


هدف و ضرورت انجام پژوهش
توليد همزمان برق و حرارت در صنايع كشور كه از مصرف كنندگان عمده انرژي مي باشد، از راه هاي بهينه سازي مصرف 
انرژي است كه در جهان نيز تحقيقات گسترده اي در اين مورد در حال انجام است. هدف اصلي از توليد همزمان برق و حرارت، 
افزايش راندمان توليد انرژي از احتراق سوخت مي باشد. در نيروگاه هاي بخار حتي با وجود تكنولوژي پيشرفته امروزي تنها 
حدود  33% از انرژي آزاد شده از سوخت به برق تبديل شده و باقيمانده آن )67%( بصورت انرژي حرارتي تلف مي شود. 
براي كاهش اين اتالفات راه حل هاي گوناگوني توسعه داده شده اند كه توليد همزمان برق - حرارت از جمله آنهاست. در اين 
روش درصد زيادي از حرارت تلف شده را بصورت بخار يا آب گرم بازيافت مي كنند و معمواًل 75% يا بيشتر انرژي آزاد شده 

بصورت مفيد استفاده مي شود.
با توجه به اينكه با استقرار واحدهاي توليد همزمان بازده كلي به حدود 80 درصد مي رسد و در نتيجه در مصرف سوخت 
واحدهاي توليد همزمان گرما و توان در مقايسه با واحدهاي توليد جداگانه گرما و توان صرفه جويي مي شود، پتانسيل سنجي 
استقرار اين سيستم ها در صنعت كشور كه نزديك به يك سوم انرژي اوليه را مصرف مي كند، ضروري بوده و استخراج 

برنامه اجرايي صحيح براي اين منظور مفيد مي باشد.
اهداف اين پروژه عبارتند از: 

•امكان سنجي توليد همزمان گرما و توان در صنايع كشور 	

• در صنايع كشور 	CHP شناسايي پارامترهاي موثر بر استفاده از
•تدوين استراتژي جهت استقرار واحدهاي توليد همزمان در صنايع كشور 	
•اولويت بندي صنايع براي استفاده همزمان برق و حرارت در اين صنايع  	

•تعيين راهكار براي سياستگذاري حمايتي از صنايع توسط شركت ملي نفت  	
شرح خدمات:

بررسي و معرفي توليد همزمان گرما و توان ، كاربردهاي آن در صنايع مختلف و فن آوريهاي مربوطه 1 .
جمع آوري اطالعات مربوط به سابقه استفاده از CHP. 2 در صنايع مختلف در ايران و جهان

جمع آوري اطالعات كلي تمامي مولدهاي توان بيش از 500. 3 كيلووات در صنايع كشور )شامل ديزل ها، توربين هاي مختلف، 
موتورهاي رفت و برگشتي، ...( 

 4 .CHP مطالعه و شناسايي كليه پتانسيل هاي گرمايي قابل بازيافت و توان براي
شناسايي كليه پتانسيل هاي موجود در صنايع كشور و بررسي فني و اقتصادي و امكانسنجي به كارگيري روشهاي  5 .

CHP در صنايع مختلف كشور به تفكيك نوع فعاليت و فرآيند 

تعيين و شناسايي كليه شاخص هاي موثر براي تدوين استراتژي براي استفاده از CHP. 6 در صنايع كشور 
تدوين استراتژي و ارائه برنامه هاي مناسب و كامل جهت بومي سازي فناوري و استقرار واحدهاي توليد همزمان در  7 .

صنايع مختلف كشور

عنوان پروژه: 
شناسايي و امكان سنجي پتانسيل هاي توليد همزمان گرما 
و توان )CHP( در صنايع كشور و تدوين برنامه اجرايي

مجري: 
پژوهشگاه نيرو

مدت زمان: 
20 ماه



مجري: 
دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده علوم پايه 
كاربردي جهاد دانشگاهي

مدت زمان:
  18 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
	•تدوين استاندارد مصرف انرژي در گلخانه  هاي موجود و در دست احداث
	•ارائه راهكارهاي مفيد جهت مصرف بهينه سوخت در گلخانه  هاي تجاري

	•امكان سنجي فني و اقتصادي بكارگيري انرژي هاي تجديدپذير به خصوص خورشيدي براي گلخانه هاي نمونه و در دست 
احداث

	•امكان  سنجي فني و اقتصادي بكارگيري تكنولوژي هاي نو و تجهيزات راندمان باال

شرح خدمات:
فاز اول: جمع آوري اطالعات

1 ـ جمع آوري آمار و اطالعات راجع به گلخانه ها موجود در زمينه هاي زير: 
سازه هاي  مصرفي،  انرژي  نوع  شامل:  طرح  در  نظر  مورد  پيشرفته  وكشورهاي  كشور  گلخانه هاي  مقايسه اي  مطالعه  ـ   2
گلخانه اي، سيستم هاي سرمايش و گرمايش، سيستم هاي كنترل، شاخص هاي مصرف انرژي، نسبت سطح زير كشت به حجم 

گلخانه. 
3 ـ بررسي مجموعه قوانين، مقررات و سياست  هاي موجود كشور در بخش انرژي وكشاورزي 

فاز دوم: مطالعات ميداني
1 ـ مطالعات ميداني تعداد 400 گلخانه داخل كشور به شرح زير: 

1-1- شناسائي منابع تامين انرژي مانند گاز طبيعي، خورشيدي، برق،  سوخت هاي فسيلي در گلخانه ها در اقليم هاي مختلف 
كشور

1 ـ 2 ـ شناسايي نوع سازه و تجهيزات مصرفي گلخانه ها، سطح زير كشت و نوع محصوالت گلخانه اي غالب
1-3ـ  تعيين شاخص هاي  انرژي شامل انرژي مصرف شده به ازاي نهاده توليد و انرژي مصرف شده در واحد سطح زيركشت 

با عنايت به نوع محصول غالب و شرايط اقليمي 
2- مطالعات ميداني گلخانه هاي نمونه كشورهاي مورد مطالعه

3- ارائه گزارش فاز دوم
فاز سوم: ارائه راهكارهاي مفيد جهت مصرف بهينه سوخت در گلخانه هاي تجاري

1- تجزيه و تحليل و  تعيين پتانسيل هاي كاهش مصرف انرژي در واحدهاي گلخانه اي 
2 ـ امكان سنجي فني و اقتصادي

3- ارائه و تدوين استانداردهاي الزم
4- ارائه گزارش فاز سوم

فاز چهارم: تدوين گزارش نهائي و تدوين خالصه گزارش جهت ارائه به كميته تدوين استاندارد

عنوان پروژه: 
مطالعه، پژوهش طرح سهميه بندي و تدوين معيار 
مصرف سوخت در واحدهاي گلخانه اي



عنوان پروژه: 
تدوين نيازمندي هاي فني اقتصادي نمونه سازي 
اتوبوس هيبريد مكانيكي

مجري: 
دانشگاه تهران مركز تحقيقات خودرو، سوخت و 
محيط زيست

مدت زمان:
 9 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
استفاده از تكنولوژي هيبريد الكتريكي مستلزم استفاده از مجموعه هاي موتور، اينورتر و باتري با قابليت  هاي خاص مي باشد 
كه تكنولوژي ساخت آنها در جهان بويژه در حوزه خودروهاي سنگين، در انحصار چند شركت خاص قرار دارد. بنابراين 
در صورت اقدام به توليد انبوه اينگونه خودروها ابتدا مي بايست عالوه بر بدست آوردن تكنولوژي طراحي و ساخت مجموعه 
خودرو در رابطه با بومي سازي فناوري ساخت اجزاء الكتريكي مورد نياز نيز سرمايه گذاري قابل توجهي صورت گيرد. اجزاء 
پيداست، مكانيكي مي باشند و قطعات  نام آن  از  نياز براي ساخت يك خودروي هيبريد مكانيكي همان طور كه  اصلي مورد 
الكتريكي اي به جز قطعات معمول مورد استفاده در خودروهاي متعارف نياز ندارند. در نتيجه ايجاد زيرساخت هاي موردنياز 
جهت ساخت و توليد انبوه اينگونه خودروها  ساده تر مي باشد. در حال حاضر ايجاد توانمندي ساخت اكثر اجزاي اصلي مورد 
استفاده در مجموعه توليد قدرت خودروهاي هيبريد مكانيكي در داخل كشور ممكن به نظر مي رسد. در ادامه معرفي مختصري 

در مورد انواع ساختارهاي هيبريد مكانيكي در مقايسه با هيبريد الكتريكي پرداخته مي شود.
اهداف كلي اين طرح عبارتند از:

	 كمك به حل مشكالت زيست محيطي در شهرهاي بزرگ مثل تهران
	 كاهش وابستگي به مصرف سوخت هاي فسيلي 

	 بومي كردن دانش فني خودروهاي هيبريد مكانيكي

	 امكان سنجي هيبريدسازي يك خودرو نقليه عمومي )اتوبوس شهري( در كشور
	 ارائه تحليل هزينه-فايده براي طرح مذكور

	 بررسي چالش ها، تهديدها و فرصت هاي فراروي اجرايي شدن طرح مذكور
شرح خدمات:

مرحله اول: تهيه نيازمندي هاي  اوليه
	 جمع  آوري اطالعات فني

	 بررسي وضعيت حمل و نقل عمومي شامل مسيرها، وسايط، خطوط، مشخصات فني و سوخت
	 بررسي سيكل هاي حركتي استاندارد موجود و انتخاب سيكل حركتي مناسب براي شهر تهران

	 بررسي اتوبوس هاي مختلف موجود و انتخاب اتوبوس مورد نظر
	 انتخاب مسيرهاي خاص براي محاسبات و تست

مرحله دوم: تعيين چارچوب اوليه طراحي
	 بررسي انواع مختلف هيبريد مكانيكي و انتخاب مكانيزم مناسب: فاليويل، هيدروليك، نيوماتيك

