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مقدمه

اســتفاده از ســوخت های جایگزیــن  یکــی از روش هــای مهــم 
بهینه ســازی مصــرف ســوخت و کاهــش آالینده هــای زیســت 
ــرژی  ــع ان ــه مناب ــه ب ــا توج ــا ب ــام دنی ــه در تم ــوده ک ــی ب محیط
منطقــه ای مــورد توجــه بــوده اســت. بخــش مهمــی از ایــن فعالیت ها 
بــر تبدیــل نــاوگان در حــال فعالیــت متمرکــز شــده و در ســال های 
اخیــر پیشــرفت قابــل مالحظــه ای را در ایــن زمینــه شــاهد هســتیم.

ــای  ــدی و روش ه ــف هیبری ــای مختل ــعه فناوری ه ــان، توس همزم
ــوع  ــود موض ــه خ ــه نوب ــز ب ــده نی ــف ش ــای تل ــی انرژی ه بازیاب
اســتفاده از ســوخت های جایگزیــن را تــا مرزهــای جدیــدی پیــش 

ــت. ــرده اس ب
ایــن کتــاب بــه طــور خالصــه مــروری دارد بــر روش هــای بکارگیری 
مهمتریــن  و  ســنگین  خودروهــای  در  جایگزیــن  ســوخت های 

ــوص. ــن خص ــه در ای ــعه یافت ــد توس ــتم های هیبری سیس

اعظم اردستانی
کارشناس امور فناوری خودرو



5

سوخت های جایگزین و سیستم های هیربید خودروهای سنگین

5

مروري بر مراحل ساخت و تبديل خودروها
خودروهاي سنگین با کاربري متفاوت اغلب مرحله به مرحله ساخته 
ــازنده  ــي از يک س ــوند؛ به اين معني که قواي محرکه و شاس مي ش
تامین شده و در مراحل بعد بسته به نوع سفارش مشتري توسط يک 
ــده و تحويل مي گردد. در واقع تکمیل کننده  ــازنده ديگر کامل ش س
ــودرو، گواهي تايیديه نوع آن خودرو را اخذ کرده و محصول نهايي  خ

را وارد بازار مي کند.
ــت يک يا چند سازنده  ــاخت خودرو ممکن اس در تکمیل مراحل س
ــته باشند. به عنوان مثال يک کامیون حمل زباله ممکن  دخالت داش
است در مرحله اول شاسي و قواي محرکه و در مرحله میاني، ساخت 
ــود و  اتاق خودرو و در نهايت تجهیزات حمل زباله روي آن نصب ش

اين مراحل ممکن است هر يک توسط يک سازنده انجام پذيرد. 
ــي و افزايش انعطاف پذيري فرآيند تولید،  ــه دلیل تنوع محصول نهاي ب
مخازن سوخت هاي جايگزين )مانند LNG ،CNG يا LPG( توسط 
ــب و جانمايي  ــا نهايي روي خودرو نص ــده مرحله میاني ي ــد کنن تولی
مي شوند. اين روش ممکن است مراحل تولید را بیشتر کند اما موجب 

انطباق بیشتر محصول نهايي با انتظارات خريدار خواهد شد. 

ساخت مرحله به مرحله
بطور کلي ساخت يک خودرو سنگین با سوخت جايگزين چهار مرحله 

اصلي را شامل مي شود:
شاسي	 
موتور	 
سیستم سوخت	 
تجهیزات مربوط به نوع کاربري	 

شاسی
ــاس نوع  ــي بر اس ــوخت جايگزين، ترکیب شاس ــاي با س در خودروه
ــود. اين با حالت معمول انتخاب شاسي  کاربري خودرو، انتخاب مي ش
تفاوتي ندارد؛ مگر آنکه الزم باشد به واسطه بکارگیري مخازن بزرگتر و 
 )GVWR( سنگین تر، رتبه بندي خودرو از نظر حداکثر وزن ناخالص

تغییر کند. 
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شاسي ها بصورت معمول و يا همراه با کابین، بسته به تصمیم سازنده 
ــاختار و طول فريم در انتخاب شاسي از  ــند. س ــترس مي باش در دس

مهمترين نکات است.

