میان این کارکردها در قالب مجموعهای از حلقههای علتی
منجر به ایجاد تکانه در شکلگیری نظام نوآوری فناورانه می گردد .این مجموعه حلقههای علی مرتبط باهم که در هر یتک از
دورههای عمر گذار فناورانه به ظهور میرسند در ادبیات تحت عنوان موتورهای نوآوری یاد میشتوند .در ستایه مجموعتهای از
پویایی داخلی ،که همان پویایی حاصل تعامالت میان کارکردهای نظام نواوری و موتورهای نوآوری استت ،حاصتل متیشتود.
همراستایی پویایی داخلی با پویایی دگرگونی مناسبترین شرایط را برای وقوع گذار مهیا میکند.
"بهعنوان ایده محوری رویکرد راهبری گذار ،الزم است تا شرایط همراستا نمودن پویایی داخلی و دگرگونی که یکتی در قالتب
موتورهای نوآوری و دیگری در قالب تعامالت میان سطحی است ،مهیا شود" .
به این معنی که:
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 .1در پویایی داخلی ،تعامالت میانکارکردی نقش اصلی را برعهده دارند .چهار موتور نوآوری موتتور محترک علتم و فنتاوری،
موتور کارآفرینی ،موتور ساختاردهی ،و موتور بازار ،پویایی داخلی را برحسب فازهای گذارهای فناورانه بهتصویر میکشند.
 .2پویایی دگرگونی در قالب مسیرهای مختلف گذار واقع میشود .این مسیرهای گذار دارای ویژگی های متمایزکنندهای استت
که تعیینکننده نوع پویایی داخلی و توالی موتورهای نوآوری است .پویتایی دگرگتونی در چهتار حالتت دگرگتونی ،فروپاشتی و
بازآرایی ،جایگزینی فناورانه و بازآرایی مجدد بهوقوع میپیوندد.
بر این اساس ،همراستا نمودن پویایی داخلی و دگرگونی در تحلیل و راهبری فرایند گذار بهمعنتی انتختاب تتوالی صتحیحی از
موتورهای نوآوری با درنظرگیری نوع پویایی دگرگونی موجود در بستر موضوع است.

 -2-5موتورهای نوآوری
موتورهای نوآوری مسیر مطلوب برای توسعه فناوری راهبردی را ترسیم میکنند که الزم است تا هدفگذاری در طتول آن بته
انجام برسد .موتورهای نوآوری با ترسیم نمودن روابط میان کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ،مجموعهای از ویژگیهای توسعه
فناوری در مراحل مختلف چرخه عمر خود را به نمایش میگذارد .جنس هدفگذاری خرد در طول زمان باید با توجته بته ایتن
ویژگیها تغییر نماید .چهار موتور محرک علم و فناوری ،موتور کارآفرینی ،موتور شکلدهی به سیستم و موتور بازار چهار مرحله
اصلی توسعه فناوری هستند که الزم است تا هدفگذاری در این چهار مرحله انجام شود .موتورهای نوآوری همچنین با اشاره به
توالی میان کارکردها به تعیین تقدم و تاخر میان اهداف کمک میکند.
ابعاد مختلف ترجمه اهداف باالدستی در قالب اهداف خرد نیز توسط کارکردهای نظام نوآوری معین میگردد .انجام فعالیتهای
کارآفرینی ،توسعه دانش ،حفظ ،انتشار و تبادل دانش ،شکلدهی به بازار ،تامین منابع ،جهت دهی یه سیستم ،مشروعیتبخشتی
که پیش از این به آن اشاره شد هفت کارکردی هستند که اهداف خرد میتوانند در قالب آنها تعیین شوند .در این راستا رشتد
صحیح (با توالی کارکردهای صحیح) و متوالی موتورهای نوآوری ،مهمترین عامل در شکلگیری یک نظام نتوآوری فناورانته و
رسیدن به نتایج مطلوب سیستم است .حلقههای فزایندهی 1ایجاد شده میان کارکردها منجر به ایجاد تکانه در سیستم و انجام
فعالیت در مسیر توسعه میگردد .شکل زیر سطوح فرایند گذار را در شناسایی موانع و محرکها نشان میدهد.

1 Reinforcing loop
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شکل  -25سطوح فرایند گذار در مدل سنجش عملکرد

اهمیت کارکردهای موجود در هر مرحله از عمر توسعه فناوری برحسب نقش آنها در برآوردن اهداف موتور ،و نیز کشور متورد
مطالعه (دارا بودن ویژگیهایی مانند درحال توسعه بودن و نفتی بودن) متفاوت خواهد بود.
جدول  -13نقش کارکردها در موتورهای محرک نوآوری
محوری

اصلی

موتور محرک علم و

موتور کارآفرینی-

موتور ساختاردهی-

موتور بازار-

فرعی

بدون نقش

فناوری-مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

توسعه و انتشار دانش
()KD

1

فعالیتهای کارآفرینی
()EA

2

جهت دهی سیستم
()GS

3

شکلدهی بازار ()MF

4

1

Knowledge development, Knowledge diffusion
Entrepreneurial activities
3
Guidance of the search
4
Market formation
2
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محوری

اصلی

موتور محرک علم و

موتور کارآفرینی-

موتور ساختاردهی-

موتور بازار-

فرعی

بدون نقش

فناوری-مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

تامین منابع ()RM

1

مشروعیتبخشی ()L

2

اولین موتور محرکی که در توالی نظام نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد موتور محرک علم و فنتاوری استت  .در ایتن موتتور
کارکرد های توسعه و انتشار دانش بیشترین تاثیر را دارا بوده و کارکردی محور به حساب می آید  ،جهتت دهتی بته سیستتم و
تامین منابع جزء کارکردهای اصلی محسوب شده و فعالیت های کارآفرینی نیز به عنوان فعالیت های فرعی مد نظتر قترار متی
گیرند.
دومین موتور محرک  ،موتور کارآفرینی است  .در این موتور تمامی کارکردها نظام نوآوری فناورانه دخیل هستند ولتی کتارکرد
کارآفرینی نقش محوری دارد و توسعه و انتشار دانش  ،جهت دهی به سیستم  ،تامین منابع و مشروعیت بخشتی جتزء عناصتر
اصلی بوده و شکل دهی به بازار نیز نقش فرعی بازی می نماید.
در موتور ساختاردهی که سومین موتور مورد بررسی می باشد  .کارکرد توسعه و انتشار دانش که هیچ نقشی برعهتده نداشتته و
مشروعیت بخشی نقش محوری را بازی می نماید و سایر کارکردها نیز بازیگر نقش اصلی هستند.
نهایتا در موتور بازار  ،بازیگر محوری کارکرد شکل دهی به بازار می باشد و کارکردهای فعالیت های کارآفرینی  ،جهت دهی به
سیستم  ،و تامین منابع نقش اصلی را دارا هستند.
با توجه به اینکه استراتژی کالن اقدام گرا می باشد و در این استراتژی فعالیت های بازار و کارآفرینی بخش خصوصی در
اولویت می باشد .در نتیجه فعالیت های موتور بازار به عنوان محرک تعریف شده و فعالیت های موتور ساختاردهی برای ایجاد
بستر هموار حرکت کارآفرینی و فعالیت های موتور کارآفرینی برای مشارکت و توسعه فناوری توسط بخش خصوصی باید تقریبا

Resource mobilization
Legitimizing

1
2
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همزمان انجام گردد .و موتورهای علم و فناوری باید به صورت مشارکت فعال به توسعه فناوری و نهادینه کردن و بومی کردن
سریع فناوری های خارجی در کشور اقدام نماید.

مسیر و ارتباط بین موتورهای فناوری و کارکردهای سیستم نوآوری فناورانه
خودروهای برقی در کشور

EA

GS

EA

RM

KD

RM

آف
GS

EA

MF L

ع

ف

KD

GS
L
MF

RM

EA

GS

RM

MF

خ

شکل - 26مسیر و ارتباط بین موتورهای فناوری و کارکردهای سیستم نوآوری فناورانه
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فصل ششم:
تدوین اقدامات و سیاست ها

89
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 -6تدوین اقدامات و سیاست ها
های یکی از شیوه متداول برای تبیین اقدامات و سیاستهای مناسب در جهت تحقق اهداف کالن تعیین شده  ،استفاده از توصیه
ها و پیشنهاداتی می باشد که از طریق خبرگان و بازیگران اصلی مرتبط با فناوری خودروی برقی و تحلیل کارشناسی تیم پروژه
بدست آمده است .
در این گزارش ابتدا پرسشنامه وضعیت کارکردهای نظام نوآوری فناورانه و موانع توسعه آن که در اختیار اعضتا محتترم کمیتته
راهبری قرار گرفت  ،وضعیت فعلی کشور شناسایی شده (در فصول قبل به آن اشاره شد) و در همان پرسشنامه از پاسخ دهنتده
درخواست شد تا پیشنهادات و توصیه های خود را برای بهبود وضعیت فعلی و دستیابی به چشم انداز سند بیان نمایتد  .پتس از
تکمیل پرسشنامه توسط اعضا محترم کمیته راهبری  ،پیشنهادات و توصیه های اعضا بر اساس کاردکردها و موتورهتای نظتام
نوآوری فناورانه دسته بندی شده و در جلسه کمیته راهبری از طریق طوفان فکری بین اعضا تصحیح و تکمیل گردید .

شکل  – 27مراحل تدوین سیاست ها و اقدامات
جدول  -14اعضا کمیته راهبری بررسی کننده پرسشنامه نظام نوآوری فناورانه

ردیف
1
2
3
4

نام و نام خانوادگی

موسسه

دکتر بهزاد آسایی

دانشگاه تهران  -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر سید محمد تقی بطحائی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی  -دانشکده برق

دکتر سید محمد صادق
میرغفوریان
مهندس مرتضی بهادری

جهاد دانشگاهی علم و صنعت
معاون برنامه ریزی شرکت توزیع تهران بزرگ
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ردیف
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

نام و نام خانوادگی

موسسه

مهندس فرامرز شهبازی

ایران خودرو (ساپکو)

دکتر محمد امین رحیمی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

دکتر مهدی عسگری

پژوهشکده علوم و فنون هسته ای

دکتر منوچهر صادقیان
مهندس محمد اسکوئی

پژوهشگاه نیرو  -پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه

دکتر مهدی حبیبی دوست

دانشگاه تهران

مهندس احمد فیروزی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

مهندس سعید مرتضوی

شرکت توسعه منابع انرژی توان

مهندس مژگان بشیری

نماینده شرکت توزیع تهران بزرگ

مهندس پرویز افشاری

سازمان گسترش و نوسازی ایران

مهندس مجید ضیایی مؤید

سازمان گسترش و نوسازی ایران

مهندس حسین زیارتی

مدیر مرکز تحقیقات خودرو دانشگاه آزاد قزوین

مهندس کیانوش پورمجیب

معاون طراحی و توسعه محصول و پلتفرم ایران خودرو

مهندس کیوان وزیری

نماینده شرکت ایران خودرو

مهندس محمدعلی صالحی

مرکز تحقیقات ایران خودرو

در ادامه توصیه ها و پیشنهادات خبرگان و بازیگران اصلی این فناوری را در قالب سیاست ها و اقتدامات و از منظتر موتورهتای
متفاوت نظام نوآوری و همچنین رویکردهای مرتبط با هریک از این موتورها ارائه می شود .جدول ذیل سیاست های ارائه شده
توسط خبرگان با توجه به موانع توسعه فناوری خودروی برقی و بر اساس وضعیت فعلتی فعالیتت هتای نظتام نتوآوری را ارائته
میدهد .خالصه مطالب ارائه شده توسط خبرگان و بازیگران کلیدی ضمیمه گزارش می باشد.
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جدول  -15جدول موانع و سیاستهای مرتبط با کارکرد های نظام نوآوری

فعالیت
کارآفرینی






موانع
عدم اقدامات الزم برای کاهش خطرپذیری
سرمایه گذاری
عدم وجود زیرساخت های انکوباتوری برای
تجاری فناوری های درونزای خودروی برقی
عدم وجود زیرساخت ها پشتیبانی نمایش
محصوالت و فناوری های خودروی برقی
ضعف در فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و
واردکنندگان

سیاست ها
 دسترس پذیری و قابل
قبول نمودن خروجی
فناوری برای بازار
 کاهش خطرپذیری سرمایه
گذاری به منظور تجاری
سازی
 توسعه زیرساخت های
تجاری سازی
 توسعه توان تولید داخلی
 توسعه زیرساخت های
ارتباط صنعت و دانشگاه

خلـــــق و



انتشـــــار
دانش




جهت دهی
به سیستم










ضعف در برنامه های آموزشی و برنامه های
اکتساب فناوری های خودروی برقی و
فناوری های مرتبط
عدم شکل گیری شبکه های نرم (پایگاه
های اطالعاتی و آموزشی) برای انتشار دانش
عدم تشکیل هاب های تکنولوژی و سرمایه
گذاری های مشترک برای انتشار دانش
عدم شناخت جامعه و شفافیت بسیار کم بازار
نسبت به خودروی برقی
ضعف در اجرای قوانین بازدارنده و پیشبرنده
در خصوص چالش های زیست محیطی و
اقتصاد انرژی خودروهای فسیلی
ضعف در همسویی برنامه های باالدستی و
برنامه های جهانی برای توسعه خودروی
برقی
ضعف در توسعه فرهنگ به کارگیری
خودروی برقی
عدم وجود استانداردهای فنی
ضعف در قوانین و تفاهمنامه های تسهیل

 اکتساب سریع فناوری
 توسعه شبکه های نرم و
اتحادهای استراتژیک
 توسعه دانش بومی تولید و
بکارگیری خودروی برقی
 افزایش شناخت جامعه
 تنظیم قوانین و مقررات
متناسب برای رشد بازار
 هماهنگ سازی بازیگران
برای همسویی با حرکت
جهانی
 افزایش شناخت صنعت
 استانداردسازی و توسعه
قوانین جهت ده
 نمایش اثر توسعه
خودروهای برقی بر روی
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موانع

فعالیت
کننده

سیاست ها
هنجارهای اجتماعی
 همسویی با حرکت جهانی
و شفاف سازی بازار
 توسعه قوانین همسو ساز

شـــــکل
گیری بازار



کمبود دسترسی زیرفناوری های الزم
خودروی برقی
کمبود زیر ساخت های الزم برای تأمین مواد
اولیه و تجهیزات مکمل
قابلیت پایین پذیرش محصوالت فناورانه این
حوزه در بازار
عدم اطمینان کامل از مثبت بودن هزینه و
فایده بکارگیری در بازار
قابلیت رقابتی ناکافی در برابر خودروهای
فسیلی
پتاسیل متوسط موفقیت فناوری خودروی
برقی در بازار به علت پایین بودن قیمت
سوخت های فسیلی



کمبود منابع انسانی فنی و علمی برای
گسترش فناوری خودروی برقی
ضعف در سرمایه گذاری برای توسعه فناوری
عدم وجود زیرساخت های تأمین مواد اولیه ،
خدمات و محصوالت مکمل
عدم وجود قوانین حمایتی و بازدارنده برای
توسعه بکارگیری خودروی برقی
عدم وجود برنامه های مناسب برای جلب
مشارکت گروه های پشتیبان
عدم اجرای اقدامات مؤثر همگراسازی بین
بازیگران







 دسترس پذیری و قابل
قبول نمودن خروجی
فناوری برای بازار
 افزایش قابلیت اطمینان
فناوری
 افزایش قابلیت رقابتی
فناوری
 توسعه زیرساخت مواد
اولیه و تجهیزات مکمل
 دستیابی به زیر فناوری ها
 تسهیل دستیابی به مواد
اولیه و تجهیزات مکمل
 افزایش قابلیت رقابت
پذیری
 افزایش قابلیت اطمینان

بســـــیج
منابع




مشروعیت
بخشی





 ایجاد زیرساخت توسعه
منابع و خدمات
 توسعه منابع پشتیبان و
سرمایه گذاری مشترک
 همگرا سازی سازمانها و
نهادها با فرآیند افزایش
بهره گیری از خودرو برقی
 افزایش نفوذ بکارگیری
خودروهای برقی
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 -1-6سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور بازار
در سیاستهای کارکرد شکل دهی به بازار مرتبط با موتور بازار به سیاستهایی پرداخته می شود که دسترس پذیری و قابل قبتول
نمودن خروجی فناوری  ،قابلیت اطمینان فناوری و قابلیت رقابتی فناوری را در بازار افزایش دهد  .برای دستیابی بته هریتک از
این سیاستها می بایست اقداماتی تعریف شود که امکا ن برآورده نمودن و عملی شدن آنها را امکان پذیر نماید .
استفاده از خودروهای برقی تولید کشورهای دیگر در بخش عمومی و در بخش استفاده خصوصی لوکس  ،ایجاد زمینته هتای
تحقیقاتی در زمینه فناوری های مرتبط با فناوری خودرو برقی و اجرای مشوق قانونی جهت استفاده از خودرو برقی بتا دیتدگاه
کاهش مصرف سوخت و آالیندگی موجب می شود تا امکان دسترس پذیری و قابل قبول نمودن خروجی فنتاوری بترای بتازار
مهیا گردد.
از طرفی بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت  ،خصوصا در اولین دوره
تولید محصوالت فناورانه اولویت دار  ،کاهش هزینه های استفاده از فناوری های بروز خودروهای برقی جهت تشویق مصترف
کننده به خرید از بازار  ،انجام بررسی دقیق فنی – اقتصادی و بازگشت هزینه با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز  ،منجر بته
افزایش قابلیت اطمینان فناوری می گردد.
برای افزایش قابلیت رقابتی فناوری نیز اقداماتی از جمله ارائه بسته های حمایتی توسط بازیگران در راستای پشتیبانی از مشتری
 ،خصوصا در اولین دوره تولید محصوالت فناورانه اولویت دار  ،متعادل سازی رابطه "کتارایی – هزینته" در مقایسته بتا ستایر
محصوالت  ،واردات تعداد محدود خودروی برقی برای ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق خودرو ساز به منظتور انجتام کلیته
ارزیابی های مورد نیاز اولیه در راستای طراحی و تولید داخلی  ،می بایست مورد توجه قرار بگیرد.
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جدول  -16سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور بازار

موتور بازار

فعالیت شکل دهی به بازار

سیاست  :دسترس پذیری و قابل قبول نمودن خروجی فناوری برای بازار
اقدام
ردیف
استفاده از خودروهای برقی تولید کشورهای دیگر در بخش عمومی و در بخش استفاده خصوصی لوکس
1
ایجاد زمینه های تحقیقاتی در زمینه فناوری های مرتبط با فناوری خودرو برقی
2
اجرا مشوق قانونی جهت استفاده از خودرو برقی با دیدگاه کاهش مصرف سوخت و آالیندگی
3
سیاست  :افزایش قابلیت اطمینان فناوری
اقدام
ردیف
بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت  ،خصوصا در اولین دوره
1
تولید محصوالت فناورانه اولویت دار

2
3

کاهش هزینه های استفاده از فناوری های بروز خودروهای برقی جهت تشویق مصرف کننده به خرید از بازار
انجام بررسی دقیق فنی – اقتصادی و بازگشت هزینه با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز

سیاست  :افزایش قابلیت رقابتی فناوری
اقدام
ردیف
ارائه بسته های حمایتی توسط بازیگران در راستای پشتیبانی از مشتری  ،خصوصا در اولین دوره تولید محصوالت
1
فناورانه اولویت دار

2
3

متعادل سازی رابطه "کارایی – هزینه" در مقایسه با سایر محصوالت
واردات تعداد محدود خودروی برقی برای ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق خودرو ساز به منظور انجام کلیه ارزیابی
های مورد نیاز اولیه در راستای طراحی و تولید داخلی
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 -2-6سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور بازار
به منظور جهت دهی به سیستم در قالب موتور بازار می بایست سیاستهایی اتخاذ نمود که منجر بته افتزایش شتناخت جامعته ،
تنظیم قوانین و مقررات متناسب برای رشد بازار و هماهنگ سازی بازیگران برای همستویی بتا حرکتت جهتانی گتردد .لتذا در
راستای امکان پذیری این سیاستها می بایست اقدامات متناسب با هر سیاست در نظر گرفته شود .
از جمله اقداماتی که منجر به افزایش شناخت جامعه می شود می توان به ساخت برنامه هتای رستانه ای تبلیغتی و ترویجتی ،
برگزاری نمایشگاه های تخصصی متعدد با امکتان استتفاده بازدیدکننتدگان از محصتوالت و ستاخت برنامته هتای آموزشتی و
تخصصی در رسانه ها اشاره نمود.
همچنین سیاست تنظیم قوانین و مقررات متناسب برای رشد بازار نیازمند اجرای قوانین سخت گیرانه در استفاده از خوروهای با
سوخت فسیلی و تنظیم و اجرای قوانین تشویقی در استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی می باشد.
سیاست هماهنگ سازی بازیگران برای همسویی با حرکت جهانی یکی از سیاستهای مهم در این بخش میباشد که برای بتروز
بودن فناوری در سطح بین المللی و امکان اقدامات بعدی در خصوص صادرات باید مورد توجه قرار گیرد  .اقتداماتی کته بترای
عملی شدن این سیاست الزم است عبارتند از ایجاد سازمان متتولی فرابخشتی هماهنتگ کننتده و سیاستت گتذار کته بتوانتد
خوروسازان  ،دولت و وزارتخانه های زیربنایی و سازمانهای مرتبط را هماهنگ نماید و همچنین الگوبرداری از روند توسعه ایتن
فناوری در کشور های پیشرفته.
جدول  -17سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور بازار

موتور بازار

فعالیت جهت دهی به سیستم

سیاست  :افزایش شناخت جامعه
اقدام
ردیف
ساخت برنامه های رسانه ای تبلیغی و ترویجی
1
برگزاری نمایشگاه های تخصصی متعدد با امکان استفاده بازدیدکنندگان از محصوالت
2
3

ساخت برنامه های آموزشی و تخصصی در رسانه ها

سیاست  :تنظیم قوانین و مقررات متناسب برای رشد بازار
اقدام
ردیف
اجرای قوانین سخت گیرانه در استفاده از خوروهای با سوخت فسیلی
1
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موتور بازار
2

فعالیت جهت دهی به سیستم
تنظیم و اجرای قوانین تشویقی در استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی

سیاست  :هماهنگ سازی بازیگران برای همسویی با حرکت جهانی
اقدام
ردیف
ایجاد سازمان متولی فرابخشی هماهنگ کننده و سیاست گذار که بتواند خوروسازان  ،دولت و
1
وزارتخانه های زیربنایی و سازمانهای مرتبط را هماهنگ نماید
الگوبرداری از روند توسعه این فناوری در کشور های پیشرفته
2

 -3-6سیاست و اقدام کارکرد کارآفرینی در قالب موتور بازار
سیاستی که برای کارکرد کارآفرینی در قالب بازار تعریف میشود  ،دسترس پذیری و قابل قبول نمودن خروجتی فنتاوری بترای
بازار می باشد  .برای پایداری کارآفرینی و گسترش فعالیت های کارآفرینانه الزم است تا خروجی فناوری برای بازار قابل قبول و
در دسترس باشد لذا این سیاست می بایست منجر به فعالسازی بخش خصوصی در خصتوص تتامین فنتاوری و زیرفنتاوری ،
متناسب با ایجاد مشارکت با صاحبان فناوری خارجی گردد.