	 تعيين حدود عملكردي خودرو )سرعت حداكثر، شتاب گيري، شيب پيمايي، برد زماني و غيره(
	 بررسي ساختار هاي مختلف و انتخاب نوع ساختار سيستم هيبريد انتخاب شده

	 بررسي و تعيين نقاط حساس طراحي
مرحله سوم: طراحي مفهومي خودرو

	 مدل سازي و شبيه سازي اوليه اتوبوس با Simulink ، Advisor يا Cruise در سيكل حركتي انتخابي
	 تعيين درصد هيبريدسازي بين مولفه هاي انتقال قدرت

	 تعيين توان  موتور احتراقي مورد نياز
	 تعيين نوع موتور احتراقي

	 تعيين مشخصات كلي سيستم هيبريد مكانيكي مورد نياز
	 مدلسازي و شبيه سازي در محيط فيدفوروارد

مرحله چهارم: مطالعات مفهومي و انتخاب اوليه تجهيزات 
الف: بر اساس انتخاب سيستم فاليويل

ب: بر اساس انتخاب سيستم هيدروليك
مرحله پنجم: مطالعات امكان سنجي

	 تهيه BOM تجهيزات به تفكيك ساخت و خريد 
	 بررسي كلي منابع تامين و طراحي داخلي و خارجي

	 بررسي امكان سنجي فني هيبريد شدن اتوبوس هاي توليد داخل
	 برآورد هزينه هاي مالي نمونه سازي اتوبوس هيبريد در ايران
	 مطالعات امكان سنجي توليد اتوبوس هيبريد مكانيكي در ايران

مرحله ششم: تهيه پيشنهاديه نمونه سازي 
	 تعيين دقيق صورت مسئله اجرايي نمونه سازي اتوبوس هيبريد مكانيكي با جزئيات كامل

	 تهيه نمودار زمان بندي مراحل نمونه سازي )گانت چارت(
	 تحليل مسيرهاي بحراني انجام طرح و تعيين گلوگاه ها

	 مشخص شدن شركت خودروساز داخلي استفاده كننده از اين پروتوتايپ
	 تعيين نمودار تقسيم كار بين طرف هاي موجود در فرايند نمونه سازي

	 تحليل جريان نقدينگي و تعيين نيازهاي مالي در طي مراحل پروژه به صورت تفكيك شده
	 بررسي چگونگي مشاركت شركت¬هاي دارنده تكنولوژي هيبريد مكانيكي در توليد اتوبوس هيبريد مكانيكي در ايران



عنوان پروژه:
 V-12 طراحي و ساخت موتور نمونه ديزل سنگين دوگانه سوز 
و ارائه دانش فني موتور مزبور به شركت بهينه سازي مصرف 
سوخت

مجري: 
شركت صنعتي و توليدي ديزل سنگين ايران

مدت زمان:
  17 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
بايد توجه داشت كه در 20 تا 25 سال آينده موتورهاي درونسوز در مقياس كوچك خودرويي جاي خود را به فنآوري هاي 
جديدي مانند پيل سوختي و دورگه مي دهند ولي موتورهاي ديزل سنگين جايگاه حتمي در توليد توان در مقياس بزرگ صنعتي 
مانند توليد برق خواهند داشت. حدود 70% از گاز طبيعي جهان در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه قرار دارد و كشور ما عالوه 
بر اينكه به منابع جهاني گاز طبيعي نزديك است ، خود داراي منابع عظيمي از گاز طبيعي است و از طرف ديگر وارد كننده 
گازوئيل نيز مي باشيم. با استفاده از موتورهاي ديزل سنگين دوگانه سوز توانايي جايگزيني بخشي از گازوئيل مصرفي با 
گاز طبيعي را پيدا مي كنيم. شايان ذكر است كه عالوه بر مزاياي فوق، هزينه توليد برق با استفاده گاز طبيعي بسيار ارزانتر از 
توليد آن با گازوئيل است. هدف كلي از انجام اين پروژه ارائه دانش فني موتور پايه دوگانه سوز DF-D87-V12 با مشخصات 

فني و قابليت هاي مندرج در بخش هاي مختلف اين قرارداد است. 
و  اجزاء  همبندي  قطعات،  و ساخت  تفصيلي، سفارش گذاري  مفهومي، طراحي  اين طرح شامل طراحي  اجراي  اصلي  مراحل 
راه اندازي موتور در حالت دوگانه سوز، انجام آزمون هاي صحه گذاري طراحي و ساخت و ارائه گزارش نهايي و تدوين دانش 
فني طراحي و ساخت موتور ديزل سنگين دوگانه سوز مي باشد. موتور نمونه مذكور داراي مشخصه هاي عملكردي مندرج در 
جدول مشخصات فني در حالت دوگانه سوز با حداقل نسبت گاز طبيعي به گازوئيل 80 به 20 خواهد بود. همچنين اعمال كليه 
تنظيمات، تغييرات و بهينه سازي هاي الزم را براي رسيدن به معيار هاي قيد شده در حوزه هاي مصرف سوخت، آاليندگي، نويز، 

ايمني، دوام، قابليت اطمينان و كارايي الزامي خواهد بود بنحوي كه نمونه مورد نظر گواهينامه هاي مرتبط و استانداردهاي 
مندرج را اخذ نمايد. اين موتور نمونه پس از انجام آزمونها در مجموعه آزمايشگاهي شركت ديزل سنگين ايران باقي مي ماند

توان اين موتور در حالت ديزل پايه معادل 1000 كيلو وات و در حالت دوگانه سوز حداقل 750 كيلو وات در 1500 دور در 
دقيقه خواهد بود كه جزئيات بيشتر در جدول مشخصات فني خواهد آمد. اين موتور مي بايست الزامات تأمين بسامد 50 تا60 
هرتز را جهت استفاده به عنوان مولد برق تضمين نمايد. دستاورد نهايي اين طرح ارائه دانش فني موتور ديزل دوگانه سوز 

DF-D87-V12 به منظور توانمندي كشور براي توليد كارخانه اي اين موتور در آينده خواهد بود.
شرح خدمات:

12V-87D 1. طراحي مفهومي موتور دوگانه سوز
12V-87D 2. طراحي تفصيلي موتور دوگانه سوز

3. سفارش گذاري و ساخت قطعات موتور
4. همبندي اجزاء و راه اندازي موتور در حالت دوگانه سوز

5. انجام آزمون هاي صحه گذاري طراحي و ساخت موتور دوگانه سوز 12V-87D نمونه
6. ارائه گزارش نهايي و تدوين دانش فني موتور ديزل سنگين دوگانه سوز



عنوان پروژه:
 امكان سنجي و ارزيابي اقتصادي سيستم گرمايش خورشيدي 
براي گرمايش سالن هاي مرغداري باتوجه به اقليم هاي مختلف 
ايران

مجري: 
دانشگاه كاشان

مدت زمان: 
12 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
انرژي در صنعت مرغداري كشور و بخصوص سالن هاي مرغداري، هرگونه عملكرد و تحقيقي كه  تلفات زباد  به  با توجه 
به كاهش مصرف سوخت در اين صنعت كمك كند از اهميت بسزايي برخوردار است. استفاده از انرژي خورشيدي يكي از 
بهترين و عملي ترين روشها است كه مي تواند كاهش قابل مالحظه اي در مصرف سوخت مورد نياز جهت گرمايش سالن ها 
بوجود آورد. متاسفانه عدم آشنايي با سيستم هاي مكمل گرمايشي مثل گرمايش خورشيدي، موجب عدم كاربرد اين وسايل 
توسط بخش هاي خصوصي و دولتي شده است. پيش بيني مي گردد كه براي صنعت مرغداري، اگر نرم افزاري طراحي گردد كه 
كاربران بتوانند براحتي و بدون صرف هزينه و در مدت زمان كم، يك سيستم گرمايش خورشيدي به عنوان يك سيستم كمكي 
براي سالن مرغداري )در هر نقطه از كشور( طراحي نموده و برآورد اوليه از قيمت نصب سيستم و نيز مقدار صرفه جويي 
انجام شده در هزينه سوخت مصرفي داشته باشند، مورد استقبال قرار گيرد. بنابراين با شناساندن و توجيه اقتصادي طرح 
استفاده از سيستم گرمايش خورشيدي، استفاده از اين سيستم ها مرسوم شده و كمك شاياني به كاهش مصرف سوخت در 
اين صنعت مي گردد. با توجه به امكان نصب كلكتورهاي خورشيدي در فضاي اطراف و يا سقف سالن مرهاي مرغداري، ايده 
استفاده از سيستم گرمايش خورشيدي كاربردي و با صرف اقتصادي باال به نظر مي رسد. هدف از انجام اين پروژه، بررسي 
قابليت كاربرد سيستم گرمايش خورشيدي به عنوان يك سيستم كمكي براي يك سالن نمونه و در اقليم هاي مختلف ايران است. 
بدين منظور نياز است تا ابتدا تحليلي روي انرژي خورشيدي در دسترس در اقليم هاي مختلف ايران انجام شده و از داده هاي 

آن براي بررسي امكان بكار بردن سيستم انرژي خورشيدي براي سالن مرغداري با توجه نوع اقليم استفاده نمود. 
درنهايت يك نرم افزار براي طراحي سيستم بهينه گرمايش مرغداري توليد مي گردد. اين نرم افزار قابليت محاسبه كامل بارهاي 
گرمايشي و سرمايشي سوله ها و سالن هاي مرغداري، پيشنهاد سيستم گرمايشي با اجزاي كامل ) شامل كلكتورها، لوله هاي 
مسير و غيره(، انتخاب اجزا از وسايل موجود در بازار ايران، تخمين قيمت اوليه تهيه و نصب سيستم گرمايشي و درنهايت 

زمان بازگشت سرمايه اوليه خواهد بود.
شرح خدمات:

1.  بررسي و دسته بندي سوابق و فعاليتهاي انجام شده در زمينه استفاده از انرژي خورشيدي:
2.  بررسي و دسته بندي شرايط اقليمي كشور و محاسبه انرژي خورشيدي در دسترس

