ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﻪﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه

 ،Nexoﮐﺮاساور ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻫﯿﺪروژﻧﯽ  +ﻋﮑﺲ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای در ﺳﺎل  2013ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮاساور ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم  Tuscon Fuel Cellﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪﺷﮑﺴﺖ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﻫﻮﻧﺪا در ﭼﻨﺪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪﻧﺎم
 Nexoدر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2018رﺳﻤﺎ ورود ﺧﻮد ﺑﻪﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﮐﺮاساور ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺑﻠﻮغ زﯾﺎدی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺒﺎﻫﺖ
ژﻧﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد دارد.
ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغﻫﺎ و
ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪﻣﺪل ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  FE Fuel Cellﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای از ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻐﻞ واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎی در اﯾﻦ ﺧﻮدرو داﺧﻞ ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺟﺪﯾﺪ :ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ در ﭘﻨﻞ اﺑﺰار
اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺑﺮای راﻧﻨﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﯾﻨﻔﻮﺗﯿﻨﻤﻨﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮدروی ﻣﺮﺳﺪس-ﺑﻨﺰ ﮐﻼس  Sﯾﺎ  Eﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﺧﻮدرو ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪراﻧﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ  Lane Following Assistﮐﻪ ﺧﻮدرو را در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  144ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد در ﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽ  Highway Drinving Assistﺑﻪراﻧﻨﺪه در زﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﻮﻧﺪای Nexo
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺣﻀﻮر راﻧﻨﺪه در داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدران ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﮑﺎن ﻓﻌﻠﯽ دارد .ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﮐﺮاساور در  9.5ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺻﻔﺮ
ﺑﻪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪود  595ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﺳﻠﻮل ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺪان،
ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻧﺪاد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﻫﯿﻮﻧﺪای ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
) Auroraاﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﯾﺲ آرﻣﺴﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ( ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺗﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدران ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  Nexoﺑﺴﺎزد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻠﻮت آنﻫﺎ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021ﺷﺮوع ﺑﻪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺗﺎزه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﺗﺮی-اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 Kona SUVدر ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی و ﻣﺪل ﻻﮐﭽﺮی ﺟﻨﺴﯿﺲ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  2021اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد.
ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺮاساور زﯾﺒﺎ را در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

:ﻣﻨﺒﻊ
دﯾﺠﯿﺘﺎلﺗﺮﻧﺪز

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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