جدول  -18سیاست و اقدام کارکرد کارآفرینی در قالب موتور بازار

موتور بازار

فعالیت کارآفرینی

سیاست  :دسترس پذیری و قابل قبول نمودن خروجی فناوری برای بازار
اقدام
ردیف
فعالسازی بخش خصوصی در خصوص تامین فناوری و زیر فناوری متناسب با ایجاد مشارکت با صاحبان فناوری خارجی
1
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 -4-6سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور بازار
بسیج منابع به مجموعهای از فعّالیتهای مربوط به تأمین و هماهنگی ورودیهای الزم برای توسعهی نظام نوآوری اطالق می
شود  .دسترسی به منابع مورد نیاز ،یکی از ضروریترین نیازهای توسعه نظامهای نوآوری تکنولوژیک است .سیاستی که بترای
بسیج منابع در بخش کارآفرینی میتوان اتخاذ نمود  ،ایجاد زیرساخت توسعه منابع و خدمات می باشد که برای محقق شدن این
سیاست اقدامات زیر ساختی از جمله احداث مراکزی در کشور که آموزش و آزمونهای الزم را جهت تعمیرات ارائه دهند  ،بترای
بسیج منابع انسانی  ،ارائه وام های بلند مدت در قالب لیزینک  30ساله با قیمت بسیار پایین تر از خودروهای فسیلی و حمایتت
های دولتی از مصرف کنندگان خودروهای برقی و تامین سرمایه در قالب وام های بلند متدت و کتم بهتره بترای بنگتاه هتا و
موسسات به منظور تجهیز و ایجاد زیر ساخت های الزم برای بسیج منابع مالی  ،می بایست انجام گیرد.

جدول  -19سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور بازار

موتور بازار

فعالیت بسیج منابع

سیاست  :ایجاد زیرساخت توسعه منابع و خدمات
اقدام
ردیف
احداث مراکزی در کشور که آموزش و آزمونهای الزم را جهت تعمیرات ارائه دهند
1
ارائه وام های بلند مدت در قالب لیزینک  30ساله با قیمت بسیار پایین تر از خودروهای فسیلی و حمایت
2
های دولتی از مصرف کنندگان خودروهای برقی
تامین سرمایه در قالب وام های بلند مدت و کم بهره برای بنگاه ها و موسسات به منظور تجهیز و ایجتاد
3
زیر ساخت های الزم

 -5-6سیاست و اقدام کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور ساختار دهی
مشروعیت بخشی به دنبال ایجاد مقبولیت اجتماعی برای فناوری جدید می باشد و می بایست منجر به تغییر نهادهای موجود در
جامعه و همراستا شدن آنها با نیازهای بازیگران موجود در نظام مورد نظر گردد  .سیاستی که برای مشروعیت بخشی میبایست
اتخاذ گردد باید عامل جلوگیری کننده از مخالفت بازیگرانی باشد که دارای منافع در فنتاوری هتای کنتونی هستتند  .بنتابراین
همگرا سازی سازمانها و نهادها با فرآیند افزایش بهره گیری از خودرو برقی به عنوان سیاست اصلی این کارکرد باید در توسعه
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ی فناوری مانند یک کاتالیزگر عمل میکند و به فرایند توسعهی نظام نوآوری سرعت متیبخشتد .اقتدامات الزم بترای جتاری
سازی این سیاست در قالب ساختار دهی عبارتند از تدوین برنامه و طرح در زمینه تولید و استفاده از خودروهای برقی در ستطح
ملی و ابالغ ان به دستگاه های ذیربط جهت تبلیغ  ،حمایت  ،اجرا و پایش طترح یتاد شتده  ،فعالستازی هریتک از نهادهتا بتا
شناسایی اثرات مفید بکارگیری خودروی برقی در عملکرد انها و ایجاد سازمان متولی فرابخشی هماهنگ کننده و سیاست گذار
که بتواند خوروسازان  ،دولت و وزارتخانه های زیربنایی و سازمانهای مرتبط را هماهنگ نماید.

جدول  -20سیاست و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور ساختاردهی

موتور ساختاردهی

فعالیت مشروعیت بخشی

سیاست  :همگرا سازی سازمانها و نهادها با فرآیند افزایش بهره گیری از خودرو برقی
اقدام
ردیف
تدوین برنامه و طرح در زمینه تولید و استفاده از خودروهای برقی در سطح ملی و ابالغ ان به دستگاه
1
های ذیربط جهت تبلیغ  ،حمایت  ،اجرا و پایش طرح یاد شده
فعالسازی هریک از نهادها با شناسایی اثرات مفید بکارگیری خودروی برقی در عملکرد انها
2
ایجاد سازمان متولی فرابخشی هماهنگ کننده و سیاست گذار که بتواند خوروسازان  ،دولت و وزارتخانه
3
های زیربنایی و سازمانهای مرتبط را هماهنگ نماید

 -6-6سیاست و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور ساختار دهی
برای شکل دهی به بازار از طریق ساختار دهی باید از سیاستی بهره گرفت که رقابت پذیری فناوری نوظهور نسبت به فنتاوری
های موجود در عرصه ی بازار را افزایش داده و قابلیت هایی نظیر قابلیت فنی  ،اقتصادی و بازار را تقویت نموده و زمینته نفتوذ
فناوری در بازار را ارتقا دهد  .بنابراین سیاست مناسب برای این کارکرد در بخش ساختار دهی می توان توسعه زیرساخت متواد
اولیه و تجهیزات مکمل باشد  .برای اجرای این سیاست نیز اقداماتی از قبیل حمایت و تسهیل فرآیند واردات و بومی سازی مواد
اولیه و تجهیزات مورد نیاز در خودرو و همچنین تجهیز قطعه سازان در جهت تامین مواد و قطعات مورد نیاز خودرو برقی  ،مورد
نیاز می باشد.

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
ویرایش دوم ،اسفند 1393
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جدول  -21سیاست و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور ساختاردهی

موتور ساختاردهی

فعالیت شکل دهی بازار

سیاست  :توسعه زیرساخت مواد اولیه و تجهیزات مکمل
اقدام
ردیف
حمایت و تسهیل فرآیند واردات و بومی سازی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در خودرو
1
تجهیز قطعه سازان در جهت تامین مواد و قطعات مورد نیاز خودرو برقی
2

 -7-6سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور ساختار دهی
به منظور گزینش و محدود کردن گزینه های موجود در ارتباط با فناوری  ،کاربرد آن و همچنین بازار فناوری در سطوح مختلف
از سیاستهای متناسب با جهت دهی استفاده می شود  .از طرفی این سیاستها باید به شکلی طراحی گردد کته منجتر بته فعتال
نمو دن موتور ساختاردهی گردد  .از این رو فعالیتهای تنظیمی  ،شناختی و هنجاری مرتبط با این کتارکرد در قالتب سیاستتهای
افزایش شناخت صنعت از فناوری و استانداردسازی و توسعه قوانین جهت ده طراحی و تبیین می گردد.
اقداماتی که برای افزایش شناخت صنعت از فناوری میتواند به اجرا در بیاید عبارتند از برگزاری همایش بتا مستئوالن حتاکی از
رقبت دولت به سرمایه گذاری و خدمات الزم در استفاده از خودروهای برقی  ،برگزاری نمایشگاه های تخصصی  ،پخش برنامه
های علمی در خصوص مسیر پیموده شده و یا تجربه موفق و ناموفق سایر کشورها و ابالغ رسمی به رستانه هتای جمعتی بته
صورت فراگیر در زمینه شناخت فناوری.
از طرفی استانداردسازی خودروهای برقی  ،طرح بررسی نیازها و استانداردهای زیرساختی وزارت نیرو برای پشتتیبانی از توستعه
استفاده از خودروی برقی  ،تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های دخیل در امر تولیتد  ،توزیتع  ،ختدمات و
نظارتی و اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود  ،از جمله اقداماتی هستند که بترای عملتی شتدن
سیاست استاندارد سازی و توسعه قوانین جهت ده مورد نیاز می باشد.

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
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جدول  -22سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور ساختاردهی

موتور ساختاردهی

فعالیت جهت دهی به سیستم

سیاست  :افزایش شناخت صنعت
اقدام
ردیف
برگزاری همایش با مسئوالن حاکی از رقبت دولت به سرمایه گذاری و خدمات الزم در استفاده از خودروهای برقی
1
2

برگزاری نمایشگاه های تخصصی

3

پخش برنامه های علمی در خصوص مسیر پیموده شده و یا تجربه موفق و ناموفق سایر کشورها

4

ابالغ رسمی به رسانه های جمعی به صورت فراگیر در زمینه شناخت فناوری

سیاست  :استانداردسازی و توسعه قوانین جهت ده
اقدام
ردیف
استانداردسازی خودروهای برقی
1
2

طرح بررسی نیازها و استانداردهای زیرساختی وزارت نیرو برای پشتیبانی از توسعه استفاده از خودروی برقی

3

تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های دخیل در امر تولید  ،توزیع  ،خدمات و نظارتی

4

اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود

 -8-6سیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور ساختار دهی
کارآفرینی می بایست منجر به تبدیل دانش فنی به کسب و کارهای جدید گردد  .لذا تجاری سازی فناوری و ایجاد کتارآفرینی
در قالب موتور ساختاردهی نیازمند سیاستی ساختاری می باشد که مسیر کارآفرین را برای توسعه فعالیتهای خود هموار نموده و
خطرپذیری سرمایه گذاری را برای او کاهش دهد .
اقداماتی که برای کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری به منظور تجاری سازی باید صورت بگیرد به صورت کمک های دولتی در
قالب وام و یا کاهش مالیات های صنایع خودروسازی  ،زمینه سازی برای بهره گیری مراکز علمتی و صتنعتی فعتال در زمینته
فناوری خودروهای برقی  ،تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های دخیل در امر تولیتد  ،توزیتع  ،ختدمات و
نظارتی و اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود  ،طرح ریزی می گردد.

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
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جدول  -23سیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور ساختاردهی

موتور ساختاردهی

فعالیت کارآفرینی

سیاست  :کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری به منظور تجاری سازی
اقدام
ردیف
کمک های دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات های صنایع خودروسازی
1
زمینه سازی برای بهره گیری مراکز علمی و صنعتی فعال در زمینه فناوری خودروهای برقی
2
3

تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های دخیل در امر تولید  ،توزیع  ،خدمات و نظارتی

4

اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود

 -9-6سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور کارآفرینی
یکی از مهمترین کارکردها در موتور کارآفرینی  ،شکل دهی به بازار می باشد  .سیاست های اتخاذ شده باید منجر بته افتزایش
قابلیت های فنی  ،اقتصادی و بازار شده و موجب تحرک بیشتر موتور کارآفرینی گردد  .این سیاست ها در واقع  ،فنتاوری را بتا
تقویت قابلیت های اشاره شده در مسیر رشد و توسعه قرار می دهد .
دستیابی به زیر فناوری ها یکی از سیاستهای شکل دهی به بازار می باشد که می توان از طریق برگتزاری ستمینار هتا جهتت
تبادل اطالعات در خصوص زیر فناوری های خودرو برقی و ایجاد بانک اطالعات خاص و قابتل دستترس زیتر فنتاوری هتای
خودرو برقی برای بنگاه های مرتبط با این صنعت  ،به آن دست یافت .
از دیگر سیاستهای مورد نیاز این کارکرد تسهیل دستیابی به مواد اولیه و تجهیزات مکمل می باشد که با شناسایی و فعالستازی
شرکت های داخلی در تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به منابع خارجی امکان پذیر می شود .
همچنین بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت و انجام بررسی دقیق فنی
– اقتصادی و بازگشت هزینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی از اقداماتی می باشتد کته بترای عملتی نمتودن سیاستت
افزایش قابلیت اطمینان مورد نیاز می باشد.

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
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و نهایتا افزایش قابلیت رقابت پذیری که از طریق اقتداماتی نظیتر ایجتاد فضتای رقتابتی بتین تولیدکننتدگان و وارد کننتدگان
خودروهای برقی  ،ایجاد فضای رقابتی بین بازار خودروی برقی و خودروی های با ستوخت فستیلی  ،طراحتی و توستعه شتبکه
ارزش مناسب برای توسعه بخش خصوصی و تعیین معافیت های دولتی یا میزان مشارکت بر اساس حجم تولیتد امکتان پتذیر
خواهد شد.
جدول  -24سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور کارآفرینی

موتور کارآفرینی

فعالیت شکل دهی بازار

سیاست  :دستیابی به زیر فناوری ها
اقدام
ردیف
برگزاری سمینار ها جهت تبادل اطالعات در خصوص زیر فناوری های خودرو برقی
1
ایجاد بانک اطالعات خاص و قابل دسترس زیر فناوری های خودرو برقی برای بنگاه های مترتبط بتا
2
این صنعت
سیاست  :تسهیل دستیابی به مواد اولیه و تجهیزات مکمل
اقدام
ردیف
شناسایی و فعالسازی شرکت های داخلی در تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به منابع خارجی
1
سیاست  :افزایش قابلیت اطمینان
اقدام
ردیف
بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت
1
2
انجام بررسی دقیق فنی – اقتصادی و بازگشت هزینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
سیاست  :افزایش قابلیت رقابت پذیری
اقدام
ردیف
ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروهای برقی
1
ایجاد فضای رقابتی بین بازار خودروی برقی و خودروی های با سوخت فسیلی
2
طراحی و توسعه شبکه ارزش مناسب برای توسعه بخش خصوصی
3
تعیین معافیت های دولتی یا میزان مشارکت بر اساس حجم تولید
4
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 -10-6سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور کارآفرینی
اصلی ترین کارکرد موتور کارآفرینی  ،کارکرد کارآفرینی می باشد  .همانطور که پیش از این نیز گفتته شتد دو کتارکرد اصتلی
کارآفرینی  ،ایجاد فرصت های کاری جدید و شناساندن فرصت های کاری جدید می باشد  .سیاستهایی که برای تحقتق ایتن
مهم می بایست در نظر گرفت شامل دو سیاست اصلی توسعه زیرساختهای تجاری سازی و توسعه توان تولید داخلی می باشد و
برای تحقق این دو سیاست اقداماتی ضروری می باشد که باید به انجام برسد .
در خصوص سیاست توسعه زیرساختهای تجاری سازی اقداماتی نظیر توسعه کمک های دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات
های صنایع خودروسازی  ،بسترسازی برای فرآیند تجاری سازی با بهره گیری از تجربیات پروژه های دیگر مانند پروژه دوگانه
سوز کردن خودروها  ،طراحی و توسعه زنجیره فروش و توزیع ختودرو  ،تتدوین استتانداردهای الزم در زمینته تجتاری ستازی
خودروهای برقی در داخل کشور و ایجاد زیرساخت نمایشگاه های تخصصی و فتن بازارهتا بتا فعالستازی و مشتارکت بختش
خصوصی  ،مراکز تحقیقاتی و صنعتی الزم به نظر می رسد .
از سوی دیگر توانمندسازی (مالی  ،فنی) شرکت های قطعه ساز برای تولید قطعات خودروی برقی  ،طراحتی و اجترای پتروژه
های مشترک توسعه با شرکت های پیشرو در جهان و ایجاد زیرساخت های الزم و امکانات مورد نیاز بترای توستعه ختودروی
برقی مانند ایستگاه شارژ و سایر امکانات و تجهیزات الزم  ،اقداماتی می باشد که برای تحقق سیاست توسعه توان تولید داخلی
ضروری می باشد.
جدول  -25سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور کارآفرینی

فعالیت کارآفرینی

موتور کارآفرینی
سیاست  :توسعه زیرساخت های تجاری سازی
اقدام
ردیف
توسعه کمک های دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات های صنایع خودروسازی
1
بسترسازی برای فرآیند تجاری سازی با بهره گیری از تجربیات پروژه های دیگر مانند پتروژه دوگانته
2
سوز کردن خودروها
طراحی و توسعه زنجیره فروش و توزیع خودرو
3
تدوین استانداردهای الزم در زمینه تجاری سازی خودروهای برقی در داخل کشور
4
ایجاد زیرساخت نمایشگاه های تخصصی و فن بازارها با فعالستازی و مشتارکت بختش خصوصتی ،
5
مراکز تحقیقاتی و صنعتی
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سیاست  :توسعه توان تولید داخلی
اقدام
ردیف
توانمندسازی (مالی  ،فنی) شرکت های قطعه ساز برای تولید قطعات خودروی برقی
1
طراحی و اجرای پروژه های مشترک توسعه با شرکت های پیشرو در جهان
2
ایجاد زیرساخت های الزم و امکانات مورد نیاز برای توسعه خودروی برقی مانند ایستگاه شارژ و ستایر
3
امکانات و تجهیزات الزم

 -11-6سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور کارآفرینی
همانطور که پیش از این نیز گفته شد فعالیت های می بایست منجر به ایجاد  ،تغییر و یا از میان برداشتن نهادهتای موجتود در
سیستم شده و از طرفی موجب تحرک موتور کارآفرینی گردد .سیاستهایی همچون نمایش اثر توسعه خودروهای برقی بتر روی
هنجارهای اجتماعی  ،همسویی با حرکت جهانی و شفاف سازی بازار و توسعه قوانین همسوساز می تواند موجتب دستتیابی بته
اهداف اصلی این کارکرد گردد.
اقدامات الزم برای نمایش اثر توسعه خودروهای برقی بر روی هنجارهای اجتماعی عبارتند از استتفاده بیشتتر از قتوانین پتیش
برنده و تالش برای بهبود هنجار های اجتماعی بر مبنای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی  ،تعیین میتزان مالیتات و حتق
بیمه بر اساس میزان آالیندگی خودرو  ،بکارگیری قوانین پیش برنده برای استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر ستوخت هتای کتم
آالینده و صرفه جویی در مصرف سوخت و مشارکت اهل فن و متخصصان در تهیه برنامه های رسانه ای در جهت استتفاده از
خودروی برقی در جهت فرهنگ سازی در قالب آیتم های روتین.
در خصوص اجرای سیاست همسویی با حرکت جهانی و شفاف سازی بازار نیز اقداماتی الزم است که می بایستت متورد توجته
قرار بگیرد همچون تهیه نقشه توسعه ایستگاه های شارژ برقی و گسترش آن طبق برنامه پیش بینی  ،بازنگری نقشه راه توسعه
خودروهای برقی  ،توسعه ساختارهای پشتیبان و سمن 1ها برای ایجاد ارتبتاط فنتی بتا کشتورها و بازارهتای پیشترو و نهایتتا
نظرسنجی و تبلیغ هدفمند این نوع خودروها و بهره گیری هدفمند آنها در راستای شناساندن و تبلیغ خودروهای یاد شده .