3.  شناسايي و بررسي وضعيت موجود بازار از نظر سيستمهاي گرمايش خورشيدي 
4.  تخمين مقدار بار حرارتي مورد نياز در اقليم¬هاي مختلف  

5.  انجام امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از سيستم گرمايش خورشيدي به عنوان سيستم گرمايشي جايگزين ) و يا 
كمكي( در اقليم هاي مختلف كشور 

6.  طراحي نرم افزار محاسبه بار حرارتي و همچنين انتخاب سيستم بهينه گرمايشي مرغداريها در اقليم¬هاي مختلف كشور 
7.  ارائه گزارش نهايي و مستندات پروژه



عنوان پروژه:
 طراحي و ساخت دومين خودرو خورشيدي كشور
 )غزال ايراني2(

مجري: 
دانشگاه تهران

مدت زمان: 
 12 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
افزايش روزافزون بهاي انرژي و وابستگي كشورمان به وارادات بنزين وصرف هزينه هاي گزاف از يكسو و افزايش آلودگي 
در شهرها و آسيب ديدن سالمت شهروندان بخاطر آالينده هاي خطرناک سوخت هاي فسيلي از سوي ديگر اهميت استفاده 
از سوخت هاي با آاليندگي كمتر و سوخت هاي پاک را روز بروز روشنتر مي سازد. استفاده از سوخت هاي جايگزين از قبيل 
گاز CNG  نشان داده است كه مشكالت و مسائل ديگري را از قبيل تامين مخازن گاز، ايستگاه هاي سوخت رساني و امثالهم 
بر جامعه تحميل مي گردد عالوه براينكه اگر چه گاز CNG نسبت به بنزين بسيار آاليندگي كمتري دارد اما كاماًل پاک نيست و 
باز هم هوا را آلوده مي سازد. يكي از اين سوخت ها كه كاماًل پاک است و آاليندگي آن صفر است انرژي خورشيدي است كه 
 ، CNG ، هيج هزينه اي نيز بابت خريد آن نبايد پرداخت. لذا استفاده از اين فنآوري بصورت كامل و يا هيبريد همراه با بنزين
الكتريك ، پيل سوختي يا هر سوخت ديگري باعث مي شود تا مصرف انرژي هاي مذكور كاهش يابد. لذا بهر ميزان كه استفاده 
از انرژي خورشيدي در اين ميان افزايش يابد از مصرف ديگر سوخت ها كاسته مي شود. اگر چه فنآوري انرژي خورشيدي 
نسبت به فنآوري هاي ديگر بسيار پرهزينه تر است اما تجربه دهه گذشته نزول شديد اين هزينه ها را نشان مي دهد بنحويكه 
شركت هاي بزرگ خودرو سازي از قبيل تويوتا اقدام به ساخت خودروهاي هيبريد با انرژي خورشيدي نموده اند و اولين 
محصول خودرا در سال 2009 بيرون خواهند داد.  در اين محصول مطابق با شكل ذيل با نصب تعداد كمي سلول خورشيدي 

انرژي مصرفي سيستم تهويه مطبوع خودرو پريوس )Prius( تامين ميشود. اهداف اين طرح عبارتند از:

	•طراحي و ساخت دومين خودرو خورشيدي كشور )غزال ايراني – 2( 
	•شركت در مسابقات بين المللي استراليا در سال 2009 )شهريور 88(

	•توسعه دانش فني موجود در كشور براي استفاده از انرژي خورشيدي
	•جلب مشاركت صنايع خودرو سازي و ديگر صنايع بعنوان حامي

	•ايجاد انگيزه در دانشجويان و دانشگاه هاي كشور و تقويت روحيه خودباوري علمي و مهندسي
شرح خدمات:

1. بررسي كارهاي انجام شده قبلي از جمله غزال ايراني -1
2. بازنگري طراحي هاي قبلي

3. طراحي بدنه جديد با در نظر گرفتن مواد سبك از قبيل فيبر كربن و حذف شاسي آهني- كاهش وزن بميزان 100 كيلوگرم 
نسبت به غزال-1 هدف طراحي جديد است.

4. طراحي قطعات مكانيكي با استفاده از آلياژهاي آلومينيم
5. طراحي بخش هاي مختلف از قبيل تعليق، سيستم ترمز و فرمان

6. طراحي بخش هاي برقي، الكترونيكي و كنترلي
7. طراحي و تدوين نرم افزار استراتژي كنترل انرژي درخودرو براي مصرف بهينه

ANSYS 8. شبيه سازي بدنه خودرو و تحليل
ADAMS 9. شبيه سازي ديناميكي خودرو

ADVISOR 10. شبيه سازي خودرو بصورت مجموعه
11. تامين قطعات برقي و الكترونيكي از خارج )از قبيل موتور، سلول، باطري..(

12. تامين مواد اوليه و ساخت قالبهاي بدنه
13. تامين مواد اوليه و ساخت قطعات كامپوزيتي بدنه 

14. تامين مواد اوليه و فورج قطعات آلومينيمي
15. ماشينكاري و ساخت قطعات مكانيكي

16. ساخت بخش هاي مختلف از قبيل تعليق، سيستم ترمز و فرمان
17. ساخت بعضي از قسمتهاي الكترونيكي

18. خريد قطعات الكترونيكي
19. مونتاژ قطعات مكانيكي

20. مونتاژ سلول هاي خورشيدي
21. مونتاژ قطعات و مجموعه هاي برقي، الكترونيكي و كنترلي

22. انجام تست هاي مختلف براي خودرو در كارگاه و در جاده
23. انجام اصالحات نهايي



عنوان پروژه: 
طراحي و ساخت حداقل 20 خودروي الكتريكي دو نفره در قالب 
برگزاري دومين مسابقه ملي طراحي ماشين

مجري: 
دانشگاه صنعتي شريف

مدت زمان:
  ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش:
يكي از چشم اندازهاي صنعت خودروسازي در دنيا، استفاده از انرژي هاي جايگزين و جهت گيري به سمت خودروهاي پاک 
از جمله خودروهاي هيبريدي و الكتريكي است و اين مسأله امروزه به عنوان يكي از زمينه هاي تحقيقاتي در شركت هاي مهم 
خودروسازي دنيا مطرح مي باشد. لذا با توجه به رشد صنعت خودروسازي در كشورمان و نيز لزوم چاره انديشي براي 
كاهش مصرف بنزين و در نتيجه رفع مشكل آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، ضرورت پرداختن به خودروهاي الكتريكي بديهي 

به نظر مي رسد.
اهداف اين پروژه عبارتند از: 

1- ترويج موضوعات مربوط به خودروهاي پاک و انرژي هاي جايگزين در سطح دانشگاه ها در قالب برگزاري مسابقات 
دانشجويي

2- طراحي و تدوين دانش فني مربوط به ساخت خودروهاي برقي
3- تقويت همكاري ميان دانشگاه و كاربران فناوري

شرح خدمات:
1. تشكيل كميته ها و تدوين قوانين

2. فراخوان و ثبت نام
3. مرحله طراحي مفهومي

4. مرحله طراحي اجزا
5. مرحله ساخت

6. انجام آزمونهاي عملي
7. اختتاميه و نمايشگاه پاياني
8. تدوين مجموعه طراحي ها

9. مستند سازي



عنوان پروژه:
 بررسي فني و اقتصادي روش هاي تسهيم مصرف حرارت در 
واحدهاي مستقل ساختماني و اجراي چند واحد پايلوت

مجري: 
دانشگاه صنعتي امير كبير

مدت زمان: 
 18 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
	•بررسي فني و معرفي انواع سيستم هاي اندازه گيري ميزان انرژي مصرفي ساختمان و هر يك از واحدهاي مستقل آپارتماني

	•بررسي مزايا و مشكالت اجرائي طرح
	•بررسي اقتصادي تأثير اجراي سيستم تسهيم مصرف سوخت در واحدهاي مستقل آپارتماني

	•معرفي و ارائه راهكارهاي اجرائي و فني جهت اجراي طرح و اجراي يك نمونه عملي
تقسيم سوخت واحدهاي مستقل آپارتماني بر اساس حرارت مصرفي آنها و توزيع صورتحساب مستقل براي هر يك از  •	

واحدهاي آپارتماني

شرح خدمات:
1. تعيين وضعيت موجود، شناسايي و دسته بندي آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني. 

2. تعيين روش هاي تسهيم بهاي انرژي و كنترل مصرف انرژي در آپارتمان ها: 
	•شناسايي انواع روش هاي تسهيم بهاي انرژي در ساختمان

	•معرفي سابقه اجرايي طرح در داخل و خارج از كشور
	•شناسايي استانداردها و قوانين موجود در ارتباط با طرح 

	•شناسايي شركت هايي كه در دنيا اين روش را براي مشتركين اجرا مي كنند. 
	•شناسايي توليد كنندگان اصلي تجهيزات اندازه گيري ميزان انرژي مصرفي
	•بررسي روش هاي انتقال اطالعات از وسايل اندازه گيري به مركز كنترل. 