موتور
شاسي ها به دو شکل قابل تهیه هستند:

 1-   با موتورهايي که بصورت کارخانه اي براي سوخت هاي جايگزين 
طراحي و ساخته شده اند.

ــتفاده از کیت هاي تبديل   2-   با موتورهاي ديزل يا بنزيني که با اس
براي مصرف ساير سوخت ها ساخته شده اند. 

ــوخت هاي LNG ،CNG يا LPG قابلیت استفاده در موتورهاي  س
ــوخت هاي جايگزين براي ديزل و  مذکور را دارند. اينها مهمترين س

بنزين هستند. 
ــوخت هاي  -  موتورهاي bi-fuel مي توانند به نوبت با يکي از س

جايگزين يا بنزين کار کنند.
ــوخت  ــت مصرف هم زمان س ــاي dual-fuel قابلی -  موتوره
ــوخت ديزل براي  جايگزين با ديزل را دارند. در اين موتورها س
ــود و مي تواند تا میزان بااليي با  کمک به احتراق مصرف مي ش

گاز، جايگزين گردد.
خودروهاي هیبريد پیشرفته نیز موتورهاي بنزيني يا ديزلي را همراه 
ــوخت و آالينده هاي  ــا انرژي الکتريکي بکار مي گیرند که مصرف س ب

منتشر شده را کاهش مي دهد.

سیستم سوخت
ــده،  ــه روي خودرو نصب ش ــي ک LNG ،CNG و LPG در مخازن
ــتند که از  ــیلندرهايي هس ــوند. مخازن آنها معموالً س ذخیره مي ش
باك هاي بنزين و گازويیل سنگین تر بوده و از نظر شکل هندسي نیز 

نسبت به آنها محدوديت دارند. 
ــکل مي کند و  ــن موضوع نصب آنها را بر روي خودروها قدري مش اي
موجب مي گردد که خودرو تبديل شده، نسبت به حالت تک سوخته 
ــد. به همین علت کار تبديل مي بايست  ــته باش ــتري داش وزن بیش

هوشمندانه انجام شود تا پیامدهاي تبديل کاهش يابد.
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سازندگان تجهیزات تبديل خودروها، نیاز به مخازن سوخت با ظرفیت 
ــیار زيادي با طراحي و جانمايي هاي  ــي و وزن کمتر را تا حد بس کاف

هوشمندانه برطرف کرده اند.

تجهیزات مرتبط با کاربري خودرو
ــي  ــزات مربوط به کاربري خودرو، در مرحله آخر بر روي شاس تجهی
ــابه،  ــودرو نصب مي گردند. مانند تجهیزات حمل زباله، حمل نوش خ

يخچال دار و انواع مختلف ديگر. 

انتخاب شاسي
ــي کابین دار، گزينه بسیاري از تولید کنندگان خودرو است. اين  شاس
ــازنده امکان مي دهند با کمترين تغییرات و با تمرکز  ــي ها به س شاس
ــرف تولید و تحويل  ــري، زمان کمتري را ص ــر روي تجهیزات کارب ب

خودروها کنند. 
ــزات کاربري خاصي  ــاخت تجهی ــت در س هر تولید کننده ممکن اس
ــد. از جمله اين کاربري ها مي توان به آتش نشاني،  فعالیت داشته باش

آمبوالنس، حمل بطري، يخچال، زباله کش و غیره اشاره کرد.
ــوخت هاي  ــتفاده از س ــي براي تبديل خودرو به اس در انتخاب شاس
ــوخت يا باتري ها بايد به دقت مورد ارزيابي  جايگزين، وزن مخازن س
قرار گیرد. افزايش وزن خودرو مي تواند، موجب کاهش ظرفیت حمل 
بار خودرو شود. عالوه بر اين، وزن ناخالص مجاز کالس خودرو مورد 

نظر و حداکثر طول خودرو  نیز مي بايست مد نظر باشد.
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موتورهاي سوخت هاي جايگزين
ــتفاده  ــوخت هاي جايگزين اس ــه خودروهايي که از س ــواي محرک ق
ــد. در ادامه به تعدادي از مهمترين آنها  مي کنند؛ مي تواند متنوع باش

اشاره مي کنیم. 