سازمان های مردم نهاد

1
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تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه  ،هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های دخیل در امر تولید  ،توزیع ،
خدمات و نظارت ی نیز اقدامیست که برای اجرایی شدن سیاست توسعه قوانین همسوساز باید به آن توجه نمود.
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جدول  -26سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور کارآفرینی

فعالیت جهت دهی به سیستم
موتور کارآفرینی
سیاست  :نمایش اثر توسعه خودروهای برقی بر روی هنجارهای اجتماعی
اقدام
ردیف
استفاده بیشتر از قوانین پیش برنده و تالش برای بهبود هنجار های اجتمتاعی بتر مبنتای استتفاده از
1
ناوگان حمل و نقل عمومی
2

تعیین میزان مالیات و حق بیمه بر اساس میزان آالیندگی خودرو

3

بکارگیری قوانین پیش برنده برای استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت های کم آالینتده و صترفه
جویی در مصرف سوخت

مشارکت اهل فن و متخصصان در تهیه برنامه های رسانه ای در جهت استفاده از ختودروی برقتی در
4
جهت فرهنگ سازی در قالب آیتم های روتین
سیاست  :همسویی با حرکت جهانی و شفاف سازی بازار
اقدام
ردیف
تهیه نقشه توسعه ایستگاه های شارژ برقی و گسترش آن طبق برنامه پیش بینی
1
2

بازنگری نقشه راه توسعه خودروهای برقی

3

توسعه ساختارهای پشتیبان و سمن ها برای ایجاد ارتباط فنی با کشورها و بازارهای پیشرو

نظرسنجی و تبلیغ هدفمند این نوع خودروها و بهره گیری هدفمند آنها در راستای شناستاندن و تبلیتغ
4
خودروهای یاد شده
سیاست  :توسعه قوانین همسوساز
اقدام
ردیف
تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه  ،هماهنگی بین بخشتی در میتان دستتگاه هتای
1
دخیل در امر تولید  ،توزیع  ،خدمات و نظارتی

 -12-6سیاست و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور کارآفرینی
سیاستی که برای به حرکت درآوردن موتور کارآفرینی از طریق کارکرد مشروعیت بخشی می توان در نظر گرفت  ،افزایش نفوذ
بکارگیری خودروهای برقی می باشد که برای تحقق این سیاست می بایست ابتدا نفوذ گروه هتای پشتتیبان بتا حمایتت هتای
گسترده رسانه ای افزایش یافته و همچنین بکارگیری خودروهای برقی در برنامته هتای توستعه کشتور بترای حمایتت بختش
خصوصی  ،ابالغ و گنجانده شود.
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جدول  -27سیاست و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور کارآفرینی

فعالیت مشروعیت بخشی

موتور کارآفرینی
سیاست  :افزایش نفوذ بکارگیری خودروهای برقی
اقدام
ردیف
افزایش نفوذ گروه های پشتیبان با حمایت های گسترده رسانه ای
1
ابالغ و گنجاندن بکارگیری خودروهای برقتی در برنامته هتای توستعه کشتور بترای حمایتت بختش
2
خصوصی

 -13-6سیاستها و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور کارآفرینی
تمامی فعالیتهایی که در فرآیند یادگیری قرار دارند جزئی از کارکرد خلق دانش هستند  .از سوی دیگر مجموعه ای از فعالیتها با
هدف تسهیم و به اشتراک گذاری دانش و اطالعات در میان بازیگران مختلف نیز از کارکرد انتشار دانش را تشکیل می دهند .
سیاستهایی که یاریگر تحرک موتور کارآفرینی از طریق این دو کارکرد باشند هدف این بخش می باشد  .سیاستی مانند اکتساب
سریع فناوری که از طریق اقداماتی نظیر انتقال تکنولوژی به همراه دانش فنی مربوطه  ،سیاستگذاری و حمایت از دانشگاه ها و
صنعت و ایجاد ارتباط بین انها در زمینه خلق دانش فنی مشترک با کشورهای پیشرفته و همچنتین سیاستتگذاری و حمایتت از
مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی در این زمینه  ،بهره گیری از مشاوره های فنی و تخصصتی از دانشتگاه هتا و
مراکز صنعتی خارج از کشور  ،امکان پذیر می شود.
عالوه بر این توسعه شبکه های نرم و اتحادهای استراتژیک نیز از سیاستهای هماهنگ با این کارکرد ها می باشد کته موجتب
تحرک موتور کارآفرینی می شود و با ایجاد شبکه ها و پایگاه های داده ای در قالب آموزش و آشنایی با فناوری ختودرو برقتی
ممکن می شود.
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جدول  -28سیاستها و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور کارآفرینی

فعالیت خلق و انتشار دانش

موتور کارآفرینی
سیاست  :اکتساب سریع فناوری
اقدام
ردیف
انتقال تکنولوژی به همراه دانش فنی مربوطه
1
سیاستگذاری و حمایت از دانشگاه ها و صنعت و ایجاد ارتباط بتین انهتا در زمینته خلتق دانتش فنتی
2
مشترک با کشورهای پیشرفته
سیاستگذارای و حمایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی در این زمینه  ،بهره گیری
3
از مشاوره های فنی و تخصصی از دانشگاه ها و مراکز صنعتی خارج از کشور
سیاست  :توسعه شبکه های نرم و اتحادهای استراتژیک
اقدام
ردیف
ایجاد شبکه ها و پایگاه های داده ای در قالب آموزش و آشنایی با فناوری خودرو برقی
1

 -14-6سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور کارآفرینی
همانطور که پیش از این نیز گفته شد دسترسی به منابع مورد نیاز  ،یکی از ضروری ترین نیازهای توسعه نظام نوآوری فنتاوری
است  .در واقع یکی از مهمترین عوامل محرک موتور کارآفرینی  ،سیاستی می باشد که بتواند منجر بته بستیج منتابع گتردد و
اقداماتی که در راستای این سیاست به انجام می رسد باعث می شود که چرخه کلی نظام نوآوری به فعالیت خود ادامه دهد.
سیاستی که بتواند ما را به این هدف نزدیک کند می بایست سیاستی توسعه ای در جهت گستترش منتابع پشتتیبان و سترمایه
گذاری های مشترک باشد و با اقداماتی همچون افزایش منابع انسانی با تعریف پروژه های جدید و صنعتی  ،تعریف پروژه های
جدید در زمینه فناوری خودروی برقی و ایستگاه های در سطوح مختلف (دانشگاه ،آموزشتگاه هتای فنتی و حرفته ای  ،مراکتز
تحقیقاتی و  ، )...مشارکت در تولید و تامین قطعات اصلی و خدمات پس از فروش  ،شناستایی شترکت هتای معتبتر در زمینته
قطعات اولیه و زیرساخت خودروهای برقی و ایجاد تسهیات برای ورود در این حوزه و ایجاد تسهیالت قانونی و حقوقی جهتت
ارتباط با سازنده های خارجی و بهره گیری از مشاوره با آنها در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش فنی قطعات و تجهیزات  ،مورد
پشتیبانی قرار گرفته و به اجرا در بیاید.

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز سوم و چهارم :تدوین ارکان جهت ساز و تدوین برنامه ،اقدامات و

ویرایش دوم ،اسفند 1393

110

سیاستها
جدول  -29سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور کارآفرینی

فعالیت بسیج منابع

موتور کارآفرینی
سیاست  :توسعه منابع پشتیبان و سرمایه گذاری مشترک
اقدام
ردیف
افزایش منابع انسانی با تعریف پروژه های جدید و صنعتی
1
تعریف پروژه های جدید در زمینه فناوری خودروی برقی و ایستتگاه هتای در ستطوح مختلتف (دانشتگاه
2
،آموزشگاه های فنی و حرفه ای  ،مراکز تحقیقاتی و )...
مشارکت در تولید و تامین قطعات اصلی و خدمات پس از فروش
3
شناسایی شرکت های معتبر در زمینه قطعات اولیه و زیرساخت خودروهای برقی و ایجاد تستهیات بترای
4
ورود در این حوزه
ایجاد تسهیالت قانونی و حقوقی جهت ارتباط با سازنده های خارجی و بهره گیری از مشاوره با آنهتا در
5
زمینه انتقال تکنولوژی و دانش فنی قطعات و تجهیزات
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 -15-6سیاست و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور علم و دانش
سیاستی که برای فعال سازی موتور علم و دانش در نظر گرفته می شود باید موجتب توستعه دانتش تولیتد بتومی و همچنتین
بکارگیری خودرو برقی گردد  .اجرای این سیاست نیز با اقداماتی باید همراه باشد که هدف اصلی سیاست یعنی تحترک موتتور
علم و دانش را محقق سازد  .اقداماتی که برای به اجرا در آمدن سیاست الزم است  ،اقداماتی نظیر سیاست گذاری و حمایت از
مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی مرتبط با خودروی برقی  ،افزایش مطالعات در راستای بهینته ستازی مصترف
انرژی و کاهش هزینه ساخت مبتنی بر استفاده خودروی برقی  ،تشکیل انجمن علمی نهادهای مرتبط (خودروساز  ،قطعه ساز و
 ، )...بهره برداری از دانش فناوری بواسطه الگوبرداری از شرکت های موفق جهانی  ،ایجاد پایگاه های داده ای از قابلیت ها و
توانمندی های موجود در زمینه فناوری خودرو برقی در مراکز آموزشی و پژوهشی و  ، ...ایجاد دانشگاه خودرو الکتریکتی دارای
رشته های مکانیک و برق مرتبط با خودروهای الکتریکی و نهایتا توسعه راهکارها و الگو های مناسب برای بومی سازی دانتش
کسب شده در فناوری های خودروی برقی می باشد.

جدول  -30سیاست و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور علم و دانش

فعالیت خلق و انتشار دانش
موتور علم و دانش
سیاست  :توسعه دانش بومی تولید و بکارگیری خودروی برقی
اقدام
ردیف
سیاست گذار ی و حمایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی مرتبط با خودروی برقی
1
افزایش مطالعات در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ساخت مبتنی بر استفاده خودروی
2
برقی
تشکیل انجمن علمی نهادهای مرتبط (خودروساز  ،قطعه ساز و )...
3
بهره برداری از دانش فناوری بواسطه الگوبرداری از شرکت های موفق جهانی
4
ایجاد پایگاه های داده ای از قابلیت ها و توانمندی های موجود در زمینه فناوری خودرو برقتی در مراکتز
5
آموزشی و پژوهشی و ..
6
7

ایجاد دانشگاه خودرو الکتریکی دارای رشته های مکانیک و برق مرتبط با خودروهای الکتریکی
توسعه راهکارها و الگو های مناسب برای بومی سازی دانش کسب شده در فناوری های خودروی برقی
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 -16-6سیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور علم و دانش
هدف اصلی فعالیت های کارآفرینی تبدیل دانش فنی موج ود به کسب و کارهای جدید و در نتیجه الزمه ی فعالیت کارآفرینی ،
وجود دانش فنی می باشد  .در حقیقت فعالیتهای کارآفرینانه موجب تمایز یک نظام نوآوری با نظام تحقیقات می شود  .از طرفی
فعالیتهای کارآفرینی می تواند منجر به شکلگیری دانشهای جدید از فناوری موجود گردد  .لذا می توان گفت توستعه ی دانتش
الزمه ی انجام فعالیتهای کارآفرینانه است و از سوی دیگر فعالیتهای کارآفرینانه با افزایش دانش فنی در رابطه با فناوری همراه
است .
سیاستی که برای تحرک موتور علم و دانش از طریق فعالیت کارآفرینی الزم متی باشتد  ،سیاستتی استت کته موجتب توستعه
زیرساخت های ارتباط صنعت و دانشگاه گردد  .اجرای این سیاست و محقق شدن آن نیز با اقداماتی همچون ایجاد کریدورهای
توسعه فناوری خودروی برقی در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد  ،استفاده از تسهیالت شرکت های دانش بنیتان بترای
توسعه فناوری های خودروی برقی  ،توسعه راهکارها و الگو های مناسب برای بومی سازی دانش کسب شده در فناوری هتای
خودروی برقی  ،برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی و تخصصی با مشارکت صنعت امکان پذیر می شود.
جدول  -31سیاست و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور علم و دانش

فعالیت کارآفرینی

موتور علم و دانش
سیاست  :توسعه زیرساخت های ارتباط صنعت و دانشگاه
اقدام
ردیف
ایجاد کریدورهای توسعه فناوری خودروی برقی در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد
1
استفاده از تسهیالت شرکت های دانش بنیان برای توسعه فناوری های خودروی برقی
2
توسعه راهکارها و الگو های مناسب برای بومی سازی دانش کسب شده در فناوری های خودروی برقی
3
برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی و تخصصی با مشارکت صنعت
4
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 -17-6نتیجه گیری
در این فصل با تحلیل رویکرد مناسب به نظام نوآوری فناورانه در راستای فناوری خودرو برقی به بررسی انواع
موتورهای محرک این نظام پرداخته و کارکردهای متناسب با هر موتور را مورد شناسایی قرار دادیم.
در ادامه با تحلیل نظرات خبرگان که در قالب کمیته راهبری ما را در این سند همراهی نمودند ،اقدامات مناسب را برای
هر کارکرد مورد بررسی قرار دادیم .در نهایت اقدامات و سیاست های مورد نیاز برای دستیابی به چشم انداز و اهداف
کالن در قالب موتورهای محرک نظام نوآوری فناورانه و کارکردهای تاثیرگذار بر هر موتور محرک شناسایی و اقدامات
مورد نیاز به تفکیک سیاست ها مشخص گردید.
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مبانی تدوین برنامه عملیاتی
یكی از مهمترین عوامل موفقیت و پیشتازي کشورهاي توسعه یافته ،توجه به دانش و مهارتهاي مدیریت بـه عنـوان یكـی از
ضروریات توسعه و رشد اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی است .در این میان آنچه به عنوان اصلیتـرین کـارکرد مـدیریت در هـر
کشور موردنظر میباشد ،برنامهریزي و تالش براي اجرا و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در آن است.
مشاهده فنآوريهاي امیدبخش که علیرغم داشتن راهبردها و سیاستهاي سنجیده ،بـه دلیـل بـیتـوجهی بـه فراینـد اجـرا،
موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت کنار رفته اند ،موید این نكته مهم میباشند .لذا توجه به برنامهریـزي از
جنس اجرا و با ماهیت عملیاتی از آن چنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن ،راهبردها و سیاستهاي اتخـا شـده قـادر بـه
توسعه موفق و پایدار فنآوري نخواهند بود.
اهمیت برنامهریزي و وجود ساختار مناسب براي تدوین برنامههاي عملیاتی لزوم استفاده از مبانی ساختار یافته و روشمند جهت
انجام این فعالیت مهم را دو چندان مینماید.
در این فصل به منظور ایجاد ساختاري مناسب ،مبناي شكستن اقدامات را مورد بررسـی قـرار داده و در مرهلـه بعـد ابزارهـاي
شكستن اقدامات را شناسایی نموده و در نهایت فرآیند تعریف پروژهها و فعالیتهاي مرتبط با سند راهبردي و نقشه راه خـودرو
برقی معرفی خواهد شد].[1
 -1-1مبنای شکستن اقدامات
یكی از مسائل کلیدي در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایی ،تعیین مبنایی است که بر اسـا
شوند .اینكه کدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگیرد بر اسا

آن اقـدامات شكسـته

عوامل مختلفی تعیـین مـیشـود کـه در ادامـه بـه

مهمترین آنها اشاره میشود.
 .1ساختار و فرهنگ هاکم :اگر در ساختار موجود کشور تقسیمبندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شده اثرگذاري وجـود داشـته
باشد ،میتواند مبناي شكستن پروژههاي اجرایی را جهتدهی نماید.
 .2نیازمنديهاي فعلی :نیازمنديهایی که بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغییر است.
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 .3منافع اقتصادي :میزان کسب درآمد از پروژههاي اجرایی میتواند مبنایی براي شكستن اقدامات باشد .به عنوان مثال درآمدزا
یا هزینهبر بودن پروژههاي اجرایی از این جهت میتواند مبنا قرار گیرد که ابتدا پروژههاي اجرایی درآمدزا انجام شـوند و از
درآمد هاصل براي انجام پروژههاي اجرایی هزینهبر استفاده شود.
 .4نظرات ینفعان :از آنجا یی که هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ینفعان و کسب منافع توسط این گروه میباشد،
ضروري است نظرات ینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پیادهسازي از جمله چگـونگی شكسـتن اقـدامات مـورد توجـه
قرارگیرد.
در صورتی که تصمیم گرفته شود که تعدادي از پروژههاي اجرایی نیز به زیرفعالیتهایشان شكسته شوند ،میتوان در شكسـتن
دوم از مبناي دیگري استفاده نمود.
 -2-1ابزارهای شکستن اقدامات
تاکنون مفاهیم و م وضوعات کلیدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرارگرفت .در این بخش چند ابزار براي انجـام ایـن
مهم معرفی میگردد.
الف) تجزیه و تحلیل فرایند استاندارد
در ادبیات برخی از اقدامات ،فرآیند تجربه شده اي وجود دارد که به طور عام توسـط نخبگـان علمـی آن هـوزه مـورد پـذیرش
قرارگرفته است .چنین فرایندهایی فرایند استاندارد نامیده می شود .در صورتی که در مورد اقدامات خاصی فرایند استاندارد وجود
داشته باشد ،پروژههاي اجرایی ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایی استاندارد پذیرفته میشوند.
ب) بهینه کاوي
در صورتی که در راستاي تحقق یک اقدام ،فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسی قابل استفاده نباشد،
از ابزار بهینه کاوي استفاده میشود .بهینه کاوي به معنی بررسی تجربههاي انجام شده و یادگیري میباشد .اگرچه در این هالت
به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربه هاي پیشین در ابعاد مختلفی با یكدیگر تفاوت داشـته باشـند -کـه از
علل اصلی آن خواستگاه منطقهاي و ویژگی هاي خاصی است که فرایند در قالب آن طراهی و اجرا شده است -یكی از مسـائل
کلیدي به کارگیري این ابزار چگونگی در کنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دستیابی به الگویی مطلوب میباشد.
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اگر نتوان از این روش به مجموعه اي از پروژههاي اجرایی قابل قبول دست یافت ،از پروژههاي اجرایی غیرنهایی به دست آمده
میتوان در ابزار علی  -معلولی استفاده نمود.
ج) تحلیل علی معلولی
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرایی میباشد .از همـین رو ضـروري
است استفاده از این ابزار با هضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گیرد .در ادامه چگونگی استفاده از ایـن
ابزار در جلسهاي با هضور خبرگان توضیح داده میشود.
گام  :1در ابتداي جلسه توضیحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا کلیه افراد هاضر به نگرش یكسانی از اقدام مـوردنظر
دست یابند.
گام  :2در یک طوفان فكري پروژههاي اجرایی که از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر میرسد مطرح شده و
در معرض دید همگان قرار میگیرد.
هاضرین جلسه میباید این نكته را مد نظر قرار دهند که در مرهله اول صرفاً اقدامات به پروژههـاي اجرایـی اساسـی تشـكیل
دهنده اش شكسته می شوند .از همین رو بهتر است از بیان مواردي که خود زیرفعالیت پـروژههـاي اجرایـی اساسـی بـه شـمار
می روند و یا قابل بیان شدن به شكل پروژههاي اجرایی کالن تري هستند اجتناب ورزند .در صورتی کـه تصـمیم گرفتـه شـود
برخی پروژههاي اجرایی به زیرفعالیتهاي خود شكسته شوند ،در مرهله دیگري فرایند جاري در مورد آن پـروژههـاي اجرایـی
تكرار میشود .به عبارتی در هر مرهله از بهکارگیري این ابزار ،شكستن تنها در یک سطح انجام میپذیرد].[10
پس از انجام این گام فهرست اولیهاي از پروژههاي اجرایی پیشنهادي به دست میآیـد .در تكمیـل ایـن فهرسـت مـیتـوان از
اطالعات بهدست آمده از دو ابزار دیگر بهویژه بهینه کاوي استفاده نمود( .ممكن است بتوان در مورد یک فعالیت از روش تحلیل
فرآیند استاندارد و یا بهینهکاوي به نتیجه رسید ،علیرغم اینكه در مورد اقدام باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجه بخش نبوده
باشد)
گام  :3کلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دستهبندي میشوند:
الف) پروژههاي اجرایی اصلی تكین :پروژههاي اجرایی هستند که اوال در راستاي تحقق اقدام موردنظر انجامآنها ضروري بوده
و ثانیاً در بین سایر پروژه هاي اجرایی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.
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ب) پروژه هاي اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههاي اجرایی ضروري میباشد که در بین سـایر پـروژههـاي
اجرایی ،موارد مشابه قابل جایگزینی با آنهـا یافـت مـیشـود .در ایـن هالـت هـر گـروه از پـروژههـاي اجرایـی مشـابه را در
مجموعههایی جمع کرده که مجموعههاي جایگزینی نامیده میشوند .سرانجام میباید از هر یک از مجموعـههـاي جـایگزینی
یک پروژه اجرایی انتخاب شود.
مجموعههاي جایگزینی نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند .همچنین درصورتی که پروژه اجرایی قابل تخصیص بـه بـیش از
یک مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكیک شده و هر بخش به مجموعه مربوطه اختصاص مییابد.
ج) پروژههاي اجرایی پشتیبانی :پروژههاي اجرایی که در راستاي تحقق یک اقدام ،ضروري نیستند ولی میتوانند فرآینـد انجـام
اقدام موردنظر را تقویت کرده و آنرا تسریع بخشند.
در صورتی که پس از دسته بندي فوق مواردي وجود داشته باشند که به نوعی زیرفعالیت سـایر پـروژههـاي اجرایـی اصـلی یـا
پشتیبانی به هساب آیند هذف میگردند -در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایی به زیرفعالیتها در مراهـل بعـد مـورد
استفاده قرار میگیرند -و در غیراینصورت الزم است پروژه هاي اجرایی اصلی یا پشتیبان دیگري تعریف شـود کـه دربرگیرنـده
زیرفعالیت مزبور باشد].[11
در نهایت پروژههاي اجرایی دستهبندي شده میباید داراي دو ویژگی باشند:
در یک سطح باشند
غیر از پروژههاي اجرایی درون یک مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههاي اجرایی باید بدون همپوشانی باشـند .در غیـر
این صورت میباید تغییراتی در آنها اعمال گردد که همپوشانی موجود هذف شود.
 -3-1فرآیند تعریف پروژهها و فعالیتها
در مرهله تدوین سیاستها و اقدامات مالهظه شد که سیاستها و اقدامات سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی در قالب هفت
کارکرد نظام نوآوري استخراج گردید .این سیاستها و اقدامات در برگیرنده تمام مواردي مـیباشـد کـه مـیبایسـت هریـک از
بازیگران کلیدي این سند در پیش برد اهداف کلی به انجام برسانند .در گزارش هاضر با توجه به اینكه سند از سوي وزارت نیرو
الزم االجرا بوده و براي سایر بازیگران در سطح پیشنهاد میباشد لذا بـراي تعریـف پـروژههـا و فعالیـتهـا تنهـا آن بخـش از
سیاستها و اقدامات مد نظر قرار خواهد گرفت که در ارتباط با وزارت نیرو میباشد.
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فرآیند تعریف طرحها (پروژهها) و فعالیتهاي تعریف شده براي وزارت نیرو به این منوال تدوین گردیده است که ابتدا سیاستها
و اقدامات در نظر گرفته شده و بر مبناي آنها طرحها و فعالیتها در قالب طرحهاي جداگانه به گونهاي تعریف میگردند که در
برگیرنده تمام اقدامات از پیش تعریف شده و مرتبط با وزارت نیرو باشند .در مرهلـه بعـد هریـک از طـرحهـا شكسـته شـده و
فعالیتهاي مرتبط با آنها تعریف خواهد گردید .این طرحها و فعالیتها پس از ارائه به اعضا محترم کمیته راهبري در جلسـات
کمیته راهبري نهایی شده و به تایید اعضا محترم کمیته راهبري رسیده است.
در ادامه لیست سیاستها و اقدامات تعریف شده به صورت کامل براي هریک از کارکردهاي نظام نوآوري بیان شده است]4و[5
.
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(جدول 1ـ )1سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور بازار
فعالیت جهت دهی به سیستم

