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مقدمه
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ن یکــی از روشهــای مهــم
اســتفاده از ســوختهای جایگزیــ 
بهینهســازی مصــرف ســوخت و کاهــش آالیندههــای زیســت
محیطــی بــوده کــه در تمــام دنیــا بــا توجــه بــه منابــع انــرژی
منطقـهای مــورد توجــه بــوده اســت .بخــش مهمــی از ایــن فعالیتها
بــر تبدیــل نــاوگان در حــال فعالیــت متمرکــز شــده و در ســالهای
اخیــر پیشــرفت قابــل مالحظـهای را در ایــن زمینــه شــاهد هســتیم.
همزمــان ،توســعه فناوریهــای مختلــف هیبریــدی و روشهــای
بازیابــی انرژیهــای تلــف شــده نیــز بــه نوبــه خــود موضــوع
اســتفاده از ســوختهای جایگزیــن را تــا مرزهــای جدیــدی پیــش
بــرده اســت.
ایــن کتــاب بــه طــور خالصــه مــروری دارد بــر روشهــای بکارگیری
ســوختهای جایگزیــن در خودروهــای ســنگین و مهمتریــن
سیســتمهای هیبریــد توســعه یافتــه در ایــن خصــوص.
اعظم اردستانی
کارشناس امور فناوری خودرو

سوختهای جایگزین و سیستمهای هیربید خودروهای سنگین

مروري بر مراحل ساخت و تبديل خودروها
خودروهاي سنگین با کاربري متفاوت اغلب مرحله به مرحله ساخته
ميشــوند؛ به اين معني که قواي محرکه و شاســي از يک ســازنده
تامین شده و در مراحل بعد بسته به نوع سفارش مشتري توسط يک
ســازنده ديگر کامل شــده و تحويل ميگردد .در واقع تکمیل کننده
خــودرو ،گواهي تايیديه نوع آن خودرو را اخذ کرده و محصول نهايي
را وارد بازار ميکند.
در تکمیل مراحل ســاخت خودرو ممکن اســت يک يا چند سازنده
دخالت داشــته باشند .به عنوان مثال يک کامیون حمل زباله ممکن
است در مرحله اول شاسي و قواي محرکه و در مرحله میاني ،ساخت
اتاق خودرو و در نهايت تجهیزات حمل زباله روي آن نصب شــود و
اين مراحل ممکن است هر يک توسط يک سازنده انجام پذيرد.
بــه دلیل تنوع محصول نهايــي و افزايش انعطافپذيري فرآيند تولید،
مخازن سوخت هاي جايگزين (مانند  LNG ،CNGيا  )LPGتوسط
تولیــد کننــده مرحله میاني يــا نهايي روي خودرو نصــب و جانمايي
ميشوند .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 ميشود:
شاسي
موتور
سیستم سوخت
تجهیزات مربوط به نوع کاربري

شاسی

در خودروهــاي با ســوخت جايگزين ،ترکیب شاســي بر اســاس نوع
کاربري خودرو ،انتخاب ميشــود .اين با حالت معمول انتخاب شاسي
تفاوتي ندارد؛ مگر آنکه الزم باشد به واسطه بکارگیري مخازن بزرگتر و
سنگینتر ،رتبه بندي خودرو از نظر حداکثر وزن ناخالص ()GVWR
تغییر کند.
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شاسيها بصورت معمول و يا همراه با کابین ،بسته به تصمیم سازنده
در دســترس ميباشــند .ســاختار و طول فريم در انتخاب شاسي از
مهمترين نکات است.

موتور
شاسيها به دو شکل قابل تهیه هستند:
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 -1با موتورهايي که بصورت کارخانهاي براي سوخت هاي جايگزين
طراحي و ساخته شدهاند.
 -2با موتورهاي ديزل يا بنزيني که با اســتفاده از کیتهاي تبديل
براي مصرف ساير سوخت ها ساخته شدهاند.
ســوخت هاي  LNG ،CNGيا  LPGقابلیت استفاده در موتورهاي
مذکور را دارند .اينها مهمترين ســوخت هاي جايگزين براي ديزل و
بنزين هستند.
 موتورهاي  bi-fuelميتوانند به نوبت با يکي از ســوخت هايجايگزين يا بنزين کار کنند.
 موتورهــاي  dual-fuelقابلیــت مصرف همزمان ســوختجايگزين با ديزل را دارند .در اين موتورها ســوخت ديزل براي
کمک به احتراق مصرف ميشــود و ميتواند تا میزان بااليي با
گاز ،جايگزين گردد.
خودروهاي هیبريد پیشرفته نیز موتورهاي بنزيني يا ديزلي را همراه
بــا انرژي الکتريکي بکار ميگیرند که مصرف ســوخت و آاليندههاي
منتشر شده را کاهش ميدهد.