CNG گاز طبیعي
موتورهاي گازسوز موجود از سه نوع متفاوت هستند.

ــاخته 	  ــردن با گاز طراحي و س ــط براي کارک ــا که فق آنه
)dedicated( شده اند

ــوخت گاز يا بنزين 	  آنها که براي کارکردن با يکي از دو س
)bi-fuel( ساخته شده اند

آنها که بطور هم زمان مي توانند از ترکیب گازويیل و گاز 	 
)dual-fuel( استفاده کنند

ــتم جرقه براي  ــاي dedicated و bi-fuel مجهز به سیس موتوره
ــتند. موتورهاي dual-fuel در همان سیکل ديزل کار  احتراق هس
مي کنند و مقدار سوخت ديزل که با گاز سوزانده مي شود؛ براي ايجاد 

احتراق بر پايه تراکم، بکار مي رود. 
ــازن ويژه اي روي  ــورت CNG يا LNG در مخ ــي به ص گاز طبیع
ــتفاده از CNG متداول تر است و دانش  ــود. اس خودرو حمل مي ش
ــتري دارد. LNG در مواردي که نیاز به  ــابقه بیش ــتفاده از آن س اس

سوخت و پیمايش بیشتري باشد توصیه مي گردد.
ــود.  ــار بین 200 الي 250 بار ذخیره مي ش CNG در مخازني با فش
ــند و از نوع تمام  ــي مي توانند باش ــل هاي متفاوت ــن مخازن از نس اي

فوالدي تا انواع تمام کامپوزيت موجود مي باشند. 
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ــرد مي شود تا به حالت  ــانتي گراد س LNG تا دماي 162- درجه س
مايع درآمده و در مخازن دو جداره عايق )وکیوم( نگهداري مي گردد. 
ــه منافع متعددي  ــت ک ــوخت جايگزين پاك اس گاز طبیعي يک س
ــت و خورنده  ــرف کننده بدنبال دارد. اين گاز بي رنگ اس براي مص
ــتي يابي  ــت که براي کمک به نش ــت و در اصل بدون بو نیز هس نیس

بودار مي شود. 
ــوخت ديزل قابلیت کاهش  رويکرد جايگزيني گاز طبیعي به جاي س
آالينده ها از جمله NOx و PM )ذرات معلق( را دارد. عالوه بر اين، 

عموماً بهاي گاز طبیعي از بنزين و گازويیل کمتر است. 

LPG پروپان

ــیم از محصوالت  پروپان يا LPG که به عنوان گاز مايع نیز مي شناس
جانبي تصفیه نفت خام و گاز طبیعي است. پروپان در دماي معمولي 
ــار10 بار نگهداري مي شود. رفتار پروپان بسیار به  و در مخازني با فش
ــتعال جرقه اي بکار  ــباهت دارد و بنابراين در موتورهاي اش بنزين ش

مي رود. 

دو نوع سیستم انژکتور پروپان موجود است:
 1- سوخت پاش مايع
 2- سوخت پاش بخار

ــود.  ــت اول، پروپان به حالت مايع وارد محفظه احتراق مي ش در حال
ــوب  ــوختي پاك محس ــان، کربن پايیني دارد و س ــا که پروپ از آنج
مي شود؛ جايگزيني آن مي تواند موجب کاهش انتشار هیدروکربن ها، 
منواکسیدکربن )CO(، NOx و گازهاي گلخانه اي )GHG( گردد. 
ــمي نیست و به خاك يا آب در صورت نشت  عالوه بر اين، پروپان س

يا ريخته شدن آسیب نمي رساند.
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موتورهاي الکتريکي
ــه از توان انباره هاي  ــت ک ــک خودرو تمام الکتريکي، خودرويي اس ي
ــه تنها قواي  ــتفاده مي کند ک ــراي موتور الکتريکي خود اس باتري ب
محرکه آن مي باشد. باتري ها با اتصال به برق شارژ مي شوند؛ باتري ها 
ــد )Ni-MH(، يون  ــیدي، نیکل متال هیدري ــد از انواع اس مي توانن

