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 طراحی پایلوت اتوبوس برقی در شهر تهران :پروژه عنوان

 پایلوت اتوبوس برقی-های شارژ خودرو برقیایستگاه عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری خودرو برقی واحد اجرایی:

 ماه 15 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
ها با موتور های سنتی در آلودگی هوا و تاثیر آنها برسالمت انسان و همچنین کارکرد درجای اتوبوسبا توجه به سهم باالی اتوبوس

شود، پرداختن به موضوع جایگزینی این وسایل نقلیه با نوع برقی از زیاد سوخت و سرمایه در کشور می سوز که منجر به هدررفتدرون
ها بیشترین تاثیر را نسبت به دیگر آالینده 10PM و   2.5PMذرات  (WHOضروریات کشور می باشد. بنابر گزارش سازمان سالمت جهانی)

درصد آن ناشی از  53درصد است و  70منابع متحرک در انتشار این آالینده برروی سالمت مردم دارند که در شهر تهران سهم 
 هاست.اتوبوس

های برقی به ناوگان اتوبوسرانی را اجرا نماید. با توجه به مزیای جایگزینی اتوبوس برقی، شهرداری تهران در نظر دارد طرح ورود اتوبوس
سازی اتوبوس برقی با همکاری تولیدکنندگان داخلی در اولویت بعدی قرار ح بومیهای سنتی، طربا توجه به توان داخلی در تولید اتوبوس

در فازهای آتی  "دارد. در فاز اولبرقی عدد اتوبوس  20 ایلوت اتوبوس برقی در شهر تهران برایطراحی پ "این پروژه اختصاص به  دارد.
 د نظر قرار خواهد گرفت.پروژه، مراحل مشاوره و نظارت بر اجرا و بومی سازی اتوبوس برقی م

 مراحل کلی مورد نظر در این پروژه عبارت است از :
 های میدانی در خصوص مسیرهای اتوبوسرانی تهران و انتخاب مسیرهای متنوع از نظر طول مسیر و شیب پیمایی انجام بررسی

 جهت اجرای پایلوت

  بررسی انواع اتوبوس برقی شاملBEV  ،)تمام برقی( HEVگازوییل(- /باتریCNG-  )پیل سوختی و انتخاب نوع  یاباتری
 بهینه اتوبوس برقی مناسبی شهر تهران

 استخراج مشخصات فنی اتوبوس برقی مناسب مسیرهای تعیین شده مطابق با اقلیم تهران طبق استاندارد 

 دانش فنی به کشور باقابلیت واردات به کشور و قابلیت مشارکت در انتقال  شناسایی سازندگان اتوبوس برقی در دنیا 

  شارژ مناسب و انتخاب روش بهینه) شبانه، ایستگاهی،انتهای مسیر(بررسی فنی و اقتصادی در خصوص نوع و روش 

  طراحی زیرساخت شارژ اتوبوس برقی متناسب با مسیرهای انتخابی و توان مورد نیاز )شبکه توزیع، استگاه شارژ، کنترل و
 مانیتورینگ ( طبق استاندارد

 

 )خروجی مورد انتظار(: مشخصات محصول نهایی
عدد اتوبوس  20 رود در انتهای این پروژه نوع و مشخصات فنی اتوبوس و ایستگاه شارژ، نحوه شارژ مناسب برای بکارگیریانتظار می

برقی مناسب با اقلیم تهران استخراج شده و پایلوت از نظر تنوع تجهیزات و مسیرهای متنوع از نظر طول مسیر و شیب پیمایی طراحی 
شود.در این خصوص الزم است الزامات زیر ساخت شارژ از قبیل تامین انرژی، کنترل و مانیتورینگ و الزامات تاسیساتی و عمرانی طبق 

 المللی مدنظر قرار گیرد.نداردهای معتبر بیناستا

 
 