موتور بازار
سیاست  :افزایش شناخت جامعه
ردیف اقدام
ساخت برنامههاي رسانه اي تبلیغی و ترویجی
1
برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی متعدد با امكان استفاده بازدیدکنندگان از محصوالت
2
ساخت برنامههاي آموزشی و تخصصی در رسانهها
3
سیاست  :تنظیم قوانین و مقررات متناسب براي رشد بازار
ردیف اقدام
اجراي قوانین سخت گیرانه در استفاده از خوروهاي با سوخت فسیلی
1
تنظیم و اجراي قوانین تشویقی در استفاده از خودروهاي برقی در همل و نقل عمومی
2
سیاست  :هماهنگ سازي بازیگران براي همسویی با هرکت جهانی
ردیف اقدام
ایجاد سازمان متولی فرابخشی هماهنگ کننـده و سیاسـت گـذار کـه بتوانـد خوروسـازان ،دولـت و
1
وزارتخانههاي زیربنایی و سازمانهاي مرتبط را هماهنگ نماید
الگوبرداري از روند توسعه این فنآوري در کشورهاي پیشرفته
2

(جدول 1ـ )2سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور بازار
فعالیت کارآفرینی
پذیري و قابل قبول نمودن خروجی فنآوري براي بازار

موتور بازار
سیاست  :دستر
ردیف اقدام
فعال سازي بخش خصوصی در خصوص تامین فنآوري و زیر فنآوري متناسب با ایجاد مشارکت با
1
صاهبان فنآوري خارجی
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(جدول 1ـ )3سیاستها و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور بازار
فعالیت بسیج منابع

موتور بازار
سیاست  :ایجاد زیرساخت توسعه منابع و خدمات
ردیف اقدام
اهداث مراکزي در کشور که آموزش و آزمونهاي الزم را جهت تعمیرات ارائه دهند
1
ارائه وامهاي بلند مدت در قالب لیزینک  30ساله با قیمت بسیار پـایین تـر از خودروهـاي فسـیلی و
2
همایتهاي دولتی از مصرف کنندگان خودروهاي برقی
تامین سرمایه در قالب وامهاي بلند مدت و کم بهره براي بنگاهها و موسسات به منظور تجهیز و ایجاد
3
زیرساختهاي الزم

(جدول 1ـ )4سیاستها و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور ساختاردهی
فعالیت مشروعیت بخشی
موتور ساختاردهی
سیاست  :همگراسازي سازمانها و نهادها با فرآیند افزایش بهرهگیري از خودرو برقی
ردیف اقدام
تدوین برنامه و طرح در زمینه تولیـد و اسـتفاده از خودروهـاي برقـی در سـطح ملـی و ابـال ان بـه
1
دستگاههاي یربط جهت تبلیغ ،همایت ،اجرا و پایش طرح یاد شده
فعال سازي هریک از نهادها با شناسایی اثرات مفید به کارگیري خودروي برقی در عملكرد انها
2
ایجاد سازمان متولی فرابخشی هماهنگ کننـده و سیاسـت گـذار کـه بتوانـد خوروسـازان ،دولـت و
3
وزارتخانههاي زیربنایی و سازمانهاي مرتبط را هماهنگ نماید
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جدول  1-1سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی بازار در قالب موتور ساختاردهی

فعالیت شكل دهی بازار

موتور ساختاردهی
سیاست  :توسعه زیرساخت مواد اولیه و تجهیزات مكمل
ردیف اقدام
همایت و تسهیل فرآیند واردات و بومی سازي مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز در خودرو
1
تجهیز قطعه سازان در جهت تامین مواد و قطعات موردنیاز خودرو برقی
2

(جدول 1ـ )6سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور ساختاردهی

فعالیت جهت دهی به سیستم

موتور ساختاردهی
سیاست  :افزایش شناخت صنعت
ردیف اقدام
برگزاري همایش با مسئوالن هاکی از رقبت دولت به سرمایه گـذاري و خـدمات الزم در اسـتفاده از
1
خودروهاي برقی
برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی
2
پخش برنامههاي علمی در خصوص مسیر پیموده شده و یا تجربه موفق و ناموفق سایر کشورها
3
ابال رسمی به رسانههاي جمعی به صورت فراگیر در زمینه شناخت فنآوري
4
سیاست  :استانداردسازي و توسعه قوانین جهت ده
ردیف اقدام
استانداردسازي خودروهاي برقی
1
طرح بررسی نیازها و استانداردهاي زیرساختی وزارت نیرو براي پشتیبانی از توسعه استفاده از خودروي
2
برقی
تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاههاي دخیل در امر تولید ،توزیع ،خدمات و نظارتی
3
اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود
4
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(جدول 1ـ )7سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور ساختاردهی
فعالیت کارآفرینی
موتور ساختاردهی
سیاست  :کاهش خطرپذیري سرمایه گذاري به منظور تجاري سازي
ردیف اقدام
کمکهاي دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیاتهاي صنایع خودروسازي
1
زمینه سازي براي بهرهگیري مراکز علمی و صنعتی فعال در زمینه فنآوري خودروهاي برقی
2
تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاههاي دخیل در امر تولید ،توزیع ،خدمات و نظارتی
3
اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود
4

(جدول 1ـ )8سیاستها و اقدامات کارکرد شکل دهی به بازار در قالب موتور کارآفرینی
فعالیت شكل دهی بازار

موتور کارآفرینی
سیاست :دستیابی به زیر فنآوريها
اقدام
ردیف
برگزاري سمینارها جهت تبادل اطالعات در خصوص زیر فنآوريهاي خودرو برقی
1
ایجاد بانک اطالعات خاص و قابل دستر زیر فنآوريهاي خودرو برقی براي بنگاههاي مـرتبط بـا
2
این صنعت
سیاست :تسهیل دستیابی به مواد اولیه و تجهیزات مكمل
اقدام
ردیف
شناسایی و فعال سازي شرکتهاي داخلی در تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به منابع خارجی
1
سیاست :افزایش قابلیت اطمینان
اقدام
ردیف
بهرهگیري از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت
1
2
انجام بررسی دقیق فنی – اقتصادي و بازگشت هزینه براي سرمایهگذاري بخش خصوصی
سیاست :افزایش قابلیت رقابت پذیري
اقدام
ردیف
ایجاد فضاي رقابتی بین تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروهاي برقی
1
ایجاد فضاي رقابتی بین بازار خودروي برقی و خودرويهاي با سوخت فسیلی
2
طراهی و توسعه شبكه ارزش مناسب براي توسعه بخش خصوصی
3
تعیین معافیتهاي دولتی یا میزان مشارکت بر اسا هجم تولید
4
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(جدول 1ـ )9سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور کارآفرینی
فعالیت کارآفرینی

موتور کارآفرینی
سیاست :توسعه زیرساختهاي تجاري سازي
اقدام
ردیف
توسعه کمکهاي دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیاتهاي صنایع خودروسازي
1
بسترسازي براي فرآیند تجاري سازي با بهرهگیري از تجربیات پروژههاي دیگر مانند پروژه دوگانه سوز
2
کردن خودروها
طراهی و توسعه زنجیره فروش و توزیع خودرو
3
تدوین استانداردهاي الزم در زمینه تجاري سازي خودروهاي برقی در داخل کشور
4
ایجاد زیرساخت نمایشگاههاي تخصصی و فن بازارها با فعال سـازي و مشـارکت بخـش خصوصـی،
5
مراکز تحقیقاتی و صنعتی
سیاست :توسعه توان تولید داخلی
اقدام
ردیف
توانمندسازي (مالی ،فنی) شرکتهاي قطعه ساز براي تولید قطعات خودروي برقی
1
طراهی و اجراي پروژههاي مشترك توسعه با شرکتهاي پیشرو در جهان
2
ایجاد زیرساختهاي الزم و امكانات موردنیاز براي توسعه خودروي برقی مانند ایستگاه شـارژ و سـایر
3
امكانات و تجهیزات الزم
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(جدول 1ـ )10سیاستها و اقدامات کارکرد جهت دهی به سیستم در قالب موتور کارآفرینی
فعالیت جهت دهی به سیستم
موتور کارآفرینی
سیاست :نمایش اثر توسعه خودروهاي برقی بر روي هنجارهاي اجتماعی
اقدام
ردیف
استفاده بیشتر از قوانین پیش برنده و تالش براي بهبود هنجارهـاي اجتمـاعی بـر مبنـاي اسـتفاده از
1
ناوگان همل و نقل عمومی
تعیین میزان مالیات و هق بیمه بر اسا میزان آالیندگی خودرو
2
بهکارگیري قوانین پیش برنده براي استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت هاي کم آالینده و صـرفه
3
جویی در مصرف سوخت
مشارکت اهل فن و متخصصان در تهیه برنامههاي رسانهاي در جهت اسـتفاده از خـودروي برقـی در
4
جهت فرهنگسازي در قالب آیتمهاي روتین
سیاست :همسویی با هرکت جهانی و شفاف سازي بازار
اقدام
ردیف
تهیه نقشه توسعه ایستگاههاي شارژ برقی و گسترش آن طبق برنامه پیش بینی
1
بازنگري نقشه راه توسعه خودروهاي برقی
2
توسعه ساختارهاي پشتیبان و سمنها براي ایجاد ارتباط فنی با کشورها و بازارهاي پیشرو
3
نظرسنجی و تبلیغ هدفمند این نوع خودروها و بهرهگیري هدفمند آنها در راستاي شناساندن و تبلیـغ
4
خودروهاي یاد شده
سیاست :توسعه قوانین همسوساز
اقدام
ردیف
تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه ،هماهنگی بین بخشی در میان دستگاههاي دخیل
1
در امر تولید ،توزیع ،خدمات و نظارتی

(جدول 1ـ )11سیاست و اقدامات کارکرد مشروعیت بخشی در قالب موتور کارآفرینی
فعالیت مشروعیت بخشی

موتور کارآفرینی
سیاست :افزایش نفو بهکارگیري خودروهاي برقی
اقدام
ردیف
افزایش نفو گروههاي پشتیبان با همایتهاي گسترده رسانهاي
1
ابال و گنجاندن بهکارگیري خودروهاي برقـی در برنامـههـاي توسـعه کشـور بـراي همایـت بخـش
2
خصوصی
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(جدول 1ـ )12سیاستها و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور کارآفرینی
فعالیت خلق و انتشار دانش

موتور کارآفرینی
سیاست :اکتساب سریع فنآوري
اقدام
ردیف
انتقال تكنولوژي به همراه دانش فنی مربوطه
1
سیاستگذاري و همایت از دانشگاهها و صنعت و ایجاد ارتباط بین آنها در زمینـه خلـق دانـش فنـی
2
مشترك با کشورهاي پیشرفته
سیاستگذاري و همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی در این زمینه ،بهرهگیـري
3
از مشاورههاي فنی و تخصصی از دانشگاهها و مراکز صنعتی خارج از کشور
سیاست :توسعه شبكههاي نرم و اتحادهاي استراتژیک
اقدام
ردیف
ایجاد شبكهها و پایگاههاي دادهاي در قالب آموزش و آشنایی با فنآوري خودرو برقی
1

(جدول 1ـ )13سیاست و اقدامات کارکرد بسیج منابع در قالب موتور کارآفرینی
فعالیت بسیج منابع

موتور کارآفرینی
سیاست :توسعه منابع پشتیبان و سرمایهگذاري مشترك
اقدام
ردیف
افزایش منابع انسانی با تعریف پروژههاي جدید و صنعتی
1
تعریف پروژههاي جدید در زمینه فنآوري خودروي برقی و ایستگاههاي در سطوح مختلف (دانشـگاه،
2
آموزشگاههاي فنی و هرفهاي ،مراکز تحقیقاتی و)...
مشارکت در تولید و تامین قطعات اصلی و خدمات پس از فروش
3
شناسایی شرکتهاي معتبر در زمینه قطعات اولیه و زیرساخت خودروهاي برقی و ایجاد تسهیات براي
4
ورود در این هوزه
ایجاد تسهیالت قانونی و هقوقی جهت ارتباط با سازندههاي خارجی و بهرهگیري از مشاوره با آنها در
5
زمینه انتقال تكنولوژي و دانش فنی قطعات و تجهیزات
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(جدول 1ـ )14سیاستها و اقدامات کارکرد خلق و انتشار دانش در قالب موتور علم و دانش
فعالیت خلق و انتشار دانش
موتور علم و دانش
سیاست  :توسعه دانش بومی تولید و به کارگیري خودروي برقی
ردیف اقدام
سیاست گذاري و همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی مرتبط با خودروي برقی
1
افزایش مطالعات در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي و کاهش هزینـه سـاخت مبتنـی بـر اسـتفاده
2
خودروي برقی
تشكیل انجمن علمی نهادهاي مرتبط (خودروساز ،قطعه ساز و )...
3
بهره برداري از دانش فنآوري بواسطه الگوبرداري از شرکتهاي موفق جهانی
4
ایجاد پایگاههاي دادهاي از قابلیتها و توانمنديهاي موجود در زمینه فنآوري خودرو برقی در مراکز
5
آموزشی و پژوهشی و ..
ایجاد دانشگاه خودرو الكتریكی داراي رشتههاي مكانیک و برق مرتبط با خودروهاي الكتریكی
6
توسعه راهکارها و الگو هاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شـده در فـنآوريهـاي خـودروي
7
برقی

(جدول 1ـ )15سیاستها و اقدامات کارکرد کارآفرینی در قالب موتور علم و دانش
فعالیت کارآفرینی

موتور علم و دانش
سیاست  :توسعه زیرساختهاي ارتباط صنعت و دانشگاه
ردیف اقدام
ایجاد کریدورهاي توسعه فنآوري خودروي برقی در پاركهاي علم و فنآوري و مراکز رشد
1
استفاده از تسهیالت شرکتهاي دانش بنیان براي توسعه فنآوريهاي خودروي برقی
2
توسعه راهکارها و الگوهاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شده در فنآوريهاي خودروي برقی
3
برگزاري سمینارها و کنفرانسهاي علمی و تخصصی با مشارکت صنعت
4
دسته بندي این اقدامات به شرح زیر ارایه شده است.
شکل دهی به بازار
اقدامات:
 استفاده از خودروهاي برقی تولید کشورهاي دیگر در بخش عمومی و در بخش استفاده خصوصی لوکس
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 ایجاد زمینه هاي تحقیقاتی در زمینه فناوري هاي مرتبط با فناوري خودرو برقی
 اجرا مشوق قانونی جهت استفاده از خودرو برقی با دیدگاه کاهش مصرف سوخت و آالیندگی
 بهره گیري از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت  ،خصوصا در اولین دوره
تولید محصوالت فناورانه اولویت دار
 کاهش هزینه هاي استفاده از فناوري هاي بروز خودروهاي برقی جهت تشویق مصرف کننده به خرید از بازار
 انجام بررسی دقیق فنی – اقتصادي و بازگشت هزینه با توجه به سرمایه گذاري مورد نیاز
 ارائه بسته هاي همایتی توسط بازیگران در راستاي پشتیبانی از مشتري  ،خصوصا در اولین دوره تولید محصوالت
فناورانه اولویت دار
 متعادل سازي رابطه "کارایی – هزینه" در مقایسه با سایر محصوالت
 واردات تعداد محدود خودروي برقی براي ناوگان همل و نقل عمومی از طریق خودرو ساز به منظور انجام کلیه ارزیابی
هاي مورد نیاز اولیه در راستاي طراهی و تولید داخلی
 همایت و تسهیل فرآیند واردات و بومی سازي مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در خودرو
 تجهیز قطعه سازان در جهت تامین مواد و قطعات مورد نیاز خودرو برقی
 برگزاري سمینار ها جهت تبادل اطالعات در خصوص زیر فناوري هاي خودرو برقی
 ایجاد بانک اطالعات خاص و قابل دستر

زیر فناوري هاي خودرو برقی براي بنگاه هاي مرتبط با این صنعت

 شناسایی و فعالسازي شرکت هاي داخلی در تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به منابع خارجی
 بهره گیري از مواد اولیه با کیفیت به منظور افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان محصوالت
 انجام بررسی دقیق فنی – اقتصادي و بازگشت هزینه براي سرمایه گذاري بخش خصوصی
 ایجاد فضاي رقابتی بین تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروهاي برقی
 ایجاد فضاي رقابتی بین بازار خودروي برقی و خودروي هاي با سوخت فسیلی
 طراهی و توسعه شبكه ارزش مناسب براي توسعه بخش خصوصی
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 تعیین معافیت هاي دولتی یا میزان مشارکت بر اسا