	•سازمان هاي جهاني كه از چنين طرح هايي حمايت مي كنند كدام اند؟ 
	•بررسي امكان همكاري با مشاور خارجي و يا يكي از شركت هاي مجري

3. ارائه روش هاي مختلف تسهيم و كنترل مصرف انرژي در آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني كشور: 
	•بررسي فني انواع سيستم هاي اندازه گيري ميزان انرژي مصرفي ساختمان

	•بررسي مزايا و معايب هريك از روش ها و اجراي آن ها
	•دسته بندي روش هاي مختلف تسهيم و كنترل مصرف انرژي با توجه به نوع سيستم تاسيساتي

	•بررسي فني و اقتصادي تاثير اجراي سيستم بصورت مطالعه موردي انجام شده 
4. طراحي يک نمونه عملي: 

	•انتخاب مجتمع مسكوني مورد آزمايش. 
	•بررسي الگوي مصرف انرژي ساكنين و جمع آوري اطالعات مربوط به ميزان مصرف انرژي ساختمان

	•انتخاب بهترين روش تسهيم و كنترل مصرف انرژي در ساختمان نمونه
	•برنامه ريزي براي نصب تجهيزات و اجراي آزمايش ها و خريد/ ساخت تجهيزات مورد نياز

	•تهيه نرم افزارهاي الزم براي انتقال داده ها و انجام محاسبات براي يك مجتمع مسكوني
5. اجراي يک نمونه عملي: 

	•نصب و راه اندازي سيستم
	•آموزش الزم به ساكنين

	•انجام تست هاي اوليه و اطمينان از صحت 
	•اندازه گيري در يك دوره 6 ماهه شامل از آبان تا ارديبهشت

	•اعتبار سنجي داده هاي بدست آمده
6. ارائه گزارش نهايي:  

	•بررسي فني و اقتصادي تاثير اجراي طرح در واحد هاي مستقل مجتمع مسكوني مورد آزمايش
	•گزارش تجهيزات مورد نياز براي اجراي طرح بهمراه بررسي هزينه ها و امكان ساخت هريك. 

	•معرفي و ارائه راهكارهاي اجرايي و فني اجراي طرح
	•بررسي هزينه هاي الزم براي اجراي طرح در مقايسه با صرفه جويي انجام شده در مصرف گاز. 

	•تدوين پيش نويس مقررات تسهيم بهاي انرژي در مجتمع هاي مسكوني



عنوان پروژه: 
پايلوت طراحي و ساخت يک نمونه كوره ذوب چدن 
دوار گازسوز

مجري: 
مركز پژوهش متالورژي رازي

 مدت زمان: 
12 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
در حال حاضر در كشور واحدهاي چدن ريزي كوچك زيادي در حال كار هستند كه همگي از سوخت مايع جهت 
تامين انرژي فرايندي خود بهره مي برند. بازدهي پايين در كوره هاي ذوب و تمايل به استفاده از گاز بجاي سوخت 

هاي مايع از داليل تعريف اين پروژه مي باشد. 
كه  باشند  مي  بيشتري  محيطي  زيست  هاي  آلودگي  داراي  طبيعي  گاز  با سوخت  مقايسه  در  مايع  هاي  سوخت 
اين مساله عالوه بر اثرات زيست محيطي، در فرايند، آلودگي ذوب را بدنبال دارد. تحقيق در استفاده از عوامل 
گازهاي  و  دماي شعله  گداز،  دير  ديواره  دماي  قبيل  از  روتوري  هاي  كوره  باردهي  ميزان  در  موثر  تئوريتيكي 
احتراق، ضرايب انتقال حرارت تشعشعي و جابجايي شعله و ديواره و گازهاي احتراق و شارژ ذوب، نسبت مساحت 
تشعشع به سطح بار كوره، ضخامت اليه گازهاي احتراق محيط محيط بار ذوبي، سرعت حركت گازهاي احتراق 
و شدت تالطم آنها در كوره با مساحت سطح تماس حوضچه و مذاب با سرعت دوران كوره از اهداف اين پروژه 
مي باشد. محور تحقيقات روي طراحي هندسه و فيزيكي كوره و متعلقات و مشخصات شيميايي و حرارتي سوخت 

مورد نظر با استفاده از مشعل مناسب و مبدل حرارتي خواهد بود. 
شرح فعاليت شامل طراحي و ساخت يك نمونه كوره ذوب چدن دوار گاز سوز با بازدهي باال به منظور جايگزيني 
انجام  و  بهينه سازي  گازوئيل( در صنعت ريخته گري،  و  )مازوت  مايع  بجاي سوخت هاي  گاز طبيعي  سوخت 

آزمايشات عملي در اين خصوص و مقايسه تطبيقي دو كوره مايع سوز و گاز سوز مي باشد. با توجه به دماي 
شعله پايين تر گاز طبيعي در قياس با سوخت هاي مايع، اقدامات فني و اصولي براي استفاده حداكثري از عوامل 
طراحي جهت افزايش بازدهي عمومي كوره و افزايش دماي شعله و ضرايب انتقال حرارت از سواالت اصلي طرح 
مي باشند. هدف در كوره هاي ذوب دستيابي به چدن مافوق گرمC  0 1450 با بهترين كيفيت و امكان توليد چدن 

هاي آلياژي و مالي بل و نشكن گرافيت كروي مي باشد.
شرح خدمات:

بررسي آماري واحدهاي ذوب چدن با سوخت مايع 1 .
مطالعه و طراحي مدار احتراق مناسب با هواي گرم 2 .

مطالعه و تحقيق و طراحي كوره ذوب چدن دوار 3 .
تهيه نقشه هاي اجرايي ساخت كوره 4 .

ساخت كوره خريد مبدل و مدار احتراق 5 .
انجام آزمايشات مقايسه اي روي مشعل گازسوز 6 .

انجام آزمايشات عملي ذوب گيري چدن هاي مختلف 7 .
انجام تغييرات الزم در جهت اصالح و بهبود طرح ها 8 .

نهايي سازي و تاييد طرح نهايي و تكميل گزارشات نتايج پروژه 9 .



عنوان پروژه: 
تكنولوژي و سوخت ديزل در خودروهاي سبک به همراه تحليل 
هزينه-فايده از ديدگاه مصرف سوخت و محيط زيست

مجري: 
دانشگاه تهران – مركز تحقيقات خودرو، سوخت و 
محيط زيست

مدت زمان:
 8 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش:
اهداف عمده طرح عبارتند از: 1( امكان سنجي استفاده از تكنولوژي ديزل در خودروهاي سبك توليدي در كشور؛ 2( 
امكان سنجي توليد و تهيه سوخت ديزل مناسب براي اين خودروها؛ 3(تهيه طرح تجاري استفاده از تكنولوژي ديزل 
در خودروهاي سبك؛ 4( ارائه تحليل هزينه-فايده براي طرح مذكور؛ 5( بررسي چالش ها، تهديدها و فرصت هاي 

فراروي اجرايي شدن طرح مذكور.
از آنجا كه در حال حاضر استفاده از خودروهاي شخصي براي حمل و نقل درصد قابل توجهي را تشكيل مي دهد، 
توجه به استفاده از سوخت ديزل با توجه به تجارب موفق كشورهاي پيشرفته دنيا )بويژه كشورهاي اروپايي( 

مي تواند در تعديل حجم مصرف بنزين نقش عمده اي را ايفا نمايد.
تا 35 درصد  بنزيني مي باشد )حدود 20  به موتورهاي  بهتر نسبت  بازده مصرف  مزيت عمده موتورهاي ديزل 
نسبت به گونه مشابه بنزيني از بازده باالتري برخوردارند(. اما استفاده گسترده از اين تكنولوژي در كشور ما با 

چالش هايي نيز مواجه است كه عمده ترين آنها به شرح زير است:
•كمبود دانش فني طراحي، توليد و تعميرات نسبت به گونه بنزيني 	

•فقدان تكنولوژي هاي باالدستي الزم براي تكنولوژي موتورهاي ديزل در بخش هاي قطعه سازي  	
•هزينه باالتر راه اندازي خطوط توليد نسبت به گونه بنزيني 	

•هزينه تمام شده باالتر موتورهاي ديزلي نسبت به بنزيني 	
•موانع فرهنگي براي گسترش بازار مصرف 	
•موانع قانوني براي گسترش بازار مصرف 	

•تهيه و تأمين سوخت ديزل مناسب براي موتورهاي ديزل با تكنولوژي جديد 	
بنابراين ضروري است كه پيش از اجراي هر طرح يا پروژه اجرايي در اين زمينه، مطالعات و تحليل هاي جامعي 

انجام گردد.
شرح خدمات:

شرح خدمات مورد نظر براي انجام اين پروژه به شرح ذيل مي باشد:
بررسي سوخت ديزل متناسب با استانداردهاي به روز آاليندگي 1 .

امكان سنجي فني، مالي و اقتصادي توليد سوخت مناسب 2 .
امكان سنجي فني، مالي و اقتصادي توليد موتور ديزل سبك 3 .

شناخت و بررسي بازار 4 .
امكان سنجي صادرات قطعات/مجموعه ها يا كل موتور 5 .

تدوين برنامه اجرايي و تجاري طرح 6 .
بررسي نقش دولت و جامعه )تحليل هاي اقتصادي، رفتاري و اجتماعي( 7 .



عنوان پروژه: 
تدوين استراتژي و مطالعه امكان سنجي فني و اقتصادي توليد 
خودروهاي هيبريد الكتريكي

مجري: 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – 
مركز انتگراسيون انرژي

مدت زمان:
 16 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
اهداف عمده طرح عبارتند از: 

بررسي و معرفي خودروهاي هيبريد الكتريكي و فن آوري هاي مربوطه 1 .
جمع آوري اطالعات مربوط به سابقه استفاده از خودروهاي هيبريد الكتريكي در ايران و جهان  2 .

سياست هاي مربوطه به خودروهاي هيبريد الكتريكي در جهان  3 .
امكان سنجي استفاده از آن در ايران و براورد هزينه  4 .

