اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری  ۲۴ﻫﺰار ﭘﺘﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ
؛آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  24ﻫﺰار ﭘﺘﻨﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ

اﺷﺘﺮاک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺣﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ رﻗﻤﯽ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺸﺎوره اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻓﻦ آوری ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺴﺎن ،ﻣﺰدا و ﺳﻮﺑﺎرو ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮ ﺳﻮد ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی

اﺳﺖ و در ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی را ﻃﺒﻖ اﻋﻼم روﯾﺘﺮز در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی دارد و اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل  1997ﻣﯿﻼدی و ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮﯾﻮس در ژاﭘﻦ و ﺳﭙﺲ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 2000
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ از آن زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  13ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﺶ از  7ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  3ﻣﺪل ﭘﺮﯾﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اروﭘﺎ و ﭼﯿﻦ )اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ اﺳﺖ( در ﺗﮑﺎﭘﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .در

ﺳﺎل  2015ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  6ﻫﺰار ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺠﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داد ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ  fuel cellاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی ﺷﺎرژ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورده و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری درﺳﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺴﻼ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،در راﺳﺘﺎی
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی در ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﻨﺪه

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از آن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻟﻄﻤﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وارد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی،
ﻓﺸﺎر ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت از روی ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