لیتیومي )lithium-ion( يا انواع ديگر باشند. 
ــام الکتريکي مزايايي دارند که از جمله بي صدا بودن  خودروهاي تم
ــتن موتور احتراق داخلي )ICE(، عدم نیاز به تعويض  به دلیل نداش

دنده و داشتن اجزاي متحرك کمتر مي باشد.
ــد؛ اما بايد توجه  ــه تنهايي آاليندگي تولید نمي کنن ــن خودروها ب اي
ــود عامل ايجاد آالينده ها در  ــت که تولید برق مورد نیاز آنها، خ داش

نیروگاه ها مي باشد. 

پیل هاي سوختي
ــیژن  ــیمیايي بین هیدروژن و اکس ــوختي، واکنش ش در پیل هاي س
ــوالت جانبي اين  ــیته تولید مي کند. محص ــور معمول( الکتريس )بط
ــوختي،  ــد. در يک خودرو مجهز به پیل س واکنش آب و گرما مي باش
برق حاصل از پیل سوختي در موتورهاي الکتريکي که قواي پیش رانه 

خودرو هستند؛ مصرف مي شود. 
عالوه بر اينکه انتشار آالينده ها در اين خودروها صفر است، دو عامل 

ديگر نیز موجب جذابیت اين خودروها شده است:
ــترس قابل استحصال  هیدروژن از منابع متعدد و در دس  -1  

است.
ــبت به موتورهاي درون سوز براي  ــوختي نس پیل هاي س  -2  
ــیار بهره وري  ــوخت، بس ــیمیايي س ــتخراج انرژي ش اس

باالتري دارند. 
ــوختي تقريباً 50% از انرژي هیدروژن را به الکتريسیته تبديل  پیل س
ــن عوامل محدود کننده  ــازي هیدروژن از مهمتري مي کند. ذخیره س
براي استفاده از پیل سوختي در خودروها مي باشد. هیدروژن، چگالي 

انرژي کمي دارد. 



11

سوخت های جایگزین و سیستم های هیربید خودروهای سنگین

11

براي ذخیره هیدروژن کافي، براي پیمايش منطقي خودرو، هیدروژن 
ــود يا  ــار 700 بار به صورت گاز ذخیره ش بايد در مخازني تحت فش
ــا گاز طبیعي بر روي خودرو،  ــواد ديگري مانند متانول، اتانول ي از م

استخراج گردد.
ــتفاده از مواد جاذب است. سازندگان  راه ديگر ذخیره هیدروژن با اس
ــتند و مدلهايي  متعددي در حال آزمايش خودروهاي هیدروژني هس
ــا محدوده پیمايش خودروهاي معمولي نیز به بازار  به عنوان نمونه ب

معرفي کرده اند.  

میکروتوربین ها

ــوان کمکي )APU(  در  ــوان يک منبع تولید ت ــن به عن میکروتوربی
ــا کامیونها بکار  ــها ي ــون اتوبوس ــد موازي همچ ــاي هیبري خودروه
ــارژ مي کند که به نوبه خود، برق  مي رود. میکروتوربین، باتري ها را ش
ــن مي کنند که چرخهاي خودرو را به حرکت در  الکتروموتور را تامی

مي آورد. 
يک میکروتوربین مي تواند از سوختهايي مانند گاز طبیعي، بیو ديزل، 
ديزل يا پروپان استفاده کند. میکروتوربین موجب کاهش استهالك 

موتور، کاهش آالينده ها و مصرف سوخت مي شود. 
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بیوديزل

ــوختهاي نفتي و  بیوديزل يا ترکیب بیوديزل براي کاهش مصرف س
آالينده ها در خودروهاي سنگین بکار مي رود. بیوديزل سوختي قابل 

استحصال در محل و تجديدپذير براي موتورهاي ديزل است. 
ــت توده  ــي، چربي هاي حیواني يا زيس ــزل از روغن هاي گیاه بیودي
ــزل + %95 گازويیل(  ــوخت B5 )%5 بیودي ــد. س قابل تولید مي باش
مي تواند در هر موتور ديزلي مصرف شود. سازندگان موتور مي توانند 
ــوخت B20 نیز تايید نمايند. )%20 بیوديزل +  موتورهايي را براي س

%80 گازويیل(

 ،)PM( کاهش قابل مالحظه اي در انتشار ذرات معلق B20 با سوخت
ــه دلیل چگالي انرژي کمتر  ــت. ب CO و هیدروکربن ها خواهیم داش
ــتاور موتور تحت تاثیر قرار مي گیرد؛ اما  بیوديزل، به میزان کمي گش

راندمان حرارتي تغییري نخواهد کرد.