تعيين سياست و خط مشي مناسب در جهت توليد انبوه 5 .
خودروهاي احتراقي معايب فراواني دارند كه از آن جمله مي توان به مواردي چون وابستگي به يك نوع انرژي خاص )نفت(، 
توليد گازهاي گلخانه اي مانند CO2، توليد گازهاي سمي مانند CO، و SO، توليد آلودگي صوتي، راندمان پائين سيستم و در 
نتيجه اتالف انرژي اشاره نمود. با توجه به موارد فوق خودروهاي برقي از دهه 1890مطرح شده و تا دهه 1930 پر طرفدار 
بوده اند. با پيشرفت خودروهاي احتراقي، خودروهاي برقي كم كم به فراموشي سپرده شدند تا اين كه از سال 1960 به بعد 
مجدداً با توجه به مشكالت خودروهاي احتراقي، محققين به فكر چاره افتادند و تحقيقات مختلفي را در مورد خودروهاي برقي 

آغاز نمودند.
لذا بحث هيبريدسازي خودروهاي معمولي و امكان ايجاد كليه مزاياي يك خودرو هيبريد براي خودروهاي معمولي مي تواند در 

كاهش مصرف سوخت و آاليندگي تاثير بسرايي داشته باشد كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود.
شرح خدمات:

شرح خدمات مورد نظر براي انجام اين پروژه به شرح ذيل مي باشد:
مقدمه و تاريخچه خودروهاي هيبريد الكتريكي 1 .

چشم انداز خودروهاي هايبريدي الكتريكي در ايران و دنيا  2 .
سياست ها و استراتژيهاي كشورهاي منتخب و پيشرو در اين زمينه  3 .

بررسي و امكان سنجي توليد و استفاده از خودروهاي هايبريد الكتريكي در كشور 4 .
ها و خودروسازها در كشور براي استفاده از خودروهاي هايبريد الكتريكي  5 .a شناسايي مراكز تحقيقاتي، دانشگاه

بررسي قوانين ، مقررات و برنامه هاي دولت در استفاده از خودروهاي هايبريد الكتريكي 6 .
سناريوهاي مختلف جهت جهت استفاده خودروهاي هايبريد الكتريكي 7 .

تدوين استراتژي با توجه به سناريوي انتخابي 8 .
جمع بندي و ارائه گزارش و كاتالوگ به همراه فايل الكترونيكي 9 .



عنوان پروژه: 
پتانسيل سنجي توليد سوخت بيوديزل در ايران و بررسي 
موتورها/خودروهاي موجود براي استفاده از آن

مجري: 
دانشگاه تربيت مدرس

مدت زمان:
 18 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
اهداف عمده طرح عبارتند از: 

بررسي پتانسيل مواد اوليه پسماند روغن هاي گياهي خوراكي براي تبديل به بيوديزل 1 .
بررسي پتانسيل مواد اوليه چربي هاي حيواني جهت تبديل به بيوديزل از كشتارگاه ها 2 .

بررسي روغن هاي قابل تبديل به بيوديزل از كارخانجات كنسرو ماهي 3 .
امكان سنجي خودروهاي ديزل موجود براي استفاده از بيوديزل 4 .

ارائه راهكارهاي فني استفاده از بيوديزل درموتورهاي ثابت و خودروهاي ديزلي 5 .
امكان سنجي كلي پرورش محصوالت گياهي انرژي زا در ايران براي توليد بيوديزل 6 .

ضرورت هاي انجام اين پروژه را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:
ضرورت دستيابي به سوخت هاي جايگزين تجديدپذير و پاک به جاي سوخت هاي فسيلي 1 .

ضرورت توليد بيوديزل به عنوان يك صنعت مولد در توسعه پايدار كشور 2 .
ضرورت استفاده از مزاياي همه جانبه بيوديزل از جمله عدم آاليندگي محيط زيست، تجزيه پذير بيوديزل، دارا بودن عدد  3 .

ستان مناسب، دارا بودن دماي اشتعال باال، دارا بودن خاصيت روان كنندگي، بازيافت گليسيرين
امكان تدوين تكنولوژي بومي در زمينه طراحي، ساخت و بهره برداري از بيوپااليشگاه ها، بويژه پااليشگاه بيوديزل 4 .

وجود زمين هاي باير و بويژه زمين هاي كويري جهت تبديل به مزارع بيوديزل در ايران 5 .
وجود مواد اوليه ارزان مورد نياز در فرآوري بيوديزل در ايران مانند پسماند، چربي هاي حيواني، مواد اسيدي/بازي و  6 .

الكل متانول
شرح خدمات:

شرح خدمات مورد نظر براي انجام اين پروژه به شرح ذيل مي باشد:
مطالعات اوليه كتابخانه اي در جهان
مطالعات اوليه كتابخانه اي در ايران

مطالعات ميداني در ايران
مطالعات مربوط به صنعت ديزل در ايران

بررسي هاي اقتصادي و تحليل هاي آماري
تدوين و ارائه گزارش طرح



عنوان پروژه: 
پتانسيل سنجي توليد سوخت بيواتانول در ايران و امكان 
سنجي خودروهاي موجود براي استفاده از آن

مجري: 
دانشگاه تربيت مدرس

مدت زمان:
 30 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
اهداف عمده طرح عبارتند از: 

محاسبه پتانسيل كمي توليد بيواتانول در ايران 1 .
انتخاب بهترين ماده يا مواد اوليه براي توليد بيواتانول در ايران 2 .

انتخاب بهترين روش براي توليد بيواتانول در ايران 3 .
شناسايي و ترسيم جايگاه سوخت بيواتانول در سبد سوخت ايران در بخش حمل و نقل 4 .

شناسايي خودروهاي اتانول سوز در دنيا و الگوبرداري براي استفاده در ايران  5 .
شناسايي خودروهاي كشور و امكان سنجي استفاده از اتانول در آن 6 .

شناسايي مواد ناسازگار خودروهاي كشور در برابر اتانول به منظور تقويت و جايگزيني آن ها. 7 .
ضرورت هاي انجام اين پروژه را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:

ضرورت دستيابي به سوخت هاي جايگزين تجديدپذير و پاک به جاي سوخت هاي فسيلي 1 .
ضرورت توليد بيواتانول به عنوان يك صنعت مولد در توسعه پايدار كشور 2 .

وجود مواد اوليه ارزان مورد نياز در توليد بيواتانول در ايران مانند پسماند محصوالت باغي، خرما، ضايعات نان و ... 3 .
ضرورت استفاده از مزاياي بيواتانول: عدم آاليندگي محيط زيست، دارا بودن عدد اكتان باالتر نسبت به بنزين و ... 4 .

امكان تدوين تكنولوژي بومي 5 .
شرح خدمات:

شرح خدمات مورد نظر براي انجام اين پروژه به شرح ذيل مي باشد: 1 .
بررسي وضعيت موجود بيواتانول سوختي در جهان 2 .

بررسي تراز انرژي بيواتانول 3 .
بررسي وسايل نقليه بيواتانول سوز در دنيا 4 .

بررسي اثرات زيست محيطي بيواتانول و مقايسه آن با بنزين 5 .
بررسي عمليات بهبود دهنده عملكرد بيواتانول در صنعت خودرو و سوخت 6 .

بررسي تأثير بيواتانول بر خواص بنزين و امكان سنجي استفاده از آن در بنزين هاي ايران 7 .
بررسي و پتانسيل سنجي مواد اوليه توليد بيواتانول در ايران 8 .

بررسي مشكالت ناشي از مخلوط  بيواتانول - بنزين در خودروها 9 .
شناسايي خودروهاي در حال تردد كشور و گروه بندي آن ها 10 .

شناسايي مواد مورد استفاده در سامانه سوخت رساني خودروها  11 .
بررسي فرآيند توليد 12 .

بررسي مواد استفاده شده در سامانه سوخت رساني خودروها 13 .
ارائه دستورالعمل استفاده از اتانول در خودروها و اولويت بندي استفاده از اتانول  14 .

تعيين راهكار مناسب توليد بيواتانول 15 .
بررسي پتانسيل فعلي توليد بيواتانول موجود در كشور از نظر زيرساخت توليد 16 .

پيشنهاد سناريوهاي استفاده از بيواتانول در سبد سوختي كشور در بخش حمل و نقل كشور 17 .
تدوين و جمع بندي و ارائه گزارش هاي نهايي طرح 18 .



عنوان پروژه: 
بررسي امكان جايگزيني بويلر هاي تقطيري )چگالشي( با 
پكيج هاي معمولي )مستقل در مصارف خانگي و صنعتي(

مجري: 
شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي

مدت زمان:
 8 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
اهداف عمده طرح عبارتند از: 

مقايسه بويلرهاي تقطيري با پكيج هاي معمولي از نقطه نظر فتي- عملكردي 1 .
تعيين شرايطي كه طي آن جايگزيني بويلرها تقطيري با پكيج هايمعمولي مقرون به صرفه است. 2 .

ضرورت هاي انجام اين پروژه را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:
كاهش قابل مالحظه مصرف سوخت در بخش خانگي و تجاري و نيز در بخش صنعت 1 .

لزوم توجه به مسائل زيست محيطي از طريق كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 2 .
شرح خدمات:

شرح خدمات مورد نظر براي انجام اين پروژه به شرح ذيل مي باشد:
جمع آوري اطالعات: در اين فاز كلية اطالعات الزم مربوط به بويلرهاي چگالشي و پكيج هاي معمولي گازسوز از نظر  1 .

ويژگيهاي عملكردي و مصرف انرژي آنها جمع آوري مي گردد.
محاسبات طراحي: در اين فاز روش محاسبات طراحي براي بويلرهاي تقطيري مورد بررسي قرار مي گيرد. تأكيد بر آن  2 .
قسمت از طراحي بويلر است كه متفاوت با بويلرهاي معمولي بوده و اختالفات مربوط به تقطير بخار آب، چگونگي جذب 

انرژي و تمهيدات مربوط به drain آب، مورد بررسي قرار مي گيرد.

الزامات خاص مربوط به ساخت و توليد آنها و  بررسي روش توليد: فرآيند توليد در خط توليد بويلرهاي تقطيري و  3 .
تفاوتهاي موجود با پكيج هاي معمولي مورد بررسي قرار مي گيرد.