هجم تولید

فعالیت جهت دهی به سیستم
اقدامات:
 ساخت برنامه هاي رسانه اي تبلیغی و ترویجی
 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی متعدد با امكان استفاده بازدیدکنندگان از محصوالت
 ساخت برنامه هاي آموزشی و تخصصی در رسانه ها
 اجراي قوانین سخت گیرانه در استفاده از خوروهاي با سوخت فسیلی
 تنظیم و اجراي قوانین تشویقی در استفاده از خودروهاي برقی در همل و نقل عمومی
 سیاست  :هماهنگ سازي بازیگران براي همسویی با هرکت جهانی
 ایجاد سازمان متولی فرابخشی هماهنگ کننده و سیاست گذار که بتواند خوروسازان  ،دولت و وزارتخانه هاي
زیربنایی و سازمانهاي مرتبط را هماهنگ نماید
 الگوبرداري از روند توسعه این فناوري در کشور هاي پیشرفته
 برگزاري همایش با مسئوالن هاکی از رقبت دولت به سرمایه گذاري و خدمات الزم در استفاده از خودروهاي برقی
 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی
 پخش برنامه هاي علمی در خصوص مسیر پیموده شده و یا تجربه موفق و ناموفق سایر کشورها
 ابال رسمی به رسانه هاي جمعی به صورت فراگیر در زمینه شناخت فناوري
 استانداردسازي خودروهاي برقی
 طرح بررسی نیازها و استانداردهاي زیرساختی وزارت نیرو براي پشتیبانی از توسعه استفاده از خودروي برقی
 تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه هاي دخیل در امر تولید  ،توزیع  ،خدمات و نظارتی
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 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود
 استفاده بیشتر از قوانین پیش برنده و تالش براي بهبود هنجار هاي اجتماعی بر مبناي استفاده از ناوگان همل و نقل
عمومی
 تعیین میزان مالیات و هق بیمه بر اسا

میزان آالیندگی خودرو

 بكارگیري قوانین پیش برنده براي استفاده از وسایل نقلیه مبتنی بر سوخت هاي کم آالینده و صرفه جویی در مصرف
سوخت
 مشارکت اهل فن و متخصصان در تهیه برنامه هاي رسانه اي در جهت استفاده از خودروي برقی در جهت فرهنگ
سازي در قالب آیتم هاي روتین
 تهیه نقشه توسعه ایستگاه هاي شارژ برقی و گسترش آن طبق برنامه پیش بینی
 بازنگري نقشه راه توسعه خودروهاي برقی
 توسعه ساختارهاي پشتیبان و سمن ها براي ایجاد ارتباط فنی با کشورها و بازارهاي پیشرو
 نظرسنجی و تبلیغ هدفمند این نوع خودروها و بهره گیري هدفمند آنها در راستاي شناساندن و تبلیغ خودروهاي یاد
شده
 تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه  ،هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه هاي دخیل در امر تولید ،
توزیع  ،خدمات و نظارتی
فعالیت کارآفرینی
اقدامات:
 فعالسازي بخش خصوصی در خصوص تامین فناوري و زیر فناوري متناسب با ایجاد مشارکت با صاهبان فناوري
خارجی
 کمک هاي دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات هاي صنایع خودروسازي
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 زمینه سازي براي بهره گیري مراکز علمی و صنعتی فعال در زمینه فناوري خودروهاي برقی
 تدوین قوانین هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه هاي دخیل در امر تولید  ،توزیع  ،خدمات و نظارتی
 اطالع رسانی گسترده در سطح عمومی در خصوص قوانین موجود
 توسعه کمک هاي دولتی در قالب وام و یا کاهش مالیات هاي صنایع خودروسازي
 بسترسازي براي فرآیند تجاري سازي با بهره گیري از تجربیات پروژه هاي دیگر مانند پروژه دوگانه سوز کردن
خودروها
 طراهی و توسعه زنجیره فروش و توزیع خودرو
 تدوین استانداردهاي الزم در زمینه تجاري سازي خودروهاي برقی در داخل کشور
 ایجاد زیرساخت نمایشگاه هاي تخصصی و فن بازارها با فعالسازي و مشارکت بخش خصوصی  ،مراکز تحقیقاتی و
صنعتی
 توانمندسازي (مالی  ،فنی) شرکت هاي قطعه ساز براي تولید قطعات خودروي برقی
 طراهی و اجراي پروژه هاي مشترك توسعه با شرکت هاي پیشرو در جهان
 ایجاد زیرساخت هاي الزم و امكانات مورد نیاز براي توسعه خودروي برقی مانند ایستگاه شارژ و سایر امكانات و
تجهیزات الزم
 ایجاد کریدورهاي توسعه فناوري خودروي برقی در پارك هاي علم و فناوري و مراکز رشد
 استفاده از تسهیالت شرکت هاي دانش بنیان براي توسعه فناوري هاي خودروي برقی
 توسعه راهكارها و الگو هاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شده در فناوري هاي خودروي برقی
 برگزاري سمینار ها و کنفرانس هاي علمی و تخصصی با مشارکت صنعت

فعالیت بسیج منابع
اقدامات:
 اهداث مراکزي در کشور که آموزش و آزمونهاي الزم را جهت تعمیرات ارائه دهند
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 ارائه وام هاي بلند مدت در قالب لیزینک  30ساله با قیمت بسیار پایین تر از خودروهاي فسیلی و همایت هاي دولتی
از مصرف کنندگان خودروهاي برقی
 تامین سرمایه در قالب وام هاي بلند مدت و کم بهره براي بنگاه ها و موسسات به منظور تجهیز و ایجاد زیر ساخت
هاي الزم
 افزایش منابع انسانی با تعریف پروژه هاي جدید و صنعتی
 تعریف پروژه هاي جدید در زمینه فناوري خودروي برقی و ایستگاه هاي در سطوح مختلف (دانشگاه ،آموزشگاه هاي
فنی و هرفه اي  ،مراکز تحقیقاتی و )...
 مشارکت در تولید و تامین قطعات اصلی و خدمات پس از فروش
 شناسایی شرکت هاي معتبر در زمینه قطعات اولیه و زیرساخت خودروهاي برقی و ایجاد تسهیات براي ورود در این
هوزه
 ایجاد تسهیالت قانونی و هقوقی جهت ارتباط با سازنده هاي خارجی و بهره گیري از مشاوره با آنها در زمینه انتقال
تكنولوژي و دانش فنی قطعات و تجهیزات

فعالیت مشروعیت بخشی
اقدامات:
 تدوین برنامه و طرح در زمینه تولید و استفاده از خودروهاي برقی در سطح ملی و ابال ان به دستگاه هاي یربط
جهت تبلیغ  ،همایت  ،اجرا و پایش طرح یاد شده
 فعالسازي هریک از نهادها با شناسایی اثرات مفید بكارگیري خودروي برقی در عملكرد انها
 ایجاد سازمان متولی فرابخشی هماهنگ کننده و سیاست گذار که بتواند خوروسازان  ،دولت و وزارتخانه هاي
زیربنایی و سازمانهاي مرتبط را هماهنگ نماید
 افزایش نفو گروه هاي پشتیبان با همایت هاي گسترده رسانه اي
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 ابال و گنجاندن بكارگیري خودروهاي برقی در برنامه هاي توسعه کشور براي همایت بخش خصوصی

فعالیت خلق و انتشار دانش
اقدامات:
 انتقال تكنولوژي به همراه دانش فنی مربوطه
 سیاستگذاري و همایت از دانشگاه ها و صنعت و ایجاد ارتباط بین انها در زمینه خلق دانش فنی مشترك با کشورهاي
پیشرفته
 سیاستگذاراي و همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی در این زمینه  ،بهره گیري از مشاوره هاي
فنی و تخصصی از دانشگاه ها و مراکز صنعتی خارج از کشور
 سیاست  :توسعه شبكه هاي نرم و اتحادهاي استراتژیک
 ایجاد شبكه ها و پایگاه هاي داده اي در قالب آموزش و آشنایی با فناوري خودرو برقی
 سیاست گذاري و همایت از مراکز علمی و صنعتی در جهت ایجاد دانش فنی مرتبط با خودروي برقی
 افزایش مطالعات در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي و کاهش هزینه ساخت مبتنی بر استفاده خودروي برقی
 تشكیل انجمن علمی نهادهاي مرتبط (خودروساز  ،قطعه ساز و )...
 بهره برداري از دانش فناوري بواسطه الگوبرداري از شرکت هاي موفق جهانی
 ایجاد پایگاه هاي داده اي از قابلیت ها و توانمندي هاي موجود در زمینه فناوري خودرو برقی در مراکز آموزشی و
پژوهشی
 ایجاد دانشگاه خودرو الكتریكی داراي رشته هاي مكانیک و برق مرتبط با خودروهاي الكتریكی
 توسعه راهكارها و الگو هاي مناسب براي بومی سازي دانش کسب شده در فناوري هاي خودروي برقی
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از طرفی با توجه به اینكه در سند هاضر به آن دسته از سیاستها و اقداماتی پرداخته خواهد شد که وزارت نیرو در آن به صورت
مستقیم دخیل میباشد لذا الزم است ارتباط وظایف وزارت نیرو با هریک از سیاستها و اقدامات مشخص گردد .در جدول زیـر
لیست وظایف وزارت نیرو و ارتباط آن با هریـک از موتورهـاي نظـام نـوآوري فـنآورانـه ،کارکردهـا و هـمچنـین اقـدامات و
سیاستهاي مرتبط با آن کاکرد مشخص شده است.
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موتورهای

کارکرد

نظام

نظام

نوآوری

نوآوری

موتور بازار

بازارسازي

دستر پذیري و قابل
قبول نمودن خروجی
فنآوري براي بازار

موتور بازار

بازارسازي

دستر پذیري و قابل
قبول نمودن خروجی
فنآوري براي بازار

موتور بازار

بازارسازي

دستر پذیري و قابل
قبول نمودن خروجی
فنآوري براي بازار

موتور بازار

بازارسازي

افزایش قابلیت
اطمینان فنآوري

موتور بازار

بازارسازي

افزایش قابلیت
اطمینان فنآوري

موتور بازار

بازارسازي

افزایش قابلیت
اطمینان فنآوري

سیاستها

اقدامات

استفاده از خودروهاي برقی
تولید کشورهاي دیگر در
بخش عمومی و در بخش
استفاده خصوصی لوکس
استفاده از خودروهاي برقی
تولید کشورهاي دیگر در
بخش عمومی و در بخش
استفاده خصوصی لوکس
اجرا مشوق قانونی جهت
استفاده از خودرو برقی با
دیدگاه کاهش مصرف
سوخت و آالیندگی
بهرهگیري از مواد اولیه و
قطعات با کیفیت به منظور
افزایش طول عمر و قابلیت
اطمینان محصوالت،
خصوصا در اولین دوره
کاهش هزینههاي استفاده
از فنآوريهاي بروز
خودروهاي برقی جهت
تشویق مصرف کننده به
خرید از بازار
انجام بررسی دقیق فنی –
اقتصادي و بازگشت هزینه
با توجه به سرمایهگذاري
موردنیاز

وظایف تعریف شده
برای وزارت نیرو
ایجاد هداقل
زیرساختهاي شارژ به
منظور شارژ خودروهاي
عمومی برقی با تعرفه
مناسب
ارائه طرح توسعه
زیرساختهاي شارژ در
مكانهاي اختصاصی
طرح تدوین تعرفه هاي
تشویقی براي مصرف
انرژي خودروي برقی و
زیرساختهاي شارژ
تعیین استانداردهاي
مصرف انرژي براي
محصوالت خودروي
برقی و قطعات مرتبط
تعریف مناسب انگیزشی
براي هزینههاي شارژ
خودروهاي برقی
تحلیل هزینه  -فایده
رویكردهاي توسعه
زیرساختها شارژ

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز پنجم و ششم :برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت – تدوین برنامه ارزیابی

ویرایش اول ،مرداد 1394

24

و بروز رسانی

موتور بازار

موتور بازار

موتور بازار

موتور بازار

موتور
ساختاردهی

موتور
ساختاردهی

موتور
ساختاردهی

موتور
ساختاردهی

تعریف بستههاي
همایتی براي
زیرساختهاي شارز و
هزینههاي شارز
تحلیل هزینه  -فایده
رویكردهاي توسعه
زیرساختها شارژ

ارائه بستههاي همایتی
افزایش قابلیت رقابتی توسط بازیگران در راستاي
بازارسازي
پشتیبانی از مشتري،
فنآوري
خصوصا در اولین دوره
متعادل سازي رابطه "کارایی
افزایش قابلیت رقابتی
بازارسازي
– هزینه" در مقایسه با
فنآوري
سایر محصوالت
برگزاري نمایشگاههاي
همكاري در برگزاري
تخصصی متعدد با امكان
جهت دهی
نمایشگاه تخصصی
افزایش شناخت جامعه
استفاده بازدیدکنندگان از
به سیستم
خودرويهاي برقی
محصوالت
هماهنگ سازي
الگوبرداري از روند توسعه طراهی مدیریت شبكه
بازیگران براي
جهت دهی
و روش توسعه
این فنآوري در کشورهاي
همسویی با هرکت
به سیستم
ایستگاههاي شارژ
پیشرفته
جهانی
برگزاري همایش با
شرکت در همایشهاي
مسئوالن هاکی از رقبت
جهت دهی
افزایش شناخت صنعت دولت به سرمایهگذاري و ساالنه با مشارکت بقیه
به سیستم
بازیگران
خدمات الزم در استفاده از
خودروهاي برقی
استانداردسازي خودروهاي
همكاري در تعیین
استانداردسازي و
جهت دهی
برقی (فنی ،زیست محیطی،
استانداردهاي انرژي
به سیستم توسعه قوانین جهت ده
مدیریت انرژي و)...
بررسی نیازها و
استانداردهاي زیرساختی
طرح استانداردهاي
استانداردسازي و
جهت دهی
تولید انرژي در وزارت نیرو
زیرساخت شبكه و شارژ
به سیستم توسعه قوانین جهت ده
براي پشتیبانی از توسعه
استفاده از خودروي برقی
طرح بستههاي کمک
کمکهاي دولتی در قالب
کاهش خطرپذیري
به تجهیز ایستگاههاي
وام و یا کاهش مالیاتهاي
سرمایهگذاري به
کارآفرینی
شارژ در بخش
صنایع خودروسازي
منظور تجاري سازي
خصوصی

سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی
فاز پنجم و ششم :برنامه تحلیلی و تهیه ره نگاشت – تدوین برنامه ارزیابی

ویرایش اول ،مرداد 1394

25

و بروز رسانی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

همكاري در تدوین
بهرهگیري از مواد اولیه با
طرح ارزیابی تأمین
کیفیت به منظور افزایش
افزایش قابلیت
کنندگان و مواد اولیه در
بازارسازي
طول عمر و قابلیت اطمینان
اطمینان
بخش شبكه و ایستگاه
محصوالت
شار
ایجاد توازن بین
ایجاد فضاي رقابتی بین بازار
سوبسید انرژي خودروي
خودروي برقی و
افزایش قابلیت رقابت
بازارسازي
برقی و سوبسید سوخت
خودرويهاي با سوخت
پذیري
فسیلی
فسیلی
ارائه طرح تشویق در
تعیین معافیتهاي دولتی یا
برق مصرفی خودروي
افزایش قابلیت رقابت
میزان مشارکت بر اسا
بازارسازي
برقی با مصرف کمتر و
پذیري
هجم تولید
هجم تولید باالتر
بسترسازي براي فرآیند
ارائه طرح همایتی براي
تجاري سازي با بهرهگیري
شرکتهاي دانش بنیان
توسعه زیرساختهاي
از تجربیات پروژههاي دیگر
کارآفرینی
براي ایستگاههاي شارژ
تجاري سازي
مانند پروژه دوگانه سوز
و توسعه شبكه
کردن خودروها
اجراي زنجیره ارزش
طراهی و توسعه زنجیره
توسعه زیرساختهاي
توسعه شبكه و
فروش و توزیع و خدمات
کارآفرینی
تجاري سازي
ایستگاههاي شارژ
پس از فروش خودرو
همكاري در تدوین
تدوین استانداردهاي الزم در
استانداردهاي خودروي
زمینه تجاري سازي
توسعه زیرساختهاي
برقی بر اسا
کارآفرینی
خودروهاي برقی در داخل
تجاري سازي
استانداردهاي شبكه و
کشور
ایستگاههاي شارژ
ایجاد زیرساختهاي الزم و
امكانات موردنیاز براي
اجراي طرح توسعه
توسعه توان تولید
توسعه خودروي برقی مانند
کارآفرینی
ایستگاههاي شارژ
داخلی
ایستگاه شارژ و سایر
امكانات و تجهیزات الزم
تدوین طرح نقشه راه
تهیه نقشه توسعه
همسویی با هرکت
جهت دهی
توسعه ایستگاههاي
جهانی و شفاف سازي ایستگاههاي شارژ برقی و
به سیستم
شارژ
گسترش آن طبق برنامه
بازار
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پیش بینی
موتور
کارآفرینی
موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی

موتور
کارآفرینی
موتور
کارآفرینی

موتور علم
و فنآوری

همسویی با هرکت
جهت دهی
جهانی و شفاف سازي
به سیستم
بازار
همسویی با هرکت
جهت دهی
جهانی و شفاف سازي
به سیستم
بازار
افزایش نفو
مشروعیت
بهکارگیري خودروهاي
بخشی
برقی

توسعه منابع پشتیبان و
بسیج منابع
سرمایهگذاري مشترك

توسعه منابع پشتیبان و
بسیج منابع
سرمایهگذاري مشترك
انتشار و
خلق دانش

اکتساب سریع فنآوري

انتشار و
خلق دانش

توسعه دانش بومی
تولید و بهکارگیري
خودرو برقی

همكاري در بازنگري ره
بازنگري نقشه راه توسعه
نگاشت با توجه به راه
خودروهاي برقی
پیموده شده
ارائه طرح همایتی از
توسعه ساختارهاي پشتیبان
سمنهاي مرتب با
و سمنها براي ایجاد ارتباط
ایستگاههاي شارژ
فنی با کشورها و بازارهاي
خودروي برقی
پیشرو
ابال و گنجاندن بهکارگیري ارائه طرح براي استفاده
از بخش خصوص در
خودروهاي برقی در
توسعه زیرساختهاي
برنامههاي توسعه کشور
شبكه و ایستگاههاي
براي همایت بخش
شارژ خودروي برقی
خصوصی
تعریف پروژههاي جدید در
زمینه فنآوري خودروي
تعریف پروژههاي
برقی و ایستگاههاي در
بومیسازي کامل
سطوح مختلف (دانشگاه،
فنآوري ایستگاههاي
آموزشگاههاي فنی و
شارژ
هرفهاي ،مراکز تحقیقاتی
و)...
مشارکت در تولید و تامین توسعه تأمین کنندگان
قطعات و لوازم
قطعات اصلی و خدمات پس
ایستگاههاي شارژ
از فروش
ایجاد بستر مناسب و
تسهیل شده براي
انتقال تكنولوژي به همراه
انتقال فنآوري
دانش فنی مربوطه
ایستگاههاي شارژ
ایجاد شبكهها و پایگاههاي
ایجاد دورههاي آموزشی
دادهاي در قالب آموزش و
تخصصی مرتبط با
آشنایی با فنآوري خودرو
ایستگاههاي شارژ
برقی
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موتور علم

انتشار و
خلق دانش

توسعه دانش بومی
تولید و بهکارگیري
خودرو برقی

موتور علم

انتشار و
خلق دانش

توسعه دانش بومی
تولید و بهکارگیري
خودرو برقی

موتور علم

انتشار و
خلق دانش

توسعه دانش بومی
تولید و بهکارگیري
خودرو برقی

کارآفرینی

توسعه زیرساختهاي
ارتباط صنعت و
دانشگاه

و فنآوری

و فنآوری

و فنآوری

موتور علم
و فنآوری

برنامهریزي توسعه
افزایش مطالعات در راستاي
بهینه سازي مصرف انرژي و زیرساختهاي مرتبط
کاهش هزینه سوخت مبتنی با ایستگاههاي شارژ در
بر استفاده خودروي برقی در ارتباط با افزایش خودرو
برقی
بخش زیرساخت
الگوبرداري از
شرکتهاي تولید و
بهرهبرداري از دانش
توزیع برق در خصوص
فنآوري بواسطه
نوع رفتار نسبت به
الگوبرداري از شرکتهاي
گسترش خودروهاي
موفق جهانی
برقی
توسعه راهکارها و الگو هاي
ارائه راهکارهاي
مناسب براي بومیسازي
بومیسازي ایستگاه
دانش کسب شده در
شارژ
فنآوريهاي خودروي برقی
همایت از سمینار
برگزاري سمینارها و
بینالمللی تخصصی
کنفرانسهاي علمی و
خودروي برقی و
تخصصی با مشارکت صنعت
ایستگاههاي شارژ