سیستم سوخت
 LNG ،CNGو  LPGدر مخازنــي کــه روي خودرو نصب شــده،
ذخیره ميشــوند .مخازن آنها معموالً ســیلندرهايي هســتند که از
باكهاي بنزين و گازويیل سنگینتر بوده و از نظر شکل هندسي نیز
نسبت به آنها محدوديت دارند.
ايــن موضوع نصب آنها را بر روي خودروها قدري مشــکل ميکند و
موجب ميگردد که خودرو تبديل شده ،نسبت به حالت تک سوخته
وزن بیشــتري داشــته باشــد .به همین علت کار تبديل ميبايست
هوشمندانه انجام شود تا پیامدهاي تبديل کاهش يابد.
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سازندگان تجهیزات تبديل خودروها ،نیاز به مخازن سوخت با ظرفیت
کافــي و وزن کمتر را تا حد بســیار زيادي با طراحي و جانماييهاي
هوشمندانه برطرف کردهاند.

تجهیزات مرتبط با کاربري خودرو

تجهیــزات مربوط به کاربري خودرو ،در مرحله آخر بر روي شاســي
خــودرو نصب ميگردند .مانند تجهیزات حمل زباله ،حمل نوشــابه،
يخچالدار و انواع مختلف ديگر.
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انتخاب شاسي
شاســي کابین دار ،گزينه بسیاري از تولید کنندگان خودرو است .اين
شاســيها به ســازنده امکان ميدهند با کمترين تغییرات و با تمرکز
بــر روي تجهیزات کاربــري ،زمان کمتري را صــرف تولید و تحويل
خودروها کنند.
هر تولید کننده ممکن اســت در ســاخت تجهیــزات کاربري خاصي
فعالیت داشته باشــد .از جمله اين کاربريها ميتوان به آتشنشاني،
آمبوالنس ،حمل بطري ،يخچال ،زبالهکش و غیره اشاره کرد.
در انتخاب شاســي براي تبديل خودرو به اســتفاده از ســوخت هاي
جايگزين ،وزن مخازن ســوخت يا باتريها بايد به دقت مورد ارزيابي
قرار گیرد .افزايش وزن خودرو ميتواند ،موجب کاهش ظرفیت حمل
بار خودرو شود .عالوه بر اين ،وزن ناخالص مجاز کالس خودرو مورد
نظر و حداکثر طول خودرو نیز ميبايست مد نظر باشد.
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موتورهاي سوخت هاي جايگزين

قــواي محرکــه خودروهايي که از ســوخت هاي جايگزين اســتفاده
ميکنند؛ ميتواند متنوع باشــد .در ادامه به تعدادي از مهمترين آنها
اشاره ميکنیم.

گاز طبیعي CNG

8

موتورهاي گازسوز موجود از سه نوع متفاوت هستند.
آنهــا که فقــط براي کارکــردن با گاز طراحي و ســاخته
شدهاند ()dedicated
آنها که براي کارکردن با يکي از دو ســوخت گاز يا بنزين
ساخته شدهاند ()bi-fuel
آنها که بطور همزمان ميتوانند از ترکیب گازويیل و گاز
استفاده کنند ()dual-fuel
موتورهــاي  dedicatedو  bi-fuelمجهز به سیســتم جرقه براي
احتراق هســتند .موتورهاي  dual-fuelدر همان سیکل ديزل کار
ميکنند و مقدار سوخت ديزل که با گاز سوزانده ميشود؛ براي ايجاد
احتراق بر پايه تراکم ،بکار ميرود.
گاز طبیعــي به صــورت  CNGيا  LNGدر مخــازن ويژهاي روي
خودرو حمل ميشــود .اســتفاده از  CNGمتداولتر است و دانش
اســتفاده از آن ســابقه بیشــتري دارد LNG .در مواردي که نیاز به
سوخت و پیمايش بیشتري باشد توصیه ميگردد.
 CNGدر مخازني با فشــار بین  200الي  250بار ذخیره ميشــود.
ايــن مخازن از نســلهاي متفاوتــي ميتوانند باشــند و از نوع تمام
فوالدي تا انواع تمام کامپوزيت موجود ميباشند.
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 LNGتا دماي  -162درجه ســانتيگراد ســرد ميشود تا به حالت
مايع درآمده و در مخازن دو جداره عايق (وکیوم) نگهداري ميگردد.
گاز طبیعي يک ســوخت جايگزين پاك اســت کــه منافع متعددي
براي مصــرف کننده بدنبال دارد .اين گاز بي رنگ اســت و خورنده
نیســت و در اصل بدون بو نیز هســت که براي کمک به نشــتييابي
بودار ميشود.
رويکرد جايگزيني گاز طبیعي به جاي ســوخت ديزل قابلیت کاهش
آاليندهها از جمله  NOxو ( PMذرات معلق) را دارد .عالوه بر اين،
عموماً بهاي گاز طبیعي از بنزين و گازويیل کمتر است.