طراحي و محاسبات تأسيساتي: پس از انجام محاسبات و طراحي هاي مربوط به خود محصول، محاسباتي نيز براي  4 .
طراحي پكيج بعنوان تجهيزات تأسيساتي گرمايشي ساختمان انجام خواهد شد تا روشي براي انتخاب سايز مناسب پكيج 

تقطيري باتوجه به ساختمانهاي مختلف موجود در كشور در دسترس باشد.
بررسي اقتصادي: در اين بخش و باتوجه به اطالعات حاصل از بررسيهاي قبل، ضمن محاسبه هزينه هاي جاري و ثابت،  5 .
هزينه هاي عملياتي، هزينه استهالک و ..... قيمت تمام شده بويلر تقطيري براي يك ظرفيت مشخص تعيين و با قيمت پكيج 
معمولي با همان ظرفيت و مشغصات اسمي مقايسه خواهد شد و نهايتًا ميزان سرمايه گذاري الزم براي تبديل توليد 

پكيج هاي معمولي به تقطيري محاسبه خواهد گرديد.
تهيه گزارش نهايي



عنوان پروژه: 
امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از پكيج مركزي 
)جايگزين موتور خانه هاي فعلي( در كشور

مجري: 
دانشگاه تهران- دانشكده مكانيک

مدت زمان:
 9 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
اهداف عمده طرح عبارتند از: 

بررسي مشخصات فني پكيج مركزي 1 .
بررسي مزاياي استفاده از پكيج مركزي به جاي موتورخانه هاي معمولي 2 .

مشخص كردن شرايط الزم براي به صرفه بودن اين جايگزيني  3 .
ضرورت هاي انجام اين پروژه را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:

كاهش مصرف سوخت بدليل كمتر بودن تلفات حرارتي در اين سيستم ها 1 .
كوچكتر شدن زير بناي مفيد آپارتمان ها و واحدهاي مسكوني و تجاري 2 .

كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي  3 .
شرح خدمات:

1- جمع آوري اطالعات
تهيه اطالعات الزم مربوط به موتورخانه هايي مركزي رايج 	

تئوري حاكم بر موتورخانه هاي مركزي فعلي و نحوة محاسبة ظرفيت و سايز مشعل و ديگ و مخزن آبگرم 	

تئوري حاكم بر پكيج مركزي و مالحظات طراحي مربوط با استفاده از نرم افزار هاي طراحي تأسيسات حرارتي  	

انواع پكيج هاي مركزي مورد استفاده در جهان و مشخصات عملكردي آنها 	

2- محاسبات طراحي
	روش محاسبات ظرفيت الزم براي پكيجهاي مركزي باتوجه به نوع عملكرد گرمايش آبگرم در آنها و بار حرارتي مورد 

نياز
انجام محاسبات بار گرمايي ساختمان و محاسبات موتورخانه براي مدلهاي مختلف ساختمانهاي 5 ، 7 و 9	 طبقه

انجام محاسبات بار گرمايي ساختمان و محاسبات پكيج مركزي براي مدلهاي مختلف ساختمانهاي 5 ، 7 و 9	 طبقه
	بررسي اثر تغيير تعداد واحدها در هر يك از مدلهاي ساختمانهاي بررسي شده قبلي براي پكيج مركزي 

3- مقايسه پكيج مركزي با سيستمهاي موتورخانة فعلي 
مقايسه ساختاري 	

مقايسه عملكرد مجموعه  	

مقايسه عملكرد اجزاء 	

مقايسه ظرفيتهاي مورد نياز براي يك بار گرمايي مشخص 	

4- بررسي فرآيند توليد پكيج مركزي
بررسي روش توليد پكيج 	

بررسي تفاوتهاي موجود در توليد اجزاء هر سيستم 	

5- بررسي اقتصادي
محاسبة قيمت تمام شده موتورخانه هاي رايج براي يك ظرفيت گرمايي مشخص 	

محاسبة هزينه هاي نصب و اجراي موتور خانه مركزي و اجزاء مربوطه  	

محاسبه قيمت تمام شده پكيج مركزي 	

محاسبه هزينه هاي ثابت، جاري، استهالک و عملياتي اوليه براي پكيج مركزي و برآورد سرمايه در گردش طرح  	

6- تهيه گزارش نهايي



عنوان پروژه:
 بررسي اثرات استفاده از بخاري هاي بدون دودكش بر روي 
كيفيت هواي داخل )Indoor air quality( ساختمان و مقايسه با 
HSE ساير تجهيزات گرمايشي از ديدگاه

مجري: 
دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوسي

مدت زمان:
 10 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
با توجه به اينكه حدود يك سوم كل انرژي جهان صرف سيستم هاي حرارتي و تهويه مطبوع مي شود، بنابراين مصرف انرژي 
انرژي در  از راههاي كاهش مصرف  فاكتور بسيار مهم در طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع و حرارتي مي باشد. يكي  يك 
ساختمان استفاده از تجهيزات حرارتي پر بازده مي باشد. استفاده از بخاري بدون دودكش به عنوان يكي از تجهيزات گرمايشي 
پر بازده امروزه در بسياري از نقاط جهان رواج يافته است. اين بخاريها عالوه بر اينكه از بازده احتراقي بااليي برخوردار 
با  انرژي داخلي محصوالت تمامًا استفاده شود.  انتقال محصوالت احتراق به داخل محيط باعث مي شوند كه  با  مي باشند 
وجود اينكه اين بخاريها بازده احتراقي بااليي داشته و ميزان انتشار آالينده ها توسط آنها كم مي باشد، ولي اين شبهه در 
بين استفاده كنندگان وجود دارد كه محصوالت احتراقي وارد شده به محيط مي تواند اثرات زيانباري بر سالمت افراد بگذارد. 
با توجه به مطالب ذكر شده مطالعه جامع و دقيق اثرات استفاده از اين بخاري ها بر روي كيفيت هواي داخل و سالمتي افراد 
امري ضروري است و ارايه دستورالعمل هاي اجرايي جهت به اجرا گذاشتن نتايج پروژه يك گام موثر در كاربردي كردن 

پروژه خواهد بود.
اهداف اصلي انجام اين پروژه عبارتند از :

تعيين انواع و ميزان گازهاي آالينده متصاعد شده از بخاريهاي بدون دودكش 	

تعيين اثرات استفاده از بخاريهاي بدون دودكش بر آسايش و سالمت افراد 	

مقايسه كمي اثرات استفاده از بخاريهاي بدون دودكش با ساير سيستمهاي گرمايش متداول در كشور 	

تهيه الگوي مناسب به منظور تعيين مقدار و محل ورود هواي تازه به ساختمان 	

تعيين محل نصب بخاري هاي بدون دودكش با توجه به تامين آسايش حرارتي و تامين توزيع مناسب آالينده ها به  	

منظور ارضاي شرايط سالمت ساكنين
تهيه الگوي طراحي و نصب سيتمهاي تهويه مطبوع در ساختمان به منظور استفاده از بخاريهاي بدون دودكش 	

شرح خدمات:
شرح خدمات مورد نظر براي انجام اين پروژه به شرح ذيل مي باشد:

تعيين ميزان آالينده هاي انتشار يافته توسط بخاريهاي بدون دودكش 1 .
بررسي استانداردهاي موجود براي كيفيت هواي داخل و تعيين معيارهاي كيفيت هواي داخل 2 .

3 .)CFD(شبيه سازي جريان هوا در داخل ساختمان با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي
) 4 .CFD(شبيه سازي توزيع آالينده هاي مختلف با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي

مقايسه توزيع آالينده ها با معيارهاي كيفيت هوا 5 .
مقايسه اثرات بخاري هاي بدون دودكش بر كيفيت هواي داخل با تجهيزات گرمايشي ديگر 6 .

بررسي اثرات درزهاي ساختمان و مداخل هواي ورودي بر توزيع آالينده ها 7 .
تعيين ميزان هواي مورد نياز و تعيين محل ورود آن به ساختمان 8 .

تعيين محل نصب بخاري هاي بدون دودكش 9 .
تعيين الگوي نصب بخاري هاي بدون دودكش 10 .



هدف و ضرورت انجام پژوهش:
طراحي و نصب كلكتورهاي خورشيدي غالبٌا به صورت تجربي انجام مي¬گيرد. بعضًا مشاهده مي شود كه براي كاربردهاي 
متفاوت يك سيستم مشابه پيشنهاد مي شود و يا مثاًل در دو شرايط مختلف، دبي آب در گردش مساوي استفاده مي¬گردد 
كه باعث مي شود گاهي تعداد كلكتور استفاده شده بيش از حداقل مورد نياز باشد كه در نتيجه افزايش هزينه را به دنبال 
دارد. تدوين و توسعه نرم افزاري كه براي شرايط و كاربردهاي گوناگون بتواند نقطة بهينه عملكرد سيستم را به دست آورد 
و براي پارامترهاي موثر، مقادير بهينه را پيشنهاد دهد، مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. به طور خالصه هدف اصلي از 
انجام اين طرح به حداقل رساندن هزينه استفاده از كلكتورهاي تخت خورشيدي از طريق طراحي بهينه سيستمهاي گرمايش 

آب خورشيدي با توجه به شرايط و نوع كاربرد مورد نظر مي باشد.

شرح خدمات:
فاز مطالعاتي و جمع آوري اطالعات 1 .

تهيه مدل و حل مسأله 2 .
تدوين نرم افزار 3 .