موتورهاي تبديلي
ــت برخي ناوگان ها تصمیم بگیرند خودروهاي تک سوخت  ممکن اس
ــوختهاي جايگزين تبديل کنند.  ــتفاده از س موجود خود را براي اس
ــنگین شامل جايگزيني موتور يا بازسازي آن و  تبديل خودروهاي س

نصب سیستم ذخیره سوخت مي باشد. 
ــاده اي را براي چنین  ــتا کیت هاي آم ــازندگان معتبر در اين راس س
ــکل ممکن جايگزين  ــي فراهم کرده اند که به راحت ترين ش تبديالت

سیستم هاي ديزل شود. 
ــد کرده که به  ــرکت کامینز موتور CNG تولی ــوان نمونه، ش به عن
ــون، گیربکس  ــرکت آلیس ــود و يا ش راحتي جايگزين، ديزلي مي ش
هیبريد موازي اش به سهولت قابل جايگزيني با نوع استاندارد است.
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سیستم هاي هیبريد بر اساس نوع طراحي
ــتند که با يک  خودروهاي هیبريد متکي به دو منبع تامین توان هس
ــتم ذخیره انرژي بر روي خودرو ترکیب شده اند. در خودروهاي  سیس

هیبريد الکتريکي اين دو منبع توان عبارتند از:

)ICE( يک موتور احتراق داخلي  -1  
يک موتور الکتريکي مرکب با مجموعه باتري ها  -2  

هیبريدهاي هیدرولیک نیز شامل اجزاي زير هستند:
يک موتور احتراق داخلي  -1  

ــتم ذخیره انرژي  يک پمپ/موتور هیدرولیک و يک سیس  -2  
هیدرولیک 

بهره وري سیستم هاي هیبريد با کمک فنآوري هاي پیشرفته اي مثل 
بازيابي انرژي ترمز خودرو، قابل ارتقا به سطوح باالتري نیز هست. 

ــط و سنگین متعددي  ــتم هاي هیبريد براي کاربري هاي متوس سیس
ــع کاال، کامیون هاي حمل  ــتند. مانند ون هاي توزي ــورد توجه هس م
زباله، اتوبوسها و غیره، اغلب اين کاربري ها با تعدد توقف و حرکت و 

درجا کار کردن زياد همراه هستند. 

سیستم هیبريد موازي
در هیبريد موازي، هم موتور احتراق داخلي و هم الکتريکي مستقیماً 
به گیربکس متصل هستند. اغلب طراحي ها، يک ژنراتور و يک موتور 

را در يک واحد، ترکیب کرده اند. 
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ــتفاده مي شود؛ هیبريدهاي موازي  براي ذخیره انرژي از باتري ها اس
را مي توان بر اساس میزان سهم هر منبع توان در حرکت خودرو نیز 
دسته بندي کرد. در برخي موارد موتور درون سوز، نقش اصلي را دارد 
و موتور الکتريکي صرفاً در زمان نیاز درگیر مي شود. گاهي نیز ممکن 

است؛ تنها موتور الکتريکي عامل پیش راندن باشد.
سیستم هیبريد سري

ــا يک ژنراتور را  ــوز به جاي چرخ ه ــري، موتور درون س در هیبريد س
بکار مي اندازد. ژنراتور مي تواند باتري ها را شارژ کند يا مستقیماً برق 

موتور الکتريکي را که عامل حرکت چرخ ها است؛ تامین کند.