9
پروپان LPG
پروپان يا  LPGکه به عنوان گاز مايع نیز ميشناســیم از محصوالت
جانبي تصفیه نفت خام و گاز طبیعي است .پروپان در دماي معمولي
و در مخازني با فشــار 10بار نگهداري ميشود .رفتار پروپان بسیار به
بنزين شــباهت دارد و بنابراين در موتورهاي اشــتعال جرقهاي بکار
ميرود.
دو نوع سیستم انژکتور پروپان موجود است:
 -1سوخت پاش مايع
 -2سوخت پاش بخار
در حالــت اول ،پروپان به حالت مايع وارد محفظه احتراق ميشــود.
از آنجــا که پروپــان ،کربن پايیني دارد و ســوختي پاك محســوب
ميشود؛ جايگزيني آن ميتواند موجب کاهش انتشار هیدروکربنها،
منواکسیدکربن ( NOx ،)COو گازهاي گلخانهاي ( )GHGگردد.
عالوه بر اين ،پروپان ســمي نیست و به خاك يا آب در صورت نشت
يا ريخته شدن آسیب نميرساند.
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موتورهاي الکتريکي

يــک خودرو تمام الکتريکي ،خودرويي اســت کــه از توان انبارههاي
باتري بــراي موتور الکتريکي خود اســتفاده ميکند کــه تنها قواي
محرکه آن ميباشد .باتريها با اتصال به برق شارژ ميشوند؛ باتريها
ميتواننــد از انواع اســیدي ،نیکل متال هیدريــد ( ،)Ni-MHيون
لیتیومي ( )lithium-ionيا انواع ديگر باشند.
خودروهاي تمــام الکتريکي مزايايي دارند که از جمله بي صدا بودن
به دلیل نداشــتن موتور احتراق داخلي ( ،)ICEعدم نیاز به تعويض
دنده و داشتن اجزاي متحرك کمتر ميباشد.
ايــن خودروها بــه تنهايي آاليندگي تولید نميکننــد؛ اما بايد توجه
داشــت که تولید برق مورد نیاز آنها ،خــود عامل ايجاد آاليندهها در
نیروگاهها ميباشد.
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پیلهاي سوختي

در پیلهاي ســوختي ،واکنش شــیمیايي بین هیدروژن و اکســیژن
(بطــور معمول) الکتريســیته تولید ميکند .محصــوالت جانبي اين
واکنش آب و گرما ميباشــد .در يک خودرو مجهز به پیل ســوختي،
برق حاصل از پیل سوختي در موتورهاي الکتريکي که قواي پیشرانه
خودرو هستند؛ مصرف ميشود.
عالوه بر اينکه انتشار آاليندهها در اين خودروها صفر است ،دو عامل
ديگر نیز موجب جذابیت اين خودروها شده است:
هیدروژن از منابع متعدد و در دســترس قابل استحصال
-1
است.
پیلهاي ســوختي نســبت به موتورهاي درونسوز براي
-2
اســتخراج انرژي شــیمیايي ســوخت ،بســیار بهرهوري
باالتري دارند.
پیل ســوختي تقريباً  %50از انرژي هیدروژن را به الکتريسیته تبديل
ميکند .ذخیرهســازي هیدروژن از مهمتريــن عوامل محدود کننده
براي استفاده از پیل سوختي در خودروها ميباشد .هیدروژن ،چگالي
انرژي کمي دارد.
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براي ذخیره هیدروژن کافي ،براي پیمايش منطقي خودرو ،هیدروژن
بايد در مخازني تحت فشــار  700بار به صورت گاز ذخیره شــود يا
از مــواد ديگري مانند متانول ،اتانول يــا گاز طبیعي بر روي خودرو،
استخراج گردد.
راه ديگر ذخیره هیدروژن با اســتفاده از مواد جاذب است .سازندگان
متعددي در حال آزمايش خودروهاي هیدروژني هســتند و مدلهايي
به عنوان نمونه بــا محدوده پیمايش خودروهاي معمولي نیز به بازار
معرفي کردهاند.