گرمايش  سيستمهاي  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  تخت  كلكتورهاي  و  خورشيدي  انرژي  مباني  طرح  اين  مطالعاتي  فاز  در 

عنوان پروژه: 
تهيه نرم افزار طراحي بهينه سيستم هاي گرمايش آب خورشيدي

مجري: 
پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران وابسته 
به جهاد دانشگاهي

مدت زمان:
 12 ماه

آب خورشيدي بررسي مي شوند. سپس اطالعات مربوط به مشخصات 
فرمولهاي  بعد  مرحله  در  مي گردند.  آوري  جمع  موجود  كلكتورهاي 
براي حل  مناسب  استخراج شده و روش  معادالت حاكم  و  محاسباتي 
آنها اتخاذ مي شود. تا اينجا مي توان يك سيستم گرمايش آب خورشيدي 
در  الزم  تغييرات  سيستم،  بهينه سازي  براي  اما  كرد.  شبيه سازي  را 
معادالت ايجاد مي شود تا در قالب يك مدل برنامه ريزي رياضي در آيند. 
اين مدل به وسيله يك نرم افزار مناسب )LINGO( حل مي شود. اصل 
كار همين است. چون حل مدل، نقطة بهينه عملكرد سيستم را مشخص 
كرده و مقادير بهينه براي پارامترهاي موثر را پيشنهاد مي دهد. در پايان 
كافي است نرم افزارهايي چون Excel و Visual Basic، جهت ورود و 
افزار حل مدل پيوند  خروج داده ها و ارتباط گرافيكي با كاربر، با نرم 

داده شوند تا بسته نرم افزاري نهايي تدوين گردد.



عنوان پروژه: 
طراحي و ساخت سيستم تركيبي آب گرمكن- آب شيرين كن 
خورشيدي خانگي

مجري: 
پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران وابسته 
به جهاد دانشگاهي

مدت زمان:
 15 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
يكي از مهمترين موانع موجود در مسير توسعه كاربرد سيستم هاي 
گرمايش خورشيدي آب، هزينه نسبتاً باالي سرمايه گذاري آن است. 
اين سيستم  مختلف  كاربرد  دو  كه  است  اين  بر  اين طرح سعي  در 

در قالب يك طرح تلفيقي ارائه گردد. بسياري از مناطقي كه داراي شدت تابش مناسب خورشيد هستند و امكان استفاده از 
آب گرمكن هاي خورشيدي فراهم است، ساكنين آنها از كمبود آب شرب رنج  مي برند. از طرفي امكان تلفيق آب گرمكن  هاي 
خورشيدي با نوع خاصي از آب شيرين كن هاي خورشيدي غيرمستقيم وجود دارد كه نتيجه آن افزايش راندمان كل سيستم و 

كاهش هزينه سيستم خورشيدي براي مصرف كننده خواهد بود. 
لحاظ  به  چه  و  تكنولوژي  لحاظ  به  چه  گرمايش،  و  آبگرم  سيستم  هاي  خورشيد،  انرژي  حرارتي  كاربردهاي  ميان  در 
اين  دليل  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  بيشتر  جهان،  در  خورشيد  انرژي  حرارتي  كاربردهاي  ساير  با  مقايسه  در  اقتصادي 
استفاده  با  دماها  اين  و  دارند  نياز  متوسط  دماهاي  به  خورشيدي  گرمايش  و  آبگرم  سيستم هاي  كه  است  اين   ارجحيت 
توسعه  اينكه  به  توجه  با  مي  شود.  تأمين  دارند،  گردآورنده ها  ساير  به  نسبت  كمتري  هزينه  كه  تخت  گردآورنده هاي  از 
هزينه  كاهش  جهت  در  كه  اقداماتي  لذا  مي باشد.  كشور  انرژي  بخش  اولويت هاي  جزء  تجديدپذير  انرژي هاي  از  استفاده 
گرديد.  خواهد  خورشيد  انرژي  كاربرد  توسعه  به  منجر  گيرد،  مي  صورت  خورشيدي  سيستم هاي  راندمان  افزايش  و 

مي- شامل  را  تخت  كلكتورهاي  عمدتًا  كه  خورشيدي  بخش  شده  تمام  هزينه  بتوان  چنانچه  مي دهد  نشان  تحقيقات  نتايج 
فراهم مي- اين دستگاهها  از  و جنوب كشور  مركزي  كوير  مناطق  از ساكنين  بسياري  استفاده  امكان  داد،  كاهش  را  شود 

اين  از  دارد.  نيز  بااليي  نسبتًا  دماي  معمواًل  كه  است  دورريز  آب  زياد  نسبتًا  حجم  داراي  خورشيدي  شيرين كن  آب  گردد. 
راندمان  هم  بدينوسيله  داد.  قرار  استفاده  مورد  گرم  آب  مصارف  جهت  مي توان  را  شيرين كن  آب  نوع  اين  خروجي  رو 
مصرف  ترغيب  باعث  گرم،  آب  و  شرب  آب  همزمان  تأمين  لحاظ  به  اقتصادي  جهت  به  هم  و  مي يابد  افزايش  سيستم  كل 
گرمكن-  آب  تركيبي  طرح  رو  اين  از  گرديد.  خواهد  شده  ذكر  مناطق  در  خصوص  به  سيستم  اين  از  استفاده  براي   كننده 
آب شيرين كن خورشيدي، در جهت تحقق اهداف ذكر شده براي توسعه كاربرد سيستم هاي خورشيدي ارايه مي گردد. در اين 
 طرح روشهاي تركيبي اين دو دستگاه مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت يك طرح بهينه در مقياس خانگي طراحي و ساخته 

خواهد شد.
شرح خدمات:

جمع آوري اطالعات فني و اقتصادي آب گرمكن ها و آب شيرين كن ها. 1
بررسي روشهاي تركيب سيستم هاي آب گرمكن خورشيدي و آب شيرين كن HD خورشيدي. 2
استخراج معادالت مربوط به فرآيند كل سيستم و شبيه سازي كامپيوتري سيستم تركيبي. 3
بهينه  سازي كل سيستم با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي با در نظر گرفتن توابع هدف مختلف. 4
طراحي بهينه يك واحد خانگي براي يك خانوادة 4 نفره. 5
ساخت، نصب و راه اندازي واحد خانگي. 6
انجام آزمايشات و تست دستگاه. 7
بررسي اقتصادي توليد تجاري محصول جهت عرضه به بازار مصرف. 8

بررسي فني و اقتصادي امكان نصب آب شيرين كن خورشيدي بر روي آبگرمكن هاي خورشيدي موجود 9 .



عنوان پروژه: 
استفاده از محيط متخلخل در محفظه احتراق توربين گاز به 
منظور افزايش راندمان و كاهش توليد آالينده ها

مجري:
 پژوهشگاه صنعت نفت

مدت زمان:
 24 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
به سيستمهاي احتراقي كه در آنها از محيط متخلخل به عنوان بستري براي انجام فرآيند احتراق استفاده مي شود، اصطالحًا 
Porous Media Burner( PMB( گفته مي شود. محيط متخلخل به خاطر خواص ترمو فيزيكي مناسب مزاياي بيشماري از 
قبيل اختالط و پيش گرمايش مخلوط سوخت، كاهش دماي احتراق و بالطبع آن كاهش آالينده هاي ناشي از احتراق، فراهم مي 
آورد. اين موضوعات پتانسيل خوبي را در جهت بكارگيري مواد متخلخل در كاربردهاي خانگي صنعتي و خودرو به جهت 

افزايش راندمان مصرف انرژي و كاهش آالينده هاي محيط زيست فراهم مي آورد.
هدف از انجام اين تحقيق بررسي استفاده از محيط متخلخل در محفظه احتراق توربين گاز مي باشد كه در اين بررسي كليه 
پارامترهاي عملكردي نظير توزيع سرعت، پروفيل دما و ميزان انتشار آالينده هايي نظير اكسيد ازت با استفاده از ابزارهاي 

محاسباتي شبيه سازي و مدل مي گردند.
يكي از جالبترين ايده ها در خصوص مشعلهاي متخلخل تركيب كردن آنها با مشعلهاي جريان آزاد متداول است. قطع و وصل 

كردن جريان در مشعلها باعث افزايش آالينده ها و همچنين كوتاه شدن عمر آنها مي گردد. از طرفي نياز به كنترل توان حرارتي 
با توجه به نياز مصرف اين موضوع را اجتناب ناپذير كرده است. دليل اصلي اين خاموش و روشن شدن ها را مي توان در 
/1 حداكثر توان( دانست درحالي كه در مشعلهاي متخلخل  2.5 محدوده كوچك تنظيم توان مشعلهاي جريان آزاد )در حدود 
/1 حداكثر توان( امكانپذير است. بنابراين با تركيب نمودن يك مشعل متخلخل با مشعل  50 كنترل توان در محدوده وسيعي )تا
از توان كنترل داشت. استفاده از مشعل متخلخل درون محفظه احتراق  پيش اختالط صنعتي مي توان در محدوده وسيعي 

توربين گاز يكي از كاربردهاي نوين چنين سيستمي مي باشد كه برخي مزاياي آن عبارتند از: 
بهبود وضعيت احتراق و اختالط درون محفظه احتراق توربين گاز 1 -

كاهش توليد NOx از  15ppm به 3ppm و مونوكسيد كربن كمتر از 10ppm- 2 بر مبناي سوخت گازي
تنظيم توان توربين گاز در محدوده تعيين شده بدون تغيير در ميزان توليد آالينده ها 3 -

افزايش دماي احتراق از 2650 درجه فرنهايت به حدود 2800- 4 درجه فارنهايت و نهايتا افزايش راندمان 
شرح خدمات:

گردآوري و مطالعه مراجع، منابع و مقاالت مربوط به احتراق درون محيط متخلخل 1 .
ايجاد مدل رياضي مشعل متخلخل در يك بعد و حل عددي آن 2 .

. 3 ايجاد مدل رياضي مشعل متخلخل در مختصات تقارن محوري )دو بعدي و سه بعدي(
حل عددي مدل فوق الذكر و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي 4 .

بررسي پارامتريك مدل 5 .
امكانسنجي فني و اقتصادي استفاده از فن آوري محيط متخلخل در توربين گاز شامل هزينه هاي اجتماعي 6 .

ارائه گزارش نهايي 7 .
در صورت توافق مي توان كار را به صورت آزمايشگاهي نيز با ساخت يك نمونه Test Rig. 8 ادامه داد و نتايج بدست آمده 

از محاسبات CFD را به صورت عملي تجربه كرد.



