
 عنوان پروژه

 خودروبرقی شارژ عمومی هایایستگاه از برداریبهره و نصب طراحی، اجرایی و فنی مشخصات تدوین و تهیه

 شرح مختصری از پروژه •

درصد مصرف نهايي انرژي در ايران به بخش حمل  25دهد كه بیش از نشان مي 1394نگاهي گذرا به ترازنامه انرژي كشور در سال 

میلیون تن بوده  160اي توسط بخش حمل و نقل بیش از گازهاي آالينده و گلخانهشود. در همین سال میزان تولید و نقل مربوط مي

 هزار میلیارد ريال برآورد گرديده است. 53هاي اجتماعي ناشي از آن و هزينه

بزرگ  با توجه به رشد قابل توجه آمار ارائه شده طي سالهاي آتي، متاثر از رشد جمعیت و بالطبع آن گسترش حاشیه نشیني در شهرهاي

اي انديشیده شود تا مشكالت حاصل در صورت امكان كشور، افزايش سطح رفاه و بالطبع آن افزايش تعداد خودروها الزم است، چاره

حل شده و يا كاهش يابند. بر اين اساس و با توجه به تاثیرپذيري صنعت خودرو كشور از پیشرفتهاي جهاني ارائه شده در زمینه تولید 

اردات خودرو و اهداف كالن در نظر گرفته شده در نقشه راه صنعت الكترونیك خودرو كشور( بديهي است كه در خودرهاي برقي )و

اي نه چندان دور نیز خودروهاي برقي به صورت وسیع در كشور ما مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اهمیت و نقش سازنده آينده

ا و توجه ويژه به مباحثي همچون امنیت انرژي و عدم وابستگي در تولید بنزين خودروهاي برقي در سفرهاي درون شهري در كالنشهره

انديشي در خصوص نحوه و چگونگي تامین انرژي اين خودروها را الزامي با تنوع بخشي به منابع انرژي در بخش حمل و نقل لزوم چاره

پذيرد و بديهي است كه كه در سطح توزيع صورت ميسازد. با توجه به طبیعت و خصوصیات خودروهاي برقي، اتصال آنها به شبمي

رسد كه همچون ايستگاههاي توزيع براي شارژ باطري اين خودروها به ادوات و ابزارهاي جديدي نیاز است. در اين بین به نظر مي

اندازي ايستگاههاي اخت و راهحل جهت تامین انرژي مورد نیاز خودروهاي برقي طراحي، سهاي نفتي )بنزين و گازوئیل( اولین راهفرآورده

 شارژ عمومي اين وسايل باشد. 

از ايستگاههاي شارژ عمومي، تدوين اسناد فني  سازي شرايط الزم جهت استفاده بهینه و گستردهيكي از اقدامات مورد نیاز براي آماده

در اين راستا بايد اسنادي جهت تعیین هاست. كارگیري اين سیستمها و الزامات مرتبط با بهحاوي مشخصات فني و دستورالعمل

برداري از ايستگاههاي شارژ خودرو برقي تهیه گردد. تهیه اين اسناد به مشخصات فني و اجرايي به منظور طراحي، نصب و بهره

موده و زمینه گیران كمك خواهد نمود تا تامین برق مورد نیاز خودروهاي الكتريكي و موارد مربوطه را مديريت نسیاستگذاران و تصمیم

شود تا گذاران در بخشهاي خصوصي و دولتي كمك ميرا براي استفاده هر چه بهتر از اين خودروها فراهم سازند. همچنین به سرمايه

برداري از ايستگاههاي شارژ عمومي را با سهولت بیشتري دنبال كرده و سريعتر به اهداف از پیش تعیین فرايند طراحي، نصب و بهره

 آيد.يابند. ضمن آنكه از ايجاد سردرگمي و تلفات سرمايه، زمان و انرژي نیز ممانعت بعمل ميشده دست 



برداري از ايستگاههاي عمومي تهیه و تدوين مشخصات فني و اجرايي طراحي، نصب و بهره"با توجه به مطالب گفته شده، انجام پروژه 

برداري از سیستمهاي قدرت در دستور ريزي و بهرهو با مديريت گروه برنامهبه كارفرمايي سازمان برنامه و بودجه  "شارژ خودرو برقي

 كار پژوهشگاه نیرو قرار گرفته است. دستاوردهاي اين پروژه بشرح ذيل خواهد بود : 

 هاي شارژ خودرو برقي در كشور هاي گوناگون ايستگاهبرداري از سازهالزامات مورد نیاز جهت طراحي، نصب و بهره •

 هاي شارژ خودرو برقي در كشوربرداري از اجزاء مكانیكي ايستگاهت مورد نیاز جهت طراحي، نصب و بهرهالزاما •

 هاي شارژ خودرو برقي در كشور برداري از مدار قدرت ايستگاهالزامات مورد نیاز جهت طراحي، نصب و بهره •

 كشور  هاي شارژ خودرو برقي درالكترونیكي ايستگاهبرداري از سیستمهاي الزامات مورد نیاز جهت طراحي، نصب و بهره •

 هاي شارژ خودرو برقي در كشور برداري از سیستمهاي مخابراتي ايستگاهالزامات مورد نیاز جهت طراحي، نصب و بهره •

 هاي شارژ خودرو برقي در كشوربرداري از ساير تجهیزات ايستگاهالزامات مورد نیاز جهت طراحي، نصب و بهره •