همچنین وجود ارتباطی منطقی بین طرحهاي تعریف شده و وظایف تعریف شده براي وزارت نیرو نیز الزم است تا از این طریق
ارتباط این طرحها با هریک از موتورهاي نظام نوآوري فنآورانه ،کارکردها ،سیاستها و اقدامات مشخص شود.
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جدول زیر ارتباط هریک از طرحها با وظایف تعریف شده براي وزارت نیرو را نمایش میدهد:
وظایف تعریف شده برای

طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح

وزارت نیرو

1

ایجاد هداقل زیرساختهاي شارژ
به منظور شارژ خودروهاي عمومی
برقی با تعرفه مناسب

*

ارائه طرح توسعه زیرساختهاي
شارژ در مكانهاي اختصاصی

*

طرح تدوین تعرفه هاي تشویقی
براي مصرف انرژي خودروي برقی
و زیرساختهاي شارژ
تعیین استانداردهاي مصرف انرژي
براي محصوالت خودروي برقی و
قطعات مرتبط

*

*

تعریف مناسب انگیزشی براي
هزینههاي شارژ خودروهاي برقی

*

تحلیل هزینه  -فایده رویكردهاي
توسعه زیرساختها شارژ
تعریف بستههاي همایتی براي
زیرساختهاي شارز و هزینههاي
شارز
تحلیل هزینه  -فایده رویكردهاي
توسعه زیرساختها شارژ
همكاري در برگزاري نمایشگاه
تخصصی خودرويهاي برقی

*
*
*
*

طراهی مدیریت شبكه و روش
توسعه ایستگاههاي شارژ

*

شرکت در همایشهاي ساالنه با
مشارکت بقیه بازیگران
همكاري در تعیین استانداردهاي
انرژي

2

3

4

5

6

7

8

9

*
*

*

10
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وظایف تعریف شده برای
وزارت نیرو
طرح استانداردهاي زیرساخت
شبكه و شارژ
طرح بستههاي کمک به تجهیز
ایستگاههاي شارژ در بخش
خصوصی
همكاري در تدوین طرح ارزیابی
تأمین کنندگان و مواد اولیه در
بخش شبكه و ایستگاه شار
ایجاد توازن بین سوبسید انرژي
خودروي برقی و سوبسید سوخت
فسیلی
ارائه طرح تشویق در برق مصرفی
خودروي برقی با مصرف کمتر و
هجم تولید باالتر
ارائه طرح همایتی براي
شرکتهاي دانش بنیان براي
ایستگاههاي شارژ و توسعه شبكه
اجراي زنجیره ارزش توسعه شبكه
و ایستگاههاي شارژ
همكاري در تدوین استانداردهاي
خودروي برقی بر اسا
استانداردهاي شبكه و ایستگاههاي
شارژ
اجراي طرح توسعه ایستگاههاي
شارژ
تدوین طرح نقشه راه توسعه
ایستگاههاي شارژ
همكاري در بازنگري ره نگاشت با
توجه به راه پیموده شده

طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح
1

2

3

4

5

6

7

8

*
*

*

*

*
*

*

*
*
*

9

10
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وظایف تعریف شده برای
وزارت نیرو
ارائه طرح همایتی از سمنهاي
مرتب با ایستگاههاي شارژ
خودروي برقی
ارائه طرح براي استفاده از بخش
خصوص در توسعه زیرساختهاي
شبكه و ایستگاههاي شارژ خودروي
برقی
تعریف پروژههاي بومیسازي کامل
فنآوري ایستگاههاي شارژ
توسعه تأمین کنندگان قطعات و
لوازم ایستگاههاي شارژ
ایجاد بستر مناسب و تسهیل شده
براي انتقال فنآوري ایستگاههاي
شارژ
ایجاد دورههاي آموزشی تخصصی
مرتبط با ایستگاههاي شارژ
برنامهریزي توسعه زیرساختهاي
مرتبط با ایستگاههاي شارژ در
ارتباط با افزایش خودرو برقی
الگوبرداري از شرکتهاي تولید و
توزیع برق در خصوص نوع رفتار
نسبت به گسترش خودروهاي برقی
ارائه راهکارهاي بومیسازي
ایستگاه شارژ
همایت از سمینار بینالمللی
تخصصی خودروي برقی و
ایستگاههاي شارژ

طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح طرح
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*

در روند نماي زیر مراهل تدوین طرحها و فعالیتهاي سند و همچنین نحوه شكستن فعالیتها نمایش داده شده است.
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فصل دوم
تدوین پروژههای اجرایی
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تدوین پروژههای اجرایی
در این فصل مشخص خواهد شد که چه پروژه یا مجموعه پروژههایی و با چه اولویتبندي باید در سالیان مختلف اجرا گردند تا
در صورت اجراي آنها بتوان اطمینان هاصل کرد که اقدامات عملیاتی مورد بحث در هوزه فنآوري مـوردنظر صـورت گرفتـه،
اهداف خرد و کالن تحقق یافته و راهبردها به بار نشسته است]11و.[12
به منظور تحقق سیاستهاي مرتبط با راهبرد وزارت نیرو در توسعه بهرهگیري از خودرو برقی الزم اسـت پـروژههـاي اجرایـی
تعریف گردند .لیست زیر پروژههاي اجرایی مورد اشاره را در قالب  9طرح در برگرفته است:
 .1طرح ایستگاههای شارژ خودرو برقی
 .1.1تهیه و تدوین استانداردهاي تجهیزات ایستگاههاي شارژ و آزمونها
 .1.2تهیه و تدوین استاندارد طراهی و ساخت ایستگاههاي شارژ در مكانهاي عمومی و خصوصی
 .1.3مطالعه و بررسی انواع جایگاههاي شارژ و تجهیزات به کار رفته در آنها
 .1.4جایابی بهینه ایستگاههاي شارژ عمومی با توجه به مالهظات فنی و اقتصادي
 .1.5تهیه و تدوین نرمافزار جایابی بهینه ایستگاه شارژ عمومی
 .1.6تدوین دستورالعمل و نیازمنديهاي اهداث ،نصب و راهاندازي ایستگاههاي شارژ خودرو برقی در مكانهاي عمـومی و
خصوصی
 .1.7تهیه و تدوین استانداردهاي ایمنی و هفاظتی ایستگاههاي شارژ
 .1.8ایجاد هداقل زیرساختهاي شارژ به منظور شارژ خودروهاي عمومی برقـی بـا تعرفـه مناسـب و ارائـه طـرح توسـعه
زیرساختهاي شارژ در مكانهاي اختصاصی و عمومی
 .1.9تعیین استانداردهاي مصرف انرژي و ساخت قطعات
 .2تامین و تبادل انرژی بین خودروهای برقی و شبکه قدرت
 .2.1مطالعه و بررسی شبكه انتقال و توزیع قدرت و انرژي موردنیاز خودروهاي برقی تا  10سال آتی
 .2.2مطالعه و بررسی روشهاي مختلف تزریق و اتصال انرژي الكتریكی به ایستگاههاي شارژ و بالعكس
 .2.3تعیین مدلهاي مختلف ریاضی جهت درخواست شارژ خودروهاي برقی در ایستگاه شارژ
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 .2.4مطالعه و بررسی پیش ساختها و زیرساختهاي شبكه توزیع از نظر اهداث ایستگاههاي شارژ
 .2.5تحقیق و بررسی تامین انرژي موردنیاز ایستگاههاي شارژ توسط انرژيهاي تجدیدپذیر و تولید پراکنده و نیازمنديها
 .2.6مطالعه و بررسی الگوهاي شرکتهاي تولید و توزیع برق در خصوص گسترش خودروهاي برقی

 .3طرح کنترل مانیتورینگ ایستگاههای شارژ عمومی و خصوصی
 .3.1مطالعه و بررسی محیط مخابراتی و ارتباطی انتقال داده در ایستگاههاي شارژ
 .3.2مطالعه و بررسی برنامهریزي شارژ خودروهاي برقی در محیطهاي اختصاصی (مسكونی ،تجاري و عمومی)
 .3.3تهیه و تدوین نرمافزار کنترل مانیتورینگ ایستگاههاي شارژ عمومی
 .3.4تحقیق و تدوین استاندارد و پروتكل کنترل شارژ خودروي برقی در منازل مسكونی و تجاري توسط کنتور هوشمند
 .3.5تحقیق و تدوین نرمافزار خرید و فروش انرژي در ایستگاههاي شارژ
 .3.6تحقیق و تدوین سامانه شارژ بدون دخالت نیروي انسانی
 .3.7بومیسازي فنآوري سامانههاي کنترل مانیتورینگ ایستگاههاي شارژ عمومی و خصوصی
 .4طرح بومیسازی فنآوری ساخت شارژرهای خودروی برقی
 .4.1طرح شارژر سریع خودروي برقی
 .4.2طرح شارژر بیسیم خودروي برقی
 .4.3طرح شارژر ابرخازنی خودروي برقی
 .4.4طرح شارژر کال هاي  1و 2
 .4.5طرح شارژرهاي غیرمتعارف
 .4.6توسعه تامین کنندگان قطعات و لوازم ایستگاههاي شارژ
 .4.7ایجاد بستر مناسب و تسهیل شده براي انتقال فنآوري ایستگاههاي شارژ

 .5طرح بومی سازی فنآوری راه اندازها و کنترلرهای خودروی برقی
 .5.1طرح کنترلر و راهانداز موتورهاي الكتریكی
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 .5.2طرح سامانههاي کنترلی خیرهساز خودروي برقی
 .5.3طرح سامانههاي کنترلی بدنه و داخل خودرو
 .5.4طرح هدایت و راهبري خودروي برقی

 .6طرح بومیسازی ذخیرهسازهای انرژی
 .6.1طرح باتريهاي متعارف
 .6.2طرح خیرهسازهاي خورشیدي
 .6.3طرح خیرهسازهاي اتمی
 .6.4طرح خیرهسازهاي ابرخازنی
 .6.5طرح خیرهسازهاي مبتنی بر ابررسانا
 .6.6طرح خیرهسازهاي مكانیكی
 .6.7طرح خیرهسازهاي پیل سوختی
 .6.8طرح خیرهسازهاي غیرمتعارف

 .7طرح نیروی پیشران یا نیروی محرکه
 .7.1طرح انواع موتورهاي الكتریكی مناسب جهت خودروي برقی
 .7.2طرح ساخت موتور الكتریكی جریان مستقیم بدون جاروبک ( )BLDCدر توانهاي باال
 .7.3طرح ساخت موتور الكتریكی رلوکتانسی براي کاربرد در خودروي برقی
 .7.4طرح ساخت موتورهاي ابررسانا
 .7.5طرح ساخت موتور الكتریكی  BLDCدرون چرخ ()In Wheel Motor
 .7.6طرح موتورهاي الكتریكی جریان متناوب
 .7.7طرح موتورهاي الكتریكی غیرمتعارف

35
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 .8طرح مدلهای مالی  ،اقتصادی  ،تعرفه ها و استانداردهای مرتبط با ایستگاههای شارژ
 .8.1طرح بررسی اقتصادی و مدیریتی ایستگاههای شارژ خودرو برقی
 .8.1.1مطالعه و تحقیق در زمینه روشهاي مختلف مالكیت ،بازیگران اصلی وسرمایهگذاري ایستگاههاي شارژ
 .8.1.2تحقیق و بررسی خوشههاي ارزش اقتصادي ایستگاههاي شارژ با استفاده از پایگاه داده بازاریابی
 .8.1.3ارائه طرحهاي تشویقی
 .8.2طرح برگزاری نمایشگاه و همایشهای مرتبط با خودرو برقی و دورههای آموزی تخصصی مرتبط
با ایستگاههای شارژ
 .8.2.1همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی خودرويهاي برقی
 .8.2.2شرکت در همایشهاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 .8.2.3همایت از سمینار بینالمللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاههاي شارژ
 .8.2.4تدوین بسته آموزشی جامع ایستگاههاي شارژ (سطوح دانشگاهی ،صنعتی و کاربردي)
 .8.2.5طراهی روش اجرایی آموزشهاي مرتبط با ایستگاه شارژ
 .8.3اجرای زنجیره ارزش شبکه و ایستگاه شارژ
 .8.3.1طراهی زنجیره ارزش ایستگاههاي شارژ
 .8.3.2استقرار مدیریت زنجیره ارزش ایستگاههاي شارژ

 .9طرح یک شبکه پایلوت به منظور پیادهسازی و بررسی
 .9.1مطالعه و تعیین منطقه و محل منتخب و طراهی مفهومی
 .9.2مطالعه وبررسی شبكه قدرت و توزیع و شبیهسازي و تعیین الزامات پایلوت موردنظر
 .9.3مطالعه و طراهی تفصیلی پایلوت موردنظر
 .9.4تامین منابع مالی و ادوات و تجهیزات
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 .9.5اجرا و نصب و مانیتورینگ سامانه پایلوت
.10

تدوین برنامه اجرایی توسعه ایستگاههای شارژ خودرو برقی

.10.1

تعیین روش و مدل اجرایی تدوین نقشه راه

.10.2

تدوین برنامه راهبردي و نقشه راه توسعه ایستگاههاي شارژ

.11

مدیریت دانش و زیرساخت آزمایشگاهی

.11.1

طرح مدیریت دانش و زیرساخت فنآوري

.11.2

طرح زیرساخت آزمایشگاهی

 -4-1بودجهریزی و زمانبندی
از آنجا که منابع مالی مستمر یكی از اصلیترین (و شاید مهمترین) عوامل توسعه موفق فنآوريها اسـت ،ضـروري اسـت تـا
پیشبینی منابع مالی الزم براي هر یک از اقدامها و سیاستهاي تعریف شده مشخص شـده و بودجـه مشخصـی بـراي آنهـا
پیشبینی گردد.
به منظور پایدار نمودن و قابل پیشبینی نمودن برنامههاي همایتی ،مناسب است تا برنامهها براي دورههاي زمـانی مشـخص و
محدود طراهی و اجرا شوند .با این کار میتوان به روشن و در کنترل بودن بودجه موردنیاز ،فراهم شدن امكانات ارزیـابی بهتـر
نتایج و دستاوردها و امكان اصالح ،بازنگري و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها با شرایط زمان ،اشاره کرد.
در جدول زیر خالصه طرح ها و بودجه هاي مربوطه ارایه شده است:
افق
ردیف

طرح ها

1

ایستگاههای شارژ
خودروی برقی

2

زمانی
(سال)
7

تامین و تبادل انرژی بین
خودروهای برقی و شبکه
قدرت

10
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افق
ردیف

طرح ها

3

کنترل مانیتورینگ
ایستگاههای شارژ عمومی

زمانی
(سال)
10

و خصوصی
4

ساخت سامانه شارژرهای
خصوصی و عمومی

10

خودروی برقی
5

طرح بومیسازی فنآوری
راهاندازها و
کنترلرهای خودروی

8

برقی
6

پیادهسازی شبکه پایلوت
ایستگاه های شارژ

6

خودروی برقی
7

مطالعات اقتصادی و
مدیریتی ایستگاههای

5

شارژ خودروی برقی
8

برگزاری نمایشگاه ها،
همایش ها،وآموزش

9

تدوین برنامه اجرایی
توسعه ایستگاههای
شارژ خودرو برقی

10

10

مدیریت دانش و زیر

3

10
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افق
طرح ها

ردیف

زمانی
(سال)

ساخت آزمایشگاهی
جمع

10

 -5-1تقسیم کار ملی (نگاشت نهادی مطلوب)
این مولفه با نگاشت نهادي بر اقدامها و سیاستهاي تعریف شده و مشخصکنندهي وظایفی است کـه کـنشگـران درگیـر در
توسعه فنآوري باید از آن پیروي کنند .در قالب تقسیم کار ملی ،الزم است تا هم متولی اصلی توسعه فنآوري (پـیش برنـده و
هماهنگ کننده برنامهها) معین گردد و هم مسئول سایر نقشهاي پشتیبان مشخص گردد.
در این بخش به شناسایی مجریانی که میتوانند این پروژهها را انجام دهند پرداخته خواهد شد تا با یک نگاشت نهادي مطلوب
و تقسیم کار ملی بهینه ،بنگاهها و موسسات و سازمانهاي مختلف کشور در زمینه فنآوري موردنظر ،هر یک نقش خـویش را
در جهت برآوردن اهداف نقشه راه فنآورانه ایفا نمایند .در جدول (2ـ 25 )10تقسیم کار ملی پروژههاي مرتبط با وزارت نیرو در
سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی درج شده است.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

مجري
عنوان پروژه  /اقدام
طرح ایستگاههاي شارژ خودرو برقی
تهیه و تـدوین اسـتانداردهاي تجهیـزات
پژوهشگاه نیرو
ایستگاههاي شارژ و آزمونها
تهیــه و تــدوین اســتاندارد طراهــی و
پژوهشگاه نیرو
ساخت ایستگاههاي شارژ در مكـانهـاي
عمومی و خصوصی
مطالعه و بررسی انواع جایگاههاي شارژ و
پژوهشگاه نیرو
تجهیزات به کار رفته در آنها
جایابی بهینه ایستگاههاي شارژ عمـومی
پژوهشگاه نیرو
با توجه به مالهظات فنی و اقتصادي
پژوهشگاه نیرو
تهیه و تـدوین نـرمافـزار جایـابی بهینـه

همكاران
اداره استاندارد
اداره استاندارد -
دانشگاهها
شرکتهاي دانش بنیان
و دانشگاهها
شرکتهاي دانش بنیان
و دانشگاهها
شرکتهاي دانش بنیان
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مجري

1.6

1.7

1.8

1.9
1.9.1

1.9.2
2
2.1

2.2

2.3
2.4

همكاران
و دانشگاهها

عنوان پروژه  /اقدام
ایستگاه شارژ عمومی
تــدوین دســتورالعمل و نیازمنــديهــاي
اهداث ،نصب و راهانـدازي ایسـتگاههـاي
اداره استاندارد
پژوهشگاه نیرو
شارژ خودرو برقی در مكانهاي عمومی و
خصوصی
تهیــه و تــدوین اســتانداردهاي ایمنــی و
اداره استاندارد
پژوهشگاه نیرو
هفاظتی ایستگاههاي شارژ
ایجاد هداقل زیرسـاختهـاي شـارژ بـه
منظور شارژ خودروهاي عمومی برقـی بـا
دانشگاهها -توانیر-
 ،پژوهشگاه نیرو و
تعرفــه مناســب و ارائــه طــرح توســعه
شرکتهاي دانش بنیان
زیرســاختهــاي شــارژ در مكــانهــاي
اختصاصی و عمومی
تعیــین اســتانداردهاي مصــرف انــرژي و
ساخت قطعات
همكاري در تدوین طرح ارزیابی تأمین
وزارت صنایع
وزارت نیرو
کنندگان و مواد اولیه در بخش شبكه و
ایستگاه شارژ
همكـــاري در تـــدوین اســـتانداردهاي
خودروي برقی بـر اسـا اسـتانداردهاي
اداره استاندارد
وزارت نیرو
خودروي برقی بـر اسـا اسـتانداردهاي
شبكه و ایستگاههاي شارژ
تامین و تبادل انرژي بین خودروهاي برقی و شبكه قدرت
مطالعه و بررسی شـبكه انتقـال و توزیـع
توانیر
پژوهشگاه نیرو
قدرت و انرژي موردنیاز خودروهاي برقی
تا  10سال آتی
مطالعــه و بررســی روشهــاي مختلــف
توانیر
پژوهشگاه نیرو
تزریــق و اتصــال انــرژي الكتریكــی بــه
ایستگاههاي شارژ و بالعكس
تعیین مدلهاي مختلف ریاضـی جهـت
دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
درخواســت شــارژ خودروهــاي برقــی در
ایستگاه شارژ
توانیر -دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
مطالعــه و بررســی پــیش ســاختهــا و
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مجري