میکروتوربین ها
میکروتوربیــن به عنــوان يک منبع تولید تــوان کمکي ( )APUدر
خودروهــاي هیبريــد موازي همچــون اتوبوســها يــا کامیونها بکار
ميرود .میکروتوربین ،باتريها را شــارژ ميکند که به نوبه خود ،برق
الکتروموتور را تامیــن ميکنند که چرخهاي خودرو را به حرکت در
ميآورد.
يک میکروتوربین ميتواند از سوختهايي مانند گاز طبیعي ،بیو ديزل،
ديزل يا پروپان استفاده کند .میکروتوربین موجب کاهش استهالك
موتور ،کاهش آاليندهها و مصرف سوخت ميشود.
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بیوديزل
بیوديزل يا ترکیب بیوديزل براي کاهش مصرف ســوختهاي نفتي و
آاليندهها در خودروهاي سنگین بکار ميرود .بیوديزل سوختي قابل
استحصال در محل و تجديدپذير براي موتورهاي ديزل است.
بیوديــزل از روغنهاي گیاهــي ،چربيهاي حیواني يا زيســت توده
قابل تولید ميباشــد .ســوخت  5%( B5بیوديــزل  95% +گازويیل)
ميتواند در هر موتور ديزلي مصرف شود .سازندگان موتور ميتوانند
موتورهايي را براي ســوخت  B20نیز تايید نمايند 20%( .بیوديزل +
 80%گازويیل)

12
با سوخت  B20کاهش قابل مالحظهاي در انتشار ذرات معلق (،)PM
 COو هیدروکربنها خواهیم داشــت .بــه دلیل چگالي انرژي کمتر
بیوديزل ،به میزان کمي گشــتاور موتور تحت تاثیر قرار ميگیرد؛ اما
راندمان حرارتي تغییري نخواهد کرد.

موتورهاي تبديلي

ممکن اســت برخي ناوگانها تصمیم بگیرند خودروهاي تک سوخت
موجود خود را براي اســتفاده از ســوختهاي جايگزين تبديل کنند.
تبديل خودروهاي ســنگین شامل جايگزيني موتور يا بازسازي آن و
نصب سیستم ذخیره سوخت ميباشد.
ســازندگان معتبر در اين راســتا کیتهاي آمــادهاي را براي چنین
تبديالتــي فراهم کردهاند که به راحتترين شــکل ممکن جايگزين
سیستمهاي ديزل شود.
به عنــوان نمونه ،شــرکت کامینز موتور  CNGتولیــد کرده که به
راحتي جايگزين ،ديزلي ميشــود و يا شــرکت آلیســون ،گیربکس
هیبريد موازياش به سهولت قابل جايگزيني با نوع استاندارد است.
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سیستم هاي هیبريد بر اساس نوع طراحي

خودروهاي هیبريد متکي به دو منبع تامین توان هســتند که با يک
سیســتم ذخیره انرژي بر روي خودرو ترکیب شدهاند .در خودروهاي
هیبريد الکتريکي اين دو منبع توان عبارتند از:
-1
-2

يک موتور احتراق داخلي ()ICE
يک موتور الکتريکي مرکب با مجموعه باتريها

هیبريدهاي هیدرولیک نیز شامل اجزاي زير هستند:
يک موتور احتراق داخلي
-1
يک پمپ/موتور هیدرولیک و يک سیســتم ذخیره انرژي
-2
هیدرولیک
بهرهوري سیستمهاي هیبريد با کمک فنآوريهاي پیشرفتهاي مثل
بازيابي انرژي ترمز خودرو ،قابل ارتقا به سطوح باالتري نیز هست.
سیســتمهاي هیبريد براي کاربريهاي متوســط و سنگین متعددي
مــورد توجه هســتند .مانند ونهاي توزيــع کاال ،کامیونهاي حمل
زباله ،اتوبوسها و غیره ،اغلب اين کاربريها 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 طراحيها ،يک ژنراتور و يک موتور
را در يک واحد ،ترکیب کردهاند.

