ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺗﺮی ارزانﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮد دارد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۹
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﺳﺎمآوری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ

روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ »ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ« در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮﺷﺎن ﮐﻪ در ژورﻧﺎل »«Nature Energy
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،روی ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی »ﻟﯿﺘﯿﻢ آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺎت« ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدی ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۰۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دارد و
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪت  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ

ﭘﺎﻦﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﺎﺋﻮ-ﯾﺎﻧﮓ وﻧﮓ« درﺑﺎره اﯾﻦ

ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﯾﻢ«.
اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﺳﺮﯾﻊ آن ﺗﺎ  ۶۰درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس
ﺑﺮای ﺷﺎرژ و دﺷﺎرژ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ دﻣﺎی آن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﻧﮓ ﮔﻔﺘﻪ:

»اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی وزن ،ﺣﺠﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺎﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۴۰ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ و  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮوات ﺗﻮان
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۹۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
وﻧﮓ اﻧﮕﯿﺰه ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢ وﻧﮓ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺮژی و زﻣﺎن ﺷﺎرژ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در دﻫﻪ ﭘﯿﺶرو اﭘﻞ ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آنﻫﺎ ﺗﺎ  ۲۰۳۰ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