2.5

2.6
3
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2

همكاران

عنوان پروژه  /اقدام
زیرساختهاي شبكه توزیع از نظر اهداث
ایستگاههاي شارژ
تحقیق و بررسی تامین انـرژي موردنیـاز
توانیر
پژوهشگاه نیرو
ایستگاههـاي شـارژ توسـط انـرژيهـاي
تجدیدپذیر و تولید پراکنده و نیازمنديها
مطالعه و بررسی الگوهاي شـرکتهـاي
توانیر -دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
تولید و توزیع برق در خصوص گسـترش
خودروهاي برقی
طرح کنترل مانیتورینگ ایستگاههاي شارژ عمومی و خصوصی
مطالعــه و بررســی محــیط مخــابراتی و
دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
ارتباطی انتقال داده در ایستگاههاي شارژ
مطالعــه و بررســی برنامــهریــزي شــارژ
دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
خودروهـــاي برقـــی در محـــیطهـــاي
اختصاصی (مسكونی ،تجاري و عمومی)
دانشگاهها -
تهیه و تدوین نرمافزار کنترل مانیتورینگ
شرکتهاي دانش بنیان
پژوهشگاه نیرو
ایستگاههاي شارژ عمومی
تحقیــق و تــدوین اســتاندارد و پروتكــل
شرکتهاي دانش بنیان
پژوهشگاه نیرو
کنترل شـارژ خـودروي برقـی در منـازل
 دانشگاهها  -سابامسكونی و تجاري توسط کنتور هوشمند
شرکتهاي دانش بنیان
تحقیق و تدوین نرمافزار خرید و فـروش
پژوهشگاه نیرو
 دانشگاههاانرژي در ایستگاههاي شارژ
شرکتهاي دانش بنیان
تحقیــق و تــدوین ســامانه شــارژ بــدون
پژوهشگاه نیرو
 دانشگاههادخالت نیروي انسانی
بومیسازي فنآوري سامانههاي کنتـرل
شرکتهاي دانش بنیان
پژوهشگاه نیرو
مانیتورینگ ایستگاههاي شارژ عمـومی و
 دانشگاههاخصوصی
طرح بومیسازي فنآوري ساخت شارژرهاي خودروي برقی
دانشگاهها -
پژوهشگاه نیرو
طرح شارژر سریع خودروي برقی
شرکتهاي دانش بنیان
دانشگاهها -
پژوهشگاه نیرو
طرح شارژر بیسیم خودروي برقی
شرکتهاي دانش بنیان
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مجري

عنوان پروژه  /اقدام
4.3

طرح شارژر ابرخازنی خودروي برقی

پژوهشگاه نیرو

4.4

طرح شارژر کال هاي  1و 2

پژوهشگاه نیرو

4.5

طرح شارژرهاي غیرمتعارف

پژوهشگاه نیرو

4.6
4.6.1
4.6.2
4.7

4.7.1

4.7.2

5
6
7
8
8.1.1

توسعه تـامین کننـدگان قطعـات و لـوازم
ایستگاههاي شارژ
تدوین بسته تشویقی براي تولید قطعات و
لوازم ایستگاههاي شارژ
پروژه توانمندسـازي قطعـه سـازان لـوازم
ایستگاههاي شارژ
ایجاد بستر مناسب و تسهیل شـده بـراي
انتقال فنآوري ایستگاههاي شارژ
تسهیل ارتبـاط بـین دارنـدگان فـنآوري
خــارج از کشــور و تولیدکننــدگان داخلــی
ایستگاههاي شارژ

همكاران
دانشگاهها -
شرکتهاي دانش بنیان
دانشگاهها -
شرکتهاي دانش بنیان
دانشگاهها -
شرکتهاي دانش بنیان

وزارت نیرو

وزارت اقتصاد و دارایی

وزارت نیرو

وزارت اقتصاد و دارایی

پژوهشگاه نیرو

وزارت صنایع و مراکز
تحقیقاتی مرتبط -
مرکز همكاري هاي
فنآوري و نوآوري

همكاري در ایجاد ستادي هماهنگ کننده
بـــراي توســـعه همنـــوا و یكپارچـــه
وزارت نیرو
فـــنآوريهـــاي خـــودروي برقـــی و
ایستگاههاي شارژ
دانشگاهها  -شرکتهاي
طرح بومی سازي فنآوري راهاندازها و
پژوهشگاه نیرو
دانش بنیان
کنترلرهاي خودروي برقی
طرح بومیسازي خیرهسازهاي انرژي
مرکز همكاري و
نوآوري  -کلیه
بازیگران

طرح نیروي پیشران یا نیروي محرکه
طرح مدلهاي مالی  ،اقتصادي  ،تعرفه ها و استانداردهاي مرتبط با ایستگاههاي شارژ
 8.1طرح بررسی اقتصادي و مدیریتی ایستگاههاي شارژ خودرو برقی
مطالعــه و تحقیــق در زمینــه روشهــاي
دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
مختلـــف مالكیـــت ،بـــازیگران اصـــلی
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8.1.2
8.1.3
8.1.3.1
8.1.3.2
8.1.3.3
8.1.3.4
8.1.3.5
8.1.3.6
8.1.3.7

8.1.3.8

8.1.3.9
8.1.3.10
8.2
8.2.1

عنوان پروژه  /اقدام
وسرمایهگذاري ایستگاههاي شارژ
تحقیــق و بررســی خوشــههــاي ارزش
اقتصادي ایستگاههاي شارژ با اسـتفاده از
پایگاه داده بازاریابی
طرحهاي تشویقی
تحقیق و تدوین تعرفههاي تشویقی و
روشهاي مختلف کارمزد شارژ
خودروهاي برقی
تعرفه مناسب انگیزشی براي هزینههـاي
شارژ خودروهاي برقی
طرح تدوین تعرفه هـاي تشـویقی بـراي
مصـــرف انـــرژي خـــودروي برقـــی و
زیرساختهاي شارژ
تعریـــف بســـتههـــاي همـــایتی بـــراي
زیرساختهاي شارز و هزینههاي شارژ
طــرح بســتههــاي کمــک بــه تجهیــز
ایستگاههاي شارژ در بخش خصوصی
ایجاد توازن بین سوبسید انر ژي خودروي
برقی و سوبسید سوخت فسیلی
ارائــه طــرح تخفیــف در بــرق مصــرفی
خودروي برقی با مصـرف کمتـر و هجـم
تولید باالتر
ارائه طـرح همـایتی بـراي شـرکتهـاي
دانش بنیان براي ایسـتگاههـاي شـارژ و
توسعه شبكه
ارائه طرح سوبسید هزینـه مصـرف بـرق
براي خودروهاي عمومی برقی

مجري

همكاران

پژوهشگاه نیرو

شرکتهاي دانش
بنیان -دانشگاهها

وزارت نیرو
وزارت نیرو
وزارت نیرو
وزارت نیرو
وزارت نیرو
وزارت نیرو
وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نیرو

سازمان تاکسیرانی -
شهرداري

ارائه طرح همایتی از سمنهاي مرتب بـا
ایستگاههاي شارژ خودروي برقی
 .5.2اجراي زنجیره ارزش شبكه و ایستگاه شارژ
کلیه سازمانهاي مرتبط
پژوهشگاه نیرو
طراهی زنجیره ارزش ایستگاههاي شارژ
وزارت نیرو
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مجري

8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
11
11.1

همكاران

عنوان پروژه  /اقدام
اســــتقرار مــــدیریت زنجیــــره ارزش
کلیه سازمانهاي مرتبط
وزارت نیرو
ایستگاههاي شارژ
 5.3طرح برگزاري نمایشگاه و همایشهاي مرتبط با خودرو برقی و دورههاي آموزي تخصصی
مرتبط با ایستگاههاي شارژ
سازمانهاي مجري
همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی
پژوهشگاه نیرو
نمایشگاههاي تخصصی
خودرويهاي برقی
شــرکت در همــایشهــاي ســاالنه بــا
وزارت نیرو
مشارکت بقیه بازیگران
همایت از سمینار بـینالمللـی تخصصـی
وزارت نیرو
خودروي برقی و ایستگاههاي شارژ
تدوین بسته آموزشی جامع ایسـتگاههـاي
وزارت صنایع  -وزارت
وزارت نیرو
شــارژ (ســطوح دانشــگاهی ،صــنعتی و
اقتصاد و دارایی
کاربردي)
وزارت صنایع  -وزارت
طراهی روش اجرایی آموزشهاي مرتبط
وزارت نیرو
اقتصاد و دارایی
با ایستگاه شارژ
طرح یک شبكه پایلوت به منظور پیادهسازي و بررسی
مطالعه و تعیین منطقه و محـل منتخـب
دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
وطراهی مفهومی
مطالعه وبررسی شبكه قـدرت و توزیـع و
دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
شــبه ســازي و تعیــین الزامــات پــایلوت
موردنظر
دانشگاهها
پژوهشگاه نیرو
مطالعه و طراهی تفصیلی پایلوت موردنظر
شرکتهاي دانش بنیان
پژوهشگاه نیرو
تامین منابع مالی و ادوات و تجهیزات
شرکتهاي دانش بنیان
پژوهشگاه نیرو
اجرا و نصب و مانیتورینگ سامانه پایلوت
و خصوصی
تدوین برنامه اجرایی توسعه ایستگاههاي شارژ خودرو برقی
تعیین روش و مدل اجرایی تدوین نقشـه
وزارت نیرو
راه
تدوین برنامه راهبردي و نقشه راه توسعه
پژوهشگاه نیرو
ایستگاههاي شارژ
مدیریت دانش و زیرساخت آزمایشگاهی
پژوهشگاه نیرو
طرح مدیریت دانش و زیرساخت فنآوري
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11.2

عنوان پروژه  /اقدام
طرح زیرساخت آزمایشگاهی

مجري
پژوهشگاه نیرو

همكاران

 -6-1ترسیم نقشه راه
رهنگاشت یا نقشه راه برنامه عملیاتی ،بیانگر ارتباط میان اهداف کالن ،اهداف خرد ،راهبردها ،راهکارهـا ،سیاسـتهـاي کـالن،
سیاستهاي پشتیبان ،منابع و مجریان است که در طول مراهل قبلی استخراج شدهاند .با ترسیم این نقشه ،تصـویري کـالن از
مسیر توسعه متشكل از بخشهاي مختلف آن و ارتباط بخشها با هم مشخص میگردد.
نقشه راه ،یكی از انعطافپذیرترین روشهاي متداول برنامهریزي و آیندهنگري است .یكی از انواع نقشه راه ،نقشه راه فـنآوري
است که ابزاري ساختاریافته براي کشف و برقراري ارتباط بین بازارها ،محصوالت و فنآوريهاي در هال توسعه در طول زمان
میباشد .از آنجا که نقشه راه فنآوري در سطوح مختلف و با اهداف گوناگون قابلیت تدوین دارد ،داراي الگوهـاي متفـاوتی از
منظر هدف و قالب است .انتخاب الگوي نادرست ،می تواند از کارآمدي این ابزار توانمند بكاهـد .لـذا شـناخت دقیـق اشـكال و
رویكردهاي تدوین نقشه راه از اهمیت زیادي برخوردار است.
یكی از اصلیترین هوزههاي تدوین نقشه راه ،هوزه فنآوري میباشد .نقشه راه فنآوري ،ابـزاري سـاختاریافته بـراي کشـف و
برقراري ارتباط بین بازارها ،محصوالت و فنآوريهاي در هال توسعه در طول زمان میباشد .استفاده از این ابزار به سازمانهـا
کمک میکند تا در محیط پویا و به شدت متغیر امروز با تمرکز بر پویش محیط و ردیابی روند تغییرات فـنآوريهـاي موجـود،
موقعیت خود را در بازار هفظ و ارتقا بخشند.
نقشه راه فنآوري به سازمانها کمک میکند تا با شناسایی تولیدات و نیازهاي بازار آینده و فنآوري الزم براي رسیدن به آنها،
از وجود تقاضا در آینده اطمینان یابند .نقشه راه فنآوري روشی براي شناسـایی تولیـدات یـا تهیـه نیازهـا و تبـدیل آنهـا بـه
گزینههاي فنآوري و طرحهاي توسعه است تا اطمینان هاصل شود که فنآوري مورد نیاز آینده به هنگام نیـاز ،آمـاده و میسـر
است.
تاریخ شروع استفاده از تكنیک نقشه راه فنآوري به سال  1980برمیگردد .هنگامی که در کشور آمریكا چندین شرکت از جمله
موتوروال این روش را براي انتخاب بهترین راه به سوي آینده برگزیدند .هدف شرکت موتـوروال از ترسـیم نقشـه راه فـنآوري،
ایجاد تعادل میان موضوعات بلندمدت و کوتاهمدت ،ایجاد تعادل میان ابعـاد راهبـردي و ابعـاد عملیـاتی سـازمان و نیـز ایجـاد
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هماهنگی میان فنآوري و سایر منابع سازمان معرفی شده است .بدین ترتیب رویكرد موتوروال به عنوان پایهاي براي رشد نقشه
راه فنآوري قرار گرفت و این پایه ،در طول زمان به تدریج دستخوش تغییرات و پیشرفتهایی شد.
در شكل (2ـ )1نقشه راه طرحهاي مرتبط با وزارت نیرو در توسعه فنآوري خودرو برقی نشان داده شده است.
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طرحهای ایستگاههای شارژ خودرو برقی

تأمین و تبادل انرژی بین خودروهای برقی و شبکه قدرت
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طرح کنترل و مانیتورینگ ایستگاههای شارژ

طرح بومیسازی فناوری ساخت شارژرهای خودروی برقی
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طرح بررسی اقتصادی و مدیریت ایستگاههای شارژ

طرح یک شبکه پایلوت به منظور پیادهسازی و بررسی

نقشه راه توسعه ایستگاه شارژ عمومی
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طرح نیروی پیشران یا نیروی محرکه

طرح بومیسازی فناوری راهاندازها و کنترلرهای خودروی برقی
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 -7-1سرفصل های پیشنهادی برای سایر بازیگران
مسلما دستیابی به اهداف این سند مستلزم همكاري تمامی بازیگران کلیدي این عرصه میباشد و بدون تعامل گسترده بین این
بازیگر ان تحقق اهداف امكانپذیر نخواهد بود  .از طرفی با توجه به اینكه هوزه اختیارات تهیـه کننـدگان ایـن سـند در راسـتاي
اختیارات وزارت نیرو میباشد  ،لذا تالش شده است تا اقـداماتی کـه الزم اسـت سـایر بـازیگران بـه انجـام برسـانند در قالـب
سرفصلهاي پیشنهادي زیر ارائه گردد.

 -1-6-1وزارت کشور
 -1تعریف مشخصات فنی و کیفی مناسب خودروي برقی عمومی براي استفاده طوالنی مدت
 -2ایجاد الزمات رعایت قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت خودروهاي برقی توسط زیر مجموعه
 -3تدوین بسته هاي همایتی از بودجه براي پشتیبانی خرید خودروهاي برقی
 -4تدوین بسته هاي همایتی از بودجه براي پشتیبانی واردات خودروهاي برقی عمومی
 -5تأمین اعتبار براي برنامه هاي ترویجی خودروي برقی در صدا و سیما
 -6شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -7ارائه مجوز تشكل ها و سمن هاي مرتبط با خودروي برقی

 -2-6-1وزارت راه و ترابری
 -1هماهنگی براي اهداث ایستگاه هاي شارژ در اقامتگاه هاي بین راهی و پایانه ها
 -2شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -3همكاري در تدوین نقشه راه توسعه ایستگاه هاي شارژ
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 -3-6-1وزارت صمت
 -1بررسی و تعیین مناسب قوانین تسهیلگر واردات از جمله تعرفه هاي مناسب براي خودروهاي عمومی و قطعات خودرو
و قطعات ایستگاه هاي شارژ
 -2طرح تدوین تعرفه هاي خاص خودروي برقی
 -3قوانین بازدارنده براي جلوگیري از ورود مواد و قطعات و محصوالت بیک کیفیت
 -4تحلیل هزینه  -فایده تولید داخلی بر روي خودروي برقی
 -5طرح تدوین تعرفه هاي خاص خودروي برقی
 -6طرح بررسی خودروهاي مناسب براي کشور
 -7ارائه تعریف واردات خاص براي خودروهاي نمونه اولیه
 -8اختصاص بخش خاص خودروهاي برقی در نمایشگاه هاي بین المللی
 -9راه اندازي نمایشاه تخصصی خودروي هاي برقی به صورت بین المللی
 -10طرح الگوبرداري از تولید خدروي برقی
 -11طراهی روش مشارکت خارجی و سرمایه گذاري بخش صوصی براي خودروي برقی
 -12طراهی و همكاري با وزارت آموزش و ژرورش براي تعیین درو

فنی و هرفه ایچ

 -13تعیین تعرفه هاي مناسب واردات قطعات خودروهاي برقی
 -14شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -15همكاري در تعیین استانداردهاي فنی
-16

طرح بسته هاي کمک به خودروسازي براي تجهیز توسعه تولید خودروي برقی

 -17همایت مالی و هاکمیتی از سمینارهاي تخصصی
 -18ایجاد بانک هاي اطالعاتی فنی داخلی و خارجی خودروي برقی
 -19ایجاد بسته هاي همایتی براي توسعه داخلی سازي قطعات و محصوالت خودروي برقی
 -20تدوین طرح ارزیابی تأمین کنندگان و مواد اولیه
 -21بخش بندي بازار به صورت رقابتی بین خودروسازها و واردکنندگان
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 -22ایجاد توازن بین سوبسید در قیمت گذاري خودروي برقی
 -23ارائه طرح افزایش تعرفه واردات براسا

هجم تولید تولیدکنندگان براي خودروي در یک سطح

 -24ارائه طرح همایتی براي شرکت هاي دانش بنیان در خودروي برقی
 -25همكاري در اجراي طرح زنجیره ارزش تولید خودروي برقی
-26

ارائه بسته هاي همایتی توانمندسازي قطعه سازي

 -27همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
 -28ارائه طرح همایتی از سمن هاي تولید خودروي برقی
ارائه طرح براي استفاده از بخش خصوص در توسعه خودروي برقی

 -29ایجاد دوره هاي آموزشی تخصصی خودروهاي برقی
 -30همایت از سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ

 -4-6-1وزارت نفت
 -1ارائه یارانهها از محل صرفه کاهش مصرف سوخت براي تأمین منابع مالی استفاده از خودروي برقی عمومی
 -2تعیین معیارهاي خودروهاي برقی عمومی از نظر مصرف سوخت
 -3شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران

 -5-6-1مجلس
 -1تدوین قوانین پشتیبان استفاده از خودروي برقی در سرویس هاي عمومی
 -2تصویب سیاست هاي پیشنهادي مرکز توسعه فنآوري زیرساخت خودروي برقی
 -3تصویب قوانین مشوق استفاده از خودروي برقی
 -4تصویب و الزام آور نمودن قوانین رعایت استاداردها
 -5تصویب قوانین براي الزام آوري بسته هاي همایتی
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 -6تصویب قوانین از رده خارج شدن خودروي آالینده و داراي سن باال
 -7تصویب ارائه بخشی از هدفمندي یارانه هاي سوخت فسیلی براي تولید خودروهاي برقی
 -8تصویب قانون تشكیل سازمان متولی
 -9تصویب الزام قانونی براي اجراي برنامه هاي سند راهبردي توسعه خودروي برقی یل برنامه هاي توسعه کشور
-10

تصویب قوانین پیشنهادي هماهنگی دستگاه ها براي خودروي برقی

 -11تصویب قوانین الزام آور رعایت استاندادرها
 -12تأمین اعتبار بودجه براي توسعه ایستگاه هاي شارژ
 -13تصویب قوانین مالیاتی و بمه بر اسا

میزان آالیندگی خودرو

 -14تصویب قوانین تشویقی براي خودروهاي کم آالینده
 -15تصویب قوانین و مقررات هماهنگی بین بخش ها و بازیگران خودروي برقی
 -16تصویب قوانین مرتبط با استفاده از بخش خصوصی در توسعه خودروي برقی

 -6-6-1مرکز توسعه فنآوری زیرساخت خودرو برقی
 -1هماهنگ سازي معیارها کیفیت و مشخصات فنی واردات خودروي برقی
 -2پیشنهاد سیاست هاي استفاده از خودروهاي برقی تولید کشورهاي دیگـر در بخـش عمـومی و خصوصـی لـوکس در
راستاي ره نگاشت توسعه فناوري
 -3تعریف طرح هاي کالن تحقیقاتی راهبردي در هوزه خودروي برقی
 -4یكپارچه سازي و همسوسازي قوانین مشوق و نظارت بر اجراي صحیح قانون
 -5ایجاد شبكه آزمایشگاهی تست کیفیت و عملكرد قطعات و محصوالت خودروي برقی
 -6یكپارچه سازي و همسوسازي قوانین نظارت بر اجراي صحیح قانون
 -7تعامل با بازیگران دولتی براي تعریف بسته هاي همایتی
 -8طرح تدوین معیارهاي خودروهاي برقی مناسب براي کشور
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و بروز رسانی

