اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر ﺗﺴﻼ آزاد ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۹
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر« ﻣﺪﻋﯽ آن ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ را داﺷﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا از آن ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺰ ﺑﺮاوﻧﻠﯽ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻮزه ﻓﻦ آوری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺮ ﺧﻮد
ﺳﻮال را زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:

ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر ﺗﺴﻼ را ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت؟ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﭘﻨﻬﺎن؟ ﻏﺮور؟ ﻗﻄﻌﺎ دﻟﯿﻞ و ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال وﺟﻮد دارد.

ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﮔﻔﺖ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر ﺗﺴﻼ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ درﺻﺪ آن
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ دارﻧﺪ
را اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺴﻼ دارای ﺑﯿﺶ از  2000ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و در ﺣﺪود 20
ﻫﺰار ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو از

 0ﺗﺎ  80درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  40دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ.

اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎرژﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  120ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  V3ﻗﺪرت ﺷﺎرژرﻫﺎ ﺗﺎ  250ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژرﻫﺎ دارای ﺧﺮوﺟﯽ  CCSﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪود ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﺟﮕﻮار  I-Paceاز اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﭘﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺴﺎن

ﻟﯿﻒ از ﺧﺮوﺟﯽ  ChaDeMoﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮﭘﺮﺷﺎرژر در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.52دﻻر

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ) (kWhاﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 Chargefoxﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺪود  0.40دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