عنوان پروژه:
 بررسي بهينه سازي مصرف انرژي در كارخانجات سيمان با 
استفاده از مدلسازي و بهينه سازي تجهيزات اصلي فرايندي

مجري:
 دانشگاه علم و صنعت ايران

مدت زمان:
 14 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
كارخانجات توليد سيمان از بزرگترين واحدهاي صنعتي مصرف كننده انرژي مي باشند. به طور معمول در واحدي كه داراي 
تجهيزات توليد مناسب مي باشد براي توليد 1 تن سيمان در حدود GJ 3  انرژي الزم است . عالوه بر اين با توليد هرتن از 
 Clinker در اين واحدها تقريبا معادل با همين مقدار گازهاي گلخانه اي توليد شده و وارد محيط زيست مي شود . به همين 
داليل اين صنعت در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است و براي اصالح آن و كاهش انرژي مصرفي و همچنين كاهش 
مقدار مواد آالينده توليدي تالش بسياري صورت گرفته است . در كشور مانيز تالشها و تحقيقات بسيار زيادي در زمينه اين 
صنعت صورت گرفته است . اكثر اين تحقيقات براي توليد سيمانهايي با خواص متفاوت و همچنين كاهش آلودگي توليد شده 
در اين واحد بوده است. در زمينه كاهش مقدار انرژي مصرفي در اين واحدها تاكنون تحقيقات زيادي صورت نگرفته است . 
با توجه به روند خصوصي سازي بنگاه هاي مختلف تجاري در كشور، خارج شدن سيمان از سبد حمايت دولتي ، مشكالت 
موجود در كشور در تامين حاملهاي انرژي لزوم انجام تحقيقات مختلف در مورد بهينه سازي مصرف انرژي در اين واحدهاي 
صنعتي آشكار مي شود . از طرف ديگر مشكالت موجود در اعمال تغييرات عمده در واحدهاي صنعتي به خصوص  واحدهاي 
توليد سيمان ، تحقيقات را به سمت بهينه سازي مصرف انرژي با انجام كمترين مقدار تغييرات در اين واحدها سوق مي دهد. 
با توجه به اين مطلب يكي از مناسب ترين روشها تغيير سيستماتيك و ديناميك شرايط عملياتي به نحويي كه به طور پيوسته 

مقدار انرژي مصرفي در كمترين مقدار ممكنه قرار داشته باشد . براي اين پروژه اهداف ذيل متصور مي باشد :

تهيه ابزاري مناسب براي پيش بيني رفتار فرآيندي خط توليد سيمان  1 -
بهينه سازي خط توليد سيمان با هدف كمينه سازي مصرف انرژي در شرايط مختلف فرآيندي  2 -

ارائه پيشنهاداتي جهت اصالح ساختار كنترلي واحدهاي توليد سيمان جهت كنترل دائمي خطوط توليد سيمان در شرايطي  3 -
كه مصرف انرژي بهينه باشد.

شرح خدمات:
1.  فعاليت مطالعاتي 

در اين فعاليت، مروري بر مطالعات انجام گرفته در صنعت سيمان از ابتدا تا حال انجام خواهد شد . مدلسازي تجهيزات با 
ادامه به مطالعه كارخانجات سيمان در داخل كشور پرداخته  اهميت خط توليد سيمان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در 

خواهد شد . در اين مرحله كارخانه توليد سيمان كه بهترين ابزار اندازه گيري مي باشند، تعيين مي شود . 

2. جمع آوري داده هاي مناسب 
در اين فعاليت داده هاي عملياتي از كارخانه توليد سيمان جمع آوري و اخذ خواهد شد و آزمونهاي آماري الزم براي پااليش 

داده ها صورت خواهد گرفت. 

3. مدلسازي 
در اين فعاليت بخشهاي مختلف و با اهميت خط توليد سيمان ) پيش گرمكن ، كلساينر، كوره دوار و خنك كن كلينكر ( مدلسازي 
شده و مدلهاي كامپيوتري توليدي با يكديگر انتگره مي شوند . مدل انتگره شده  با توجه به داده هاي اخذ شده از مقاالت تنظيم 

شده و همگرايي اين مدل با مدلهاي ارائه شده در مقاالت سنجيده مي شود . 

4.  بهينه سازي
در اين مرحله با استفاده از تكنيكهاي بهينه سازي و تعريف توابع هدف مناسب ، بسته اي نرم افزاري تهيه خواهد شد تا به كمك 
اين بسته نرم افزاري ، امكان تنظيم مدل توسعه داده شده در بخش قبلي با واحدهاي صنعتي مختلف فراهم آيد و عالوه برآن 

امكان تعيين شرايط عملياتي بهينه براي كمينه كردن مقدار نسبت انرژي مصرفي به مقدار محصوالت توليدي فراهم آيد.

5. ارائه پيشنهاداتي براي كنترل مناسب تجهيزات اصلي واحد توليد سيمان 
يكي از مهمترين مسائل در مورد بهينه سازي واحدهاي صنعتي كنترل كامل و دقيق اين واحدها ، به صورتيكه همواره شرايط 
بهينه در سيستم حكمفرما باشد . اين كار بايد به گونه  اي باشد تا با هرگونه تغييرات فيزيكي و يا شيميايي شرايط بهينه جديد 

محاسبه شده و به سيستم اعمال شود. 
در اين فعاليـت با استفاده از نتايج حاصله از نرم افزار توسعه يافته پيشنهاداتي جهت انجام اين كار ارائه خواهد شد . تا كنترل 
واحدهاي توليد سيمان به گونه اي انجام شود كه همواره ميزان نسبت انرژي مصرفي به مقدار محصول توليدي در كمترين 

مقدار مصرف خود باشد . 

6.  ارائه گزارش نهايي 



عنوان پروژه: 
طراحي و ساخت نمونه اتوبوس هيبريد الكتريكي

مجري:
دانشگاه تهران – مركز تحقيقات 
خودرو، سوخت و محيط زيست

مدت زمان:
  10 ماه

هدف و ضرورت انجام پژوهش
خودرو هيبريد به خودرويي گفته مي شود كه انرژي حركتي آن در طول يك دوره مشخص كاركرد از دو منبع، مبدل يا ذخيره 
كننده انرژي ايجاد مي شود كه حداقل يكي از دو منبع، مبدل يا ذخيره كننده انرژي بايد بر روي خودرو سوار باشد. از آنجا 
كه موتور احتراقي بكار رفته در يك اتوبوس هيبريد كوچكتر از حالت عادي است و همچنين بر اساس استراتژي كنترلي حكم 
فرما بر اتوبوس هيبريد مي توان آلودگي و مصرف سوخت را بصورت چشمگيري كاهش دهد .  هدف از تعريف اين پروژه 
ارزيابي امكان طراحي ساخت اتوبوس هيبريد الكتريكي در كشور، كسب دانش فني مربوط به آن و ساخت يك نمونه مي باشد. 
در اين طرح يك اتوبوس O457 ديزلي با افزودن موتور الكتريكي و مجمو عه باتري ها و تجهيزات جانبي هيبريد شده است. 
بدين منظور ، موتور 260 كيلوواتي و گيربكس O457 حذف شده و به جاي از  موتور 130 كيلوواتي OM904 استفاده شده 

است. 
مزاياي استفاده از هيبريد الكتريكي در اتوبوس ها : 

•كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا  	
•عدم نياز به موتور احتراق داخلي با توان و مصرف باال. 	

•عدم نياز به زير ساخت هاي تهيه سوخت ) ساخت جايگاههاي سوختگيري با هزينه هاي باال(.   	
با استفاده از هر دستگاه اتوبوس هيبريد، در سال حدود 20.000 ليتر در مصرف سوخت صرفه جويي خواهد شد. 

شرح خدمات:
فاز اول:

•طراحی نهايي استراتژي سيستم ترمز بازياب و شبيه سازي عملكرد آن 	
• 	ADVISOR و  MATLAB/SIMULINK ، CRUISE تكميل شبيه سازي اتوبوس در نرم افزارهاي

•تنظيم بهينه پارامترهاي استراتژي كنترل فازي 	
• 	Kokam تست و مدل سازي باتري هاي

) • 	CAN 904 )روشن و خاموش كردن موتور از طريق OM ارتباط رايانه با موتور
• 	CAN  پياده سازي ماژول مترجم

•طراحي سيستم خنك كاري و رادياتور موتور هاي الكتريكي و ژنراتور 	
•تكميل جانمايي اجزا )از جمله مبدل ها، يكسوكننده  ها و باتري هاي جديد( 	

•تحليل وضعيت خرابی و تأثيرات آن بر سيستم  	
•راه اندازي مجموعه تست موتور احتراقي و ژنراتور 	

• 	904 OM موتور ECU تعويض 
•تهيه نقشه هاي ساخت جانمايي هاي انجام شده براي اجزاي مختلف 	

فاز دوم:
طراحي و راه اندازي سيستم منبع تغذية مجموعة تست 1 .

اجراي تغييرات مورد نياز در سازة اتوبوس بر اساس نقشه هاي ساخت 2 .
 3 .904 OM تعويض اينترفيس موتور

طراحي مجدد ميل گاردان واجرای آن 4 .
طراحي داشبورد راننده و پياده سازی آن 5 .

طراحي سيم كشي هاي ميان اجزاء مختلف و دسته سيم ها واجرای آن 6 .
طراحي مجدد كف اتوبوس واجرای آن 7 .

بررسي و اعمال تغييرات اگزوز با توجه به تغييرات مكان و نوع موتور 8 .
طراحي استراتژي پدال و كاليبراسيون آن 9 .

طراحي و پياده سازي نرم افزار كنترلي اينورترها 10 .
تست عملي مصرف سوخت اتوبوس معمولي در يك مسير مشخص براي مقايسه با اتوبوس هيبريد 11 .

تست مصرف سوخت اتوبوس هيبريد 12 .

CNG مقايسه آلودگی و مصرف سوخت در چند نوع اتوبوس هيبريد، ديزل و

bdl=below detectable limit
no reg= no regenerative braking