 -9تهیه محتوا براي برنامه هاي ترویجی و تبلیغی خودروي برقی
 -10همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی خودروي هاي برقی
 -11تعیین جایگاه و نوع سازمان فرابخشی براي مدیریت توسعه خودروي برقی در کشور
 -12تهیه طرح سازماندهی سازمان فرابخشی
 -13ارائه طرح الگوبرداري و نحوه اجراي آن
 -14تعیین معیارهاي انتخاب تولید کننده خارچی براي مشارکت
 -15همراستا نمودن رسانه اي جمعی براي پوشش خبري توسعه خودروي برقی به صورت برنامه هاي منظم
 -16ارائه قوانین و برنامه هاي هماهنگ کننده دستگاه ها
 -17ایجاد مرکز تحقیقات خودروي برقی
 -18ایجاد بانک اطالعاتی بازیگران خودروي برقی
 -19ارزیابی توانمندي تولیدکنندگان داخلی خودروهاي برقی و ارائه طرح توانمندسازي
 -20تدوین طرح هاي فنی اقتصادي براي تولید خودروي برقی
 -21ارائه طرح توازن قیمت و کیفیت خودرو
 -22طراهی فرایند و ساختار تجاري سازي فناوري هاي خودروي برقی
 -23طراهی زنجیره ارزش تولید خودروي برقی و توسعه ایستگاه هاي شارژ
 -24همكاري در توسعه فن بازارها و نمایشگاه هاي تخصصی
 -25تدوین طرح استفاده از مالیات و بیمه اضافه خودروهاي آالینده در فرایند توسعه خودروي برقی
 -26تدوین طرح قوانین تشویقی براي خودروهاي کم آالینده
 -27طراهی محتواي برنامه هاي فرهنگی توسعه خودروي برقی
 -28بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
 -29ارائه طرح شبكه ها و انجمن ها و سمن هاي خودروي برقی
 -30تهیه قوانین و مقررات هماهنگی بین بخش ها و بازیگران خودروي برقی
 -31تهیه مفاد قانونی برنامه هاي توسعه براي استفاده از بخش خصوصی در توسعه خودروي برقی
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و بروز رسانی

 -32ایجاد هماهنگی بین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و صنعت
 -33ایجاد بانک اطالعات مرتبط با فناوري خودرو و ایستگاه هاي شارژ
 -34کمک به مع آوري اطالعات کامل براي پشتیبانی مطالعاتزیرساختی وزارت نیرو
 -35ایاد پایگاه داده توانمندي هاي خودروي برقی خودروي برقی
 -36بررسی و انتخاب روش مناسب براي بومی سازي فناوري خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ
 -37هماهنگی براي توسعه و توانمندسازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري در توسعه فناوري خودروي بقی
 -38هماهنگی با نهادهاي متولی توسعه شرکت هاي دانش بنیان براي ارائه تسهیالت
 -39برگزار سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ با همكاري کلیه دانشگاه هاي فنی و صنایع

 -7-6-1اداره استاندارد
 -1تدوین استانداردهاي مناسب خودروي برقی و استانداردهاي شارژ و اجزا و قطعات مربوطه
 -2تدوین استانداردهاي کیفی و عملكرد قطعات و مواد اولیه و محصوالت خودروي برقی
 -3تدوین استانداردهاي کیفی و عملكرد قطعات و مواد اولیه و محصوالت خودروي برقی
 -4ارائه طرح و اجراي استانداردسازي خودروي برقی
 -5تطبیق استانداردهاي شبكه و ایستگاه شارژ با استانداردهاي خودرو
 -6ارائه طرح و اجراي استانداردسازي خودروي برقی

 -8-6-1متولیان هزینه های قانونی (بیمه ها و اداره مالیات )...
 -1ارائه طرح هاي مناسب پشتیبانی بیمه و مالیات براي خودروهاي برقی
 -2طرح تدوین تخفیفات بیمه و مالیات براي دارندگان خودروي برقی و صاهبان ایستگاه هاي شارژ
 -3تنظیم سطح تخفبفات بیمه و مالیات به سطح کیفیت محصوالت و قطعات
 -4ارائه تخفیفات بیمه و مالیات براي استفاده از خودروهاي برقی
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 -5افزایش مالیات ها و بیمه خودروهاي با سن باال و آالینده
 -6ارائه طرح کاهش مالیات و بیمه خودروهاي برقی
 -7طراهی و نظارت بر اجراي برنامه هاي بازیگران در توسعه تولید وبكارگیري خودروهاي برقی
 -8طرح تعیین و اجراي پروژه هاي  quick winبراي بازگیران اثرگذار در توسعه خودروي برقی
 -9برگزاري همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -10طرح کاهش مالیات براي تولید خودروي برقی
 -11ارائه تسهیالت توسعه تولید براي تولیدات براسا هجم تولید باالتر
 -12ارائه طرح مالیات و بیمه و عوارض خودروها بر اسا

میزان آالیندگی

 -9-6-1دارنده خارجی فناوری
 -1ارائه سطح مناسب انتقال فناوري به تولید کننده و قطعه ساز هداقل در سطح تعمیرات
 -2راهاندازي نمایندگیهاي خدمات پس از فروش با همكاري وارد کننده (خودروساز)
 -3رعایت الزامات استانداردها و قوانین کیفیت قطعات و محصوالت خودروي برقی
 -4همكاري در انتقال فناوري هاي قطعات
 -5شرکت در نمایشگاه هاي تخصصی
 -6همكاري با اداره استاندارد براي ارائه مشخصه هاي فنی
 -7اجراي پروژه هاي مشترك براي انتقال دانش فنی قطعات و تجهیزات

 -11-6-1تسهیلگران فناوری
 -1البی با دارنده فناوري خارجی براي تسهیل در انتقال فناوري در هین خرید خودروهاي عمومی
 -2البی براي بازیگران اصلی سوق ناوگان عمومی به خودروهاي برقی
 -3کمک به تصویب قوانین تشویقی در مجلس و دولت
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 -4همكاري براي تشكیل سازمان فرابخشی توسعه خودروي برقی
 -5طراهی روش انتقال فناوري در مشارکت خارجی
 -6کمک به انتقال فناوري قطعات
 -7هماهنگی و همكاري براي رسانه هاي جمعی در زمینه برنامه ها خودروي برقی
 -8همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
 -9ایجاد ارتباط براي انتقال فناوري با شرکت هاي پیشرفته
 -10هماهنگی با نهادهاي مالی براي توانمندسازي مالی شرکت هاي دانش بنیان

 -11-6-1بانک ها و صندوق های مالی
 -1ارائه تسهیالت مناسب براي طرح جایگزینی خودروي عمومی فعلی با برقی
 -2ارائه تسهیالت مالی مناسب براي خرید خودروي برقی
 -3ارائه تسهیالت مالی مناسب براي خرید خودروي برقی
 -4ارائه وام هاي شرایط خاص خرید خودروي برقی
 -5ارائه وام هاي بلند مدت و یا شراکت صندوق هاي توسعه تكنولوژي براي تولیدکنندگان
 -6ارائه تسهیالت مناسب براي توسعه تكنولوی قطعه سازان
 -7ارائه تسهیالت مناسب براي قطعه سازان
 -8ارائه تسهیالت براي پروزه هاي انتقال تكنولوژي ساخت قطعات
 -9ارائه تسهیالت مناسب براي شرکت هاي دانش بنیان هوزه خودرو برقی و ایستگاه شارژ

 -12-6-1رسانه های جمعی
 -1اطالع رسانی و اعالم مزایاي ورود و تبدیل خودروهاي عمومی به خودروي عمومی برقی
 -2اطالع رسانی قوانین و استانداردهاي کیفی براي مصرف کنندگان
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و بروز رسانی

 -3تهیه تیزرهاي ترویجی براي استفاده از خودروهاي برقی
 -4تهیه مجالت مخصوص خودروهاي برقی
 -5پوشش خبري رویدادهاي و نمایشگاه هاي مرتبط با خودروي برقی
 -6قراردادن برنامه هاي مرتبط با خودروي برقی در برنامه هاي علمی و هرفه اي در صدا و سیما
 -7ساخت برنامه هاي آموزش نگهداري و تعمیرات اجزاي خودروي برقی
 -8پشتیبانی خبري از همایش هاي ملی و تخصصی در رابطه با خودروي برقی
 -9قراردادن موضوع خودروي برقی در برنامه علمی و مستند و برنامه هاي بررسی مسیر آینده و پایش و ...
 -10ارائه برنامه اطالع رسانی مانند اخبار و برنامه هاي مستند و تیزرها در خصوص قوانین خودروي برقی
 -11تهیه برنامه هاي مستند و تلویزیونی تخصصی با مشارکت افراد متخصص خودروي برقی
 -12در نظر گرفتن مشوق ها براي تبلیغات خودروهاي برقی
 -13تهیه برنامه هاي ارائه نتایج فعالیت هاي گروه هاي پشتیبان

 -13-6-1انجمن ها و ستادها
 -1تدوین اجراي برنامه هاي فرهنگی براي سوق دادن افكار عمومی و دولتی به سمت استفاده از سرویس هاي عمـومی
برقی
 -2همكاري در ایجاد شبكه آزمایشگاهی تست کیفیت و عملكرد قطعات و محصوالت خودروي برقی
 -3ایجاد سازوکارهاي قیمت گذاري مناسب
 -4تعال با بازیگران دولتی براي تعریف بسته هاي همایتی
 -5شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -6طرح نظارت بر هسن اجراي استانداردها در زنجیره ارزش خودروي برقی
 -7همكاري در توسعه فن بازارها و نمایشگاه هاي تخصصی
 -8همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
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 -9ایجاد سمن هاي و انجمن هاي مرتبط با خودروي برقی
 -10ارائه فعالیت ها و نتایج عملكردي براي توسعه خودروي برقی
 -11اجراي آموزش هاي روتین توسط انجمن ها و سمن ها
 -12ایجاد انجمن هاي علمی و فنی و تخصصی در خصوص خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ
 -13همایت از سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ

 -14-6-1قطعه سازان
 -1نمونه سازي قطعات خودروهاي برقی عمومی وارداتی براي بازار after market
 -2رعایت الزامات استانداردها و قوانین کیفیت قطعات و محصوالت خودروي برقی
 -3همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی خودروي هاي برقی
 -4طرح الگوبرداري از روش هاي تولید خودروي برقی
 -5توانمندسازي براي تولید قطعات مرتبط
 -6شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -7شرکت در نمایشگاه هاي تخصصی
 -8همكاري در تعیین استانداردهاي فنی
 -9همكاري در اجراي طرح زنجیره ارزش تولید خودروي برقی
 -10همكاري در طرح توسعه قطعه سازي و ارائه توانمندیهاي بالقوه
 -11همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
 -12تكمیل تولید کلیه قطعات خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ
 -13توانمندسازي براي همكاري با شرکت هاي خارجی
 -14همكاري در ایجاد انجمن هاي علمی و تخصصی
 -15همایت از سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ
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و بروز رسانی

 -15-6-1واردکنندگان
 -1شناسایی و واردات خودروهاي برقی ناوگان عمومی توسط خودروساز و واردات خودروهاي لوکس به طور آزاد
 -2وارد نمودن قطعات یدکی هداقلی براي پشتیبانی خدمات پس از فروش
 -3رعایت الزامات استانداردها و قوانین کیفیت قطعات و محصوالت خودروي برقی
 -4تعریف سود معقول و مناسب نسبت به قیمت تمام شده واردات
 -5پشتیبانی واردات قطعات و خدمات پس از فروش مورد نیاز خودروهاي عمومی برقی وارد شده
 -6همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی خودروي هاي برقی
 -7شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -8شرکت در نمایشگاه هاي تخصصی
 -9شرکت در سمینارها و ارائه دستاوردهاي فناورانه
 -10اجراي طرح ارزیابی تأمین کنندگان
 -11رعایت قوانین قیمت گذاري
 -12همكاري در اجراي طرح زنجیره ارزش تولید خودروي برقی

 -16-6-1سازندگان
 -1دریافت نمونه خودروي برقی عمومی براي بررسی فنی تولید داخلی توسط خودروساز
 -2ایجاد بخش هاي تحقیقاتی توسعه اي خودروي برقی در مراکز تحقیقاتی مرتبط
 -3رعایت الزامات استانداردها و قوانین کیفیت قطعات و محصوالت خودروي برقی
 -4تعریف سود معقول و مناسب نسبت به قیمت تمام شده تولید و خدمات پس از فروش
 -5طرح انتخاب بهترین خودروهاي مناسب براي همكاري فناورانه
 -6طرح ساخت نمونه اولیه خودروي هاي همل و نقل عمومی برقی
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و بروز رسانی

 -7همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی خودروي هاي برقی
 -8طرح الگوبرداري از روش هاي تولید خودروي برقی
 -9طرح و اجراي جذب سرمایه گذاري با مشارکت شرکت هاي خارجی پیشرو در کشور
 -10طراهی آموزش ها و گواهینامه ها و تجهیز نمایندگان خدمات پس از فروش براي خودرو هاي برقی
 -11طرح تعیین نقاط اشتراك و افتراق خودروهاي برقی و خودروهاي عادي
 -12ایجاد فرایند تجهیز و کمک به توسعه فناوري قطعه سازان
 -13شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -14برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی در نمایشگاه هاي بین المللی خودرو  -نمایشگاه بین المللی تهران
 -15همكاري در تعیین استانداردهاي فنی
 -16طرح توسعه تولید خودروي برقی در شرکت هاي جداگانه براي تفكیک امكان اسفاده از تسهیالت
 -17ایجاد بخش خودروي برقی در مرکز تحقیقاتی خودرو
 -18برگزاري سمینارهاي تخصصی زیر فناوري ها
 -19ایجاد همایت ها و انگیزش براي قطعه سازان داخلی
 -20اجراي طرح ارزیابی تأمین کنندگان
 -21تدوین طرح فنی اقتصادي براي گزینه هاي خودروهاي مشارکتی
 -22رعایت قوانین قیمت گذاري
 -23ایجاد توازن بین قیمت خودروهاي بنزینی و خودروي برقی
 -24ایجاد سازوکار خاص براي فروش خودروهاي برقی
 -25همكاري در اجراي طرح زنجیره ارزش تولید خودروي برقی
 -26ارائه طرح توسعه قطعه سازان خودروهاي برقی
 -27پروژه مشترك توسعه پاتفرم هاي خودروي برقی با شرکت هاي پیشرو در جهان
 -28ارائه خودروي هاي برقی عمومی با قیمت مناسب
 -29همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
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و بروز رسانی

 -30تدوین طرح توانمندسازي و آموزش نیروي انسانی در هوزه خودرو برقی
 -31توسعه و داخلی سازي کامل خودروهاي برقی
 -32توسعه تأمین کنندگان قطعات خودروي برقی و شرکت هاي خدمات پس از فروش
 -33ایجاد بستر همكاري قطعه سازان با شرکت هاي طرف قرارداد خودروسازي
 -34ایجاد بستر مناسب و تسهیل شده براي انتقال فناوري
 -35تعریف فعالیت هاي مشترك با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی براي انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت
 -36همكاري در ایجاد انجمن هاي علمی و تخصصی
 -37الگوبرداري از شرکت هاي تولید کننده پیشرو در جهان
 -38همایت از سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ

 -17-6-1شهرداری و شورای شهر
 -1شناسایی خودروهاي برقی مناسب و ارائه طرهی براي جایگزینی خودروهاي عمومی فعلی با خودروي برقی
 -2تدوین طرهی مناسب براي درآمدزایی استفاده از خودروي برقی در ناوگان عمومی همل و نقل
 -3تعریف عوارض مناسب براي خودروهاي برقی
 -4تحلیل هزینه  -فایده براي روش هاي جایگزینی خودروي برقی در همل و نقل عمومی
 -5تدوین بسته هاي همایتی از بودجه براي پشتیبانی خرید خودروهاي برقی
 -6ارائه طرح براي جایگزینی خودروهاي ساخت داخل اولیه براي ارزیابی اولیه
 -7تأمین اعتبارات براي مجله هاي خودروي برقی
 -8همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی خودروي هاي برقی
 -9افزایش تعرفه هاي عوارش شهرداري براي خودروهاي آالینده
 -10ارائه سوبسید به کرایه مل و نقل با خودروهاي برقی
 -11ارائه سوبسید از بودجه کاهش تولید براي کمک به تولید
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 -12شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -13طرح بسته هاي کمک به خودروسازي از بودجه کاهش آلودگی هوا
 -14طرح تبدیل کلیه خودروهاي ناوگان عمومی به خودروي برقی
 -15همكاري در تدوین نقشه راه توسعه ایستگاه هاي شارژ
 -16همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
 -17همایت از سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ

 -18-6-1پلیس راهور
 -1تدوین قوانین تسهیلگر براي پالك گذاري و تردد خودروهاي لوکس برقی
 -2تدوین قوانین اجازه تردد براي محصوالت داراي قطعات با استاندارد کیفی
 -3تعریف هزینه هاي مناسب براي خودروهاي برقی
 -4استفاده از خودروهاي برقی در مأموریت هاي کوچک پلیسی
 -5همكاري در برگزاري نمایشگاه تخصصی خودروي هاي برقی
 -6اجراي دقیق قوانین یازدارنده تردد خودروي آالینده
 -7شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -8همكاري در تدوین نقشه راه توسعه ایستگاه هاي شارژ
 -9همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده

 -19-6-1پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 -1ایجاد بخش هاي تحقیقاتی در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط
 -2ایجاد مرکز تحقیقات خودروي برقی
 -3توسعه فرایند تجاري سازي براي فناوري هاي بومی شده و درون زا
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 -4همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
 -5تدوین طرح بكارگیري نیروهاي جوان در پروزه هاي تحقیقاتی خودروي برقی
 -6تعریف پروژه هاي ساخت فناوري هاي خودروهاي جدید
 -7ایجاد بستر ارتباط بین دانشگاه هاي داخل و خارج براي پروزه هاي مشترك در خودروي برقی
 -8همكاري در ایجاد انجمن هاي علمی و تخصصی
 -9ایجاد پایگاه داده شرکت هاي دانش بنیان خودروي برقی
 -10ارائه راهكارهاي بومی سازي فناوري خودروي برقی
 -11توسعه کریدورهاي توسعه فناوري و فن بازارها
 -12همایت از سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ

 -21-6-1وزارت علوم و دانشگاه ها
 -1اجراي طرح هاي تحقیقات بنیادي در هوزه خودروي برقی
 -2شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -3همكاري در تعیین استانداردها
 -4ایجاد مراکز رشد خودروي برقی در دانشگاه ها و یا پارك هاي علم و فناوري
 -5ایجاد بانک اطالعات به روز علمی خودروي برقی
 -6توسعه فرایند تجاري سازي براي فناوري هاي بومی شده و درون زا
 -7ایجاد فن بازار تخصصی خودروي برقی در مزاکر رشد و پارکهاي علم و فناوري
 -8همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
 -9تدوین طرح در

براي خودروي برقی در رشته هاي مرتبط

 -10تعریف پروژه هاي مرتبط با خودروي برقی در خصوص توسعه فناوري جدید درون زا
 -11ایجاد بستر ارتباط بین دانشگاه هاي داخل و خارج براي پروزه هاي مشترك در خودروي برقی
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 -12ایجاد پایگاه داده شرکت هاي دانش بنیان خودروي برقی
 -13مجوز دانشگاه علمی و کاربري براي پشتیبانی فنی تخصصی خودروهاي برقی
 -14ارائه راهكارهاي بومی سازي فناوري خودروي برقی
 -15توسعه کریدورهاي توانمندساز شرکت هاي دانش بنیان خودروهاي برقی
 -16همایت از سمینار بین المللی تخصصی خودروي برقی و ایستگاه هاي شارژ

 -21-6-1محیط زیست
 -1تخصیص کمک بودجه اي براي طرح تبدیل ناوگان عمومی به خودروي برقی
 -2تعیین معیارهاي مدنظر محیط زیست براي آالیندگی خودروهاي برقی
 -3تعیین استانداردهاي االیندگی و بازیافت براي محصوالت خودروي برقی و قطعات مرتبط
 -4تدوین بسته هاي همایتی از بودجه براي پشتیبانی خرید خودروهاي برقی
 -5شرکت در همایش هاي ساالنه با مشارکت بقیه بازیگران
 -6همكاري در تعیین استانداردهاي زیست محیطی
 -7طرح بسته هاي کمک به خودروسازي از بودجه محیط زیست
 -8همكاري در بازنگري ره نگاشت با توجه به راه پیموده شده
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 -7-1نتیجهگیری
در این فصل با توجه به سیاستهاي مندرج در فاز چهارم پروژه که در قالب کارکردهاي هفت گانـه نظـام نـوآوري فـنآورانـه
(کارآفرینی ،خلق دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،بازارسازي ،مشروعیت بخشی و بسیج منابع) آمده است ،فعالیتهاي
مرتبط با تحقق چشمانداز سند راهبردي و نقشه راه خودرو برقی که مرتبط با وزارت نیرو میباشد در قالب  9طرح و  46پروژه
تدوین گردید.
براي هر کدام از طرحها ،اهداف ،ریزفعالیتها وخروجی مشخص شده و با هماهنگی صورت گرفته با اعضاي کمیتـه راهبـري،
هزینه انجام هریک از مراهل پروژه و زمان اجراي آنها مشخص گردید.
بر اسا

جدول تقسیم کار ملی (نگاشت نهادي مطلوب) ،وظایف مجریان ،همكاران و کنشگران درگیر در توسعه فنآوريهاي

خودرو برقی (مرتبط با وزارت نیرو) مشخص گردید و در نهایت نقشه راه برنامه عملیاتی (رهنگاشت) ترسیم گردید.
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