ــم از ژنراتور و هم  ــد؛ موتور الکتريکي ه ــي توان زيادي الزم باش وقت
ــري مي توانند با کمک  ــرد. هیبريدهاي س ــا کمک مي گی از باتري ه
خازن هاي ظرفیت باال يا فاليويل بهره وري را بهبود بدهند. از طرفي 
ــدارد مي تواند در دور  ــوز، ارتباطي به چرخ ها ن ــون موتور درون س چ

موتور ثابت و بهینه کار کند. 
سیستم هیبريد هیدرولیک موازي

سیستم کمکي هیدرولیک )HLA( از يک پمپ و موتور هیدرولیک 
ــتم متداول قواي محرکه  و مخازن هیدرولیک بهره مي گیرد تا سیس

يک خودرو را پشتیباني کند. 
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در زمان ترمز خودرو، انرژي جنبشي صرف انتقال مايع هیدرولیک از 
مخزن کم فشار به مخزن پر فشار و افزايش فشار آن مي شود. افزايش 

فشار در اثر تراکم گاز نیتروژن در مخزن صورت مي پذيرد. 
ــار هیدرولیک از طريق  ــتاب گیري و حرکت، همین فش ــان ش در زم
موتور هیدرولیک مي تواند گشتاوري را به شفت انتقال دهد. اين کار 

تقريباً 70% از انرژي ترمز خودرو را بازيابي مي کند. 

سیستم هیبريد هیدرولیک سري

ــتم هیبريد هیدرولیک سري، سیستم انتقال قدرت متداول  در سیس
با يک قواي محرکه هیدرولیک هیبريد، جايگزين شده است و انرژي 
ــال مي يابد. خودرو براي  ــطه مايع هیدرولیک به چرخ ها انتق به واس
ــا و مخازن هیدرولیک، بهره  ــره و بهره گیري از انرژي از پمپ ه ذخی
ــتم هیدرولیک الکتريکي نیز شباهت  ــتم به سیس مي برد. اين سیس

دارد. )موتورهاي الکتريکي و باتري ها(
ــا توقف و حرکت  ــي که فعالیت آنها ب ــتم براي خودروهاي اين سیس
ــت؛ مناسب مي باشد )مثل کامیون جمع آوري زباله(.  مداوم همراه اس
ــب ترين دور خود کار مي کند و از سیستم جعبه دنده  موتور در مناس

پیوسته متغیر و بازيابي هیدرولیک انرژي ترمزي بهره مند مي شود.
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سیستم هاي هیبريد بر اساس نوع سوخت
هیبريدهاي ديزل

ــزل و الکتريک( بهره  ــک از دو موتور )دي ــاي ديزل-الکتري هیبريده
ــراي موتور الکتريکي  ــه خودرو نیرو داده و ب ــد. موتور ديزل ب مي برن
ــوان خود را از ژنراتوري که به  ــرق تولید مي کند. موتور الکتريکي ت ب
ــت؛  يک منبع ذخیره مثل باتري يا خازن هاي ظرفیت باال متصل اس

تامین مي کند. 

ــنگیني که غالباً در حال توقف و حرکت هستند؛ براي  خودروهاي س
ــند. از توان ترمز براي تامین توان موتور  ــب مي باش اين منظور مناس
ــود. نهايتاً، آالينده ها کاهش يافته و مصرف  الکتريکي استفاده مي ش

سوخت نیز کم خواهد شد.
 

CNG هیبريدهاي
سیستم هیبريد الکتريکي CNG شامل يک موتور CNG سوز، يک 
ــد. موتور  ــور الکتريکي، مبدل ها و مجموعه باتري مي باش موتور/ژنرات

الکتريکي از باتري ها يا خازن هاي ظرفیت باال توان مي گیرد. 
گاز طبیعي عمدتاً از متان تشکیل شده، بنابراين خودروهاي گازسوز 
ــي هیدروکربن هاي غیر متان  ــر از خودروهاي بنزين )NGVs( کمت

)NMHC( تولید مي کنند. 
ــته مي باشد؛ آاليندگي  ــوخت مداري بس از طرفي، از آنجا که مدار س
ــت. آالينده هاي استارت سرد  ــیار ناچیز اس ــي از تبخیر هم بس ناش
ــوخت  ــت زيرا نیاز به غني کردن س ــوز نیز کم اس خودروهاي گازس

نیست؛ که اين موجب کاهش انتشار CO مي شود. 