13

13

سوختهای جایگزین و سیستمهای هیربید خودروهای سنگین

براي ذخیره انرژي از باتريها اســتفاده ميشود؛ هیبريدهاي موازي
را ميتوان بر اساس میزان سهم هر منبع توان در حرکت خودرو نیز
دستهبندي کرد .در برخي موارد موتور درونسوز ،نقش اصلي را دارد
و موتور الکتريکي صرفاً در زمان نیاز درگیر ميشود .گاهي نیز ممکن
است؛ تنها موتور الکتريکي عامل پیشراندن باشد.

سیستم هیبريد سري

در هیبريد ســري ،موتور درونســوز به جاي چرخهــا يک ژنراتور را
بکار مياندازد .ژنراتور ميتواند باتريها را شارژ کند يا مستقیماً برق
موتور الکتريکي را که عامل حرکت چرخها است؛ تامین کند.

14
وقتــي توان زيادي الزم باشــد؛ موتور الکتريکي هــم از ژنراتور و هم
از باتريهــا کمک ميگیــرد .هیبريدهاي ســري ميتوانند با کمک
خازنهاي ظرفیت باال يا فاليويل بهرهوري را بهبود بدهند .از طرفي
چــون موتور درونســوز ،ارتباطي به چرخها نــدارد ميتواند در دور
موتور ثابت و بهینه کار کند.

سیستم هیبريد هیدرولیک موازي

سیستم کمکي هیدرولیک ( )HLAاز يک پمپ و موتور هیدرولیک
و مخازن هیدرولیک بهره ميگیرد تا سیســتم متداول قواي محرکه
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 ميشود .افزايش
فشار در اثر تراکم گاز نیتروژن در مخزن صورت ميپذيرد.
در زمــان شــتابگیري و حرکت ،همین فشــار هیدرولیک از طريق
موتور هیدرولیک ميتواند گشتاوري را به شفت انتقال دهد .اين کار
تقريباً  %70از انرژي ترمز خودرو را بازيابي ميکند.

سیستم هیبريد هیدرولیک سري

15
در سیســتم هیبريد هیدرولیک سري ،سیستم انتقال قدرت متداول
با يک قواي محرکه هیدرولیک هیبريد ،جايگزين شده است و انرژي
به واســطه مايع هیدرولیک به چرخها انتقــال مييابد .خودرو براي
ذخیــره و بهرهگیري از انرژي از پمپهــا و مخازن هیدرولیک ،بهره
ميبرد .اين سیســتم به سیســتم هیدرولیک الکتريکي نیز شباهت
دارد( .موتورهاي الکتريکي و باتريها)
اين سیســتم براي خودروهايــي که فعالیت آنها بــا توقف و حرکت
مداوم همراه اســت؛ مناسب ميباشد (مثل کامیون جمعآوري زباله).
موتور در مناســبترين دور خود کار ميکند و از سیستم جعبه دنده
پیوسته متغیر و بازيابي هیدرولیک انرژي ترمزي بهرهمند ميشود.
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سیستم هاي هیبريد بر اساس نوع سوخت

هیبريدهاي ديزل
هیبريدهــاي ديزل-الکتريــک از دو موتور (ديــزل و الکتريک) بهره
ميبرنــد .موتور ديزل بــه خودرو نیرو داده و بــراي موتور الکتريکي
بــرق تولید ميکند .موتور الکتريکي تــوان خود را از ژنراتوري که به
يک منبع ذخیره مثل باتري يا خازنهاي ظرفیت باال متصل اســت؛
تامین ميکند.
خودروهاي ســنگیني که غالباً در حال توقف و حرکت هستند؛ براي
اين منظور مناســب ميباشــند .از توان ترمز براي تامین توان موتور
الکتريکي استفاده ميشــود .نهايتاً ،آاليندهها کاهش يافته و مصرف
سوخت نیز کم خواهد شد.

هیبريدهاي CNG

16

سیستم هیبريد الکتريکي  CNGشامل يک موتور  CNGسوز ،يک
موتور/ژنراتــور الکتريکي ،مبدلها و مجموعه باتري ميباشــد .موتور
الکتريکي از باتريها يا خازنهاي ظرفیت باال توان ميگیرد.
گاز طبیعي عمدتاً از متان تشکیل شده ،بنابراين خودروهاي گازسوز
( )NGVsکمتــر از خودروهاي بنزينــي هیدروکربنهاي غیر متان
( )NMHCتولید ميکنند.
از طرفي ،از آنجا که مدار ســوخت مداري بســته ميباشد؛ آاليندگي
ناشــي از تبخیر هم بســیار ناچیز اســت .آاليندههاي استارت سرد
خودروهاي گازســوز نیز کم اســت زيرا نیاز به غني کردن ســوخت
نیست؛ که اين موجب کاهش انتشار  COميشود.

هیبريدهاي پیل سوختي ()Fuel Cell

هیبريد پیل ســوختي ،تقريباً مانند ســاير هیبريدها ميباشد؛ که در
آن پیلهاي سوختي ،الکتريســیته الزم براي شارژ باتريها را تولید
ميکنند.
موتور الکتريکي نیز از انرژي باتريها براي به حرکت درآوردن خودرو
استفاده ميکند.
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پروژه پايلوت اتوبوس هیبريد الکتريکي درونشهري

در اين پروژه پايلوت ،ســاختار هیبريد ســري روي اتوبوس O457
درونشهري شرکت ايرانخودرو ديزل پیادهسازي شده است.

ساختار هیبريد سري اتوبوس

موتورهاي کششــي که با يک جعبهدنده کوپلینگ به چرخها متصل
هســتند رانش اتوبوس هیبريد را بهعهده دارند و توســط درايوهاي
طراحيشــده کنترل میشوند .انرژي الکتريکي آنها توسط مجموعه
موتــور ديزل-ژنراتور و يا  168ســلول باتري لیتیــوم پلیمري تامین
ميشــوند .موتور ديزل توســط يــک جعبهدنده افزاينده بــه ژنراتور
متصل شده و با درايو طراحيشده کنترل ميشود .مجموعه باتريها
پکشــده در  12جعبه در دو صندوق جانبی اتوبوس نصب شــده و
توســط آب خنککاري میشــوند .انرژي ترمزي بازياب شــده و در
باتري ذخیره ميشــود .مجموعــه موتور کمکی وظیفه رانش تمامي
تجهیزات جانبي اعم از کمپرســور ،پمپ باد ،دينــام و غیره را دارد.
کنترلرهاي هر قســمت بهوســیله پروتکل  CANبا کنترلر مرکزي
خودرو در ارتباط هســتند .در سیســتم توزيع انــرژي الکتريکي ،هر
قســمت توســط کنتاکتور و فیوز مربوطه واقع در جعبه کنتاکتورها
حفاظت ميشوند.
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مشخصات اين اتوبوس هیبريد در جدول زير آورده شده است.
مشخصات اتوبوس هیبريد
وزن کل با  60مسافر
نوع سوخت

ولتاژ باس قدرت

استاندارد آاليندگي

16000kg
Diesel

650VDC
EU IV

مصرف سوخت در سیکل شهري (کاهش30 L/100 km )18 L/100 km
حداکثر سرعت
100km/hr
حداکثر شیب پیمائي
20%

دستاوردهاي کلي پروژه
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دستاوردهاي اين پروژه به غیر نمونه اتوبوس طراحي و ساخت شده
را موتوان در چند بخش زير ارايه نمود:

الف) نتايج کلي
کاهــش حداقــل 30درصد مصرف ســوخت اتوبوس درون
.1
شهري
کاهش  50درصدي آاليندهها و دستیابي به استاندارد يورو
.2
 4در کاهش آلودگي هوا
همکاري گســترده بخشهاي مختلف صنعت و دانشگاه در
.3
اين پروژه
مستندسازي جامع مراحل طراحي و ساخت اتوبوس هیبريد
.4
الکتريکي و دانش فني بوميسازي شده در اين پروژه

ب) قابلیتهاي فني ايجاد شده
.1
.2
.3
.4
.5
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طراحي و ساخت استند تست موتور احتراقي-ژنراتور
طراحي و ساخت سیستم تست مجموعه باتري
طراحي و ساخت درايو ماشینهاي الکتريکي
طراحي مجموعه باتريها براي خودروهاي الکتريکي و
هيبريد الکتريکي
قابلیت تست تجهیزات قواي محرکه خودروهاي هیبريد
الکتريکي
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