)Fuel Cell( هیبريدهاي پیل سوختي
ــاير هیبريدها مي باشد؛ که در  ــوختي، تقريباً مانند س هیبريد پیل س
ــیته الزم براي شارژ باتري ها را تولید  آن پیل هاي سوختي، الکتريس

مي کنند. 
موتور الکتريکي نیز از انرژي باتري ها براي به حرکت درآوردن خودرو 

استفاده مي کند. 
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پروژه پايلوت اتوبوس هیبريد الکتريکي درون شهري

 O457 ــري روي اتوبوس ــاختار هیبريد س در اين پروژه پايلوت، س
درون شهري شرکت ايران خودرو ديزل پیاده سازي شده   است.

ساختار هیبريد سري اتوبوس
ــي که با يک جعبه دنده کوپلینگ به چرخ ها متصل  موتورهاي کشش
ــط درايو هاي  ــتند رانش اتوبوس هیبريد را به عهده دارند و توس هس
ــده کنترل می شوند. انرژي الکتريکي آن ها توسط مجموعه  طراحي ش
ــوم پلیمري تامین  ــلول باتري لیتی ــور ديزل-ژنراتور و يا 168 س موت
ــه ژنراتور  ــک جعبه دنده افزاينده ب ــط ي ــوند. موتور ديزل توس مي ش
متصل شده و با درايو طراحي شده کنترل مي شود. مجموعه باتري ها 
ــده  و  ــده در 12 جعبه در دو صندوق جانبی اتوبوس نصب ش پک ش
ــده و در  ــوند.  انرژي ترمزي بازياب ش ــط آب خنک کاري می ش توس
ــه موتور کمکی وظیفه رانش تمامي  ــود.  مجموع باتري ذخیره مي ش
ــام و غیره را دارد.  ــور، پمپ باد، دين تجهیزات جانبي اعم از کمپرس
ــیله پروتکل CAN با کنترلر مرکزي  ــمت به وس کنترلرهاي هر قس
ــرژي الکتريکي، هر  ــتم توزيع ان ــتند. در سیس خودرو در ارتباط هس
ــط کنتاکتور و فیوز مربوطه واقع در جعبه کنتاکتورها  ــمت توس قس

حفاظت مي شوند. 
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مشخصات اين اتوبوس هیبريد در جدول زير آورده شده است.

   

دستاوردهاي کلي پروژه
دستاوردهاي اين پروژه به غیر نمونه اتوبوس طراحي و ساخت شده 

را مو توان در چند بخش زير ارايه نمود:
الف( نتايج کلي

ــوخت اتوبوس درون  ــل30 درصد مصرف س ــش حداق کاه  .1  
شهري

کاهش 50 درصدي آالينده ها و دستیابي به استاندارد يورو   .2  
4 در کاهش آلودگي هوا

ــترده بخش هاي مختلف صنعت و دانشگاه در  همکاري گس  .3  
اين پروژه

مستندسازي جامع مراحل طراحي و ساخت اتوبوس هیبريد   .4  
الکتريکي و دانش فني بومي سازي شده در اين پروژه

ب( قابلیت هاي فني ايجاد شده
طراحي و ساخت استند تست موتور احتراقي-ژنراتور. 1
طراحي و ساخت سیستم تست مجموعه باتري. 2
طراحي و ساخت درايو ماشین هاي الکتريکي. 3
طراحي مجموعه باتري ها براي خودروهاي الکتريکي و . 4

هيبريد الکتريکي
قابلیت تست تجهیزات قواي محرکه خودروهاي هیبريد . 5

الکتريکي

مشخصات اتوبوس هیبريد

وزن کل با 60 مسافر
نوع سوخت

ولتاژ باس قدرت
استاندارد آاليندگي

مصرف سوخت در سیکل شهري
حداکثر سرعت

حداکثر شیب پیمائي

  16000kg
Diesel

650VDC
EU IV

30 L/100 km )18 L/100 kmکاهش(
 100km/hr  

20%
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