
 به نام خدا

 آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی

 دکتر ابوالفضل احمدی مدیر آزمایشگاه:

 منفی یکطبقه  ،مهندسی عمراندانشکده  :شگاهیمکان آزما

 

 

 درباره آرمایشگاه:

 یریآن بکارگ جهیجهان صورت گرفته است و نت یدر بخش انرژ یادیز اریبس راتییچند دهه گذشته تغ یط

 یژانر دیدر کنار آن استفاده از منابع جد و یلیفس یها یآوردن شدت استفاده از انرژ نییپا یها یاستگذاریس



 نیاست. در هم ستیز طیمح یبا حداقل خطر برا ییوجود آوردن فضاه ها ب تیفعال نیا یاست. هدف تمام

را به مرحله اجرا درآورده است که از آن  یاریبس یطرح ها ریگیگسترده و پ اریراستا کشورمان با تالش بس

از  یکیدر کشور  یانرژ یستمهایس یساز نهیصنعت است. به نهیدر زم یبخش انرژ یها یاستگذاریجمله س

 ،یقانون دوم توسعه اقتصاد 19تبصره  "و"هدف بر اساس بند  نیباشد. ا یتوسعه م یبرنامه ها یاهداف اساس

مصوب برنامه سوم در دستور کار دولت  یاستهایس نیو همچن ــرانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

 یتهایبا هدف فعال 1401در سال  یانرژ یستمهایس یساز نهیبه شگاهیمنظور آزما نیقرار گرفته است . به هم

، دکتر رحیم ابوالفضل احمدیدکتر  یجناب آقا یبا همکار یانرژ یها ستمیس یساز نهیو به یشو پژوه یعلم

از جمله نرم  یتخصص یو سخت افزار یارشد و با امکانات نرم افزار یکارشناس انیاز دانشجو یو تعداد زاهدی

 های چون دستگاه ییافزارهاو سخت  یروگاهیو ن یو جرم یحرارت یها کلیس یو طراح یساز هیشب یافزارها

 شگاهیآزما نیا تیدر دستور کار فعال که یکار خود را آغاز کرد و از جمله موارد سیستم های انرژی یریاندازه گ

 یستمهایو س یحرارت یها و مبدل یانرژ دیکارآمد تول یها ستمیو س هیاول یمحرک ها نهیقرار دارد در زم

برنامه  نیاحتراق و همچن یها ستمیو مشعل ها و س هیو تهو یو برودت یحرارت ساتیحرارت و تأس افتیباز

 نهیبه یتخصص یکارگاهها یباشد. برگزار یم دیدر بخش تول یانرژ تیریمد یها ستمیجهت استقرار س یزیر

ها به منظور گسترش استفاده از برنامه ها  روگاهیو ن ساتیدر صنعت تأس انیو دانشجو نیمهندس یبرا یساز

 یتهایاز جمله فعال یروگاهین یو بخشها ساتیدر صنعت تأس یو ارتقاء بهره ور یساز نهیدر به یو مدل ساز

 یفناور یها شرفتیو پ ها یبا صنعت موجب توانمند شگاهیآزما نیا تیفعال تیواحد است که ضمن تقو نیا

 .دینما جادیا یدر سطح مل هزحو نیدر ا یدیجد

 

 اهداف آزمایشگاه:

 طیشرا راتییشده و اثرات مختلف تغ یمدلساز یمنطقه، و استان ،یمل یانرژ یستمهایس شگاهیآزما نیدر ا

 یبرا یمحل اسی. در مقگرددیم لیتحل یانرژ یستمهایس یداریبر پا یاستگذاریو س یاجتماع ،یاقتصاد

 هیتجز یانرژ یستمهایس یداریو پا نیتدو یمصرف انرژ لیگزارشات تحل یگ مصرف کننده انرژزرب یواحدها

 یانرژ یمختلف مدلساز یبا روشها کنندیتالش م بهینه سازی سیستم های انرژی شگاهی. آزماگرددیم لیو تحل

 یمدلساز یاستیو س یتیمختلف حما طیکشور را در شرا یانرژ یستمهایدر س ریدپذیتجد یهایانرژ ونیانتگراس

کشور قرار دهد. در  یران انرژیگ میتصم اریدر اخت یانرژ یگذار استیس یکند و اطالعات جامع برا لیو تحل

 یها یانرژ ،یانرژ یستمهایس لیدر حوزه مختلف تحل  یرشته ا نیب یقاتیموضوعات تحق  شگاهیآزما نیا

 یشگاههایمشترک با آزما ایبطور مستقل و   یجهان شیو گرما ییگلخانه ا یکاهش انتشار گازها ر،یدپذیتجد

توسعه و راه  ،یانرژ یستمهایس لیو تحل یمدلساز نیدر زم رمتبح یانسان یروین تیشود. ترب یانجام م گرید

 باشد. یم شگاهیآزما نیا جادیاز جمله اهداف ا یانرژ یستمهایس لیو تحل یمختلف مدلساز یابزار ها یانداز



 تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه:

 پاور آناالیزر سه فاز 

 ترمومتر لیزری 

 دوربین حرارتی 

 مولتی متر دیجیتال 

 اندازه گیر پارامتر های محیطی 

 نور سنج 

 لپ تاپ یا کامپیوتر 

 میز و صندلی 

  های مهندسی سیستم های انرژینرم افزار 

 

 پروژه های تحقیقاتی جاری:

 در شهرستان  ریرتایشرکت کو یمگاوات 10 یدیخورش روگاهیاحداث ن اقتصادی-یفن سنجی امکان

 نرتسکری افزار با استفاده از نرم یاستان خراسان جنوب رجندیب

 ایران جنوب شرق یانوسیاق یبرق در کرانه ها دیجهت تول یدیخورش یانرژ یسنج لیپتانس 

 بمتل افزار در نرم یشهر اسیها در مق ساختمان یمصرف انرژ یساز و مدل یمطالعه مورد 

  یباد نیژنراتور تورب سازی هیشب یمدل برا کیتوسعه 

 

 

 اعضای آزمایشگاه:

 مدیر آزمایشگاه:

گروه مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه علم و صنعت  مدیردکتر ابوالفضل احمدی، 

)a_ahmadi@iust.ac.ir( 

 :ازمایشگاه مسئول فنی

دانشگاه علم و صنعت ایران و  –کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی رحیم زاهدی،  مهندس

 )rahimzahedi@ut.ac.ir(دانشجوی دکترای مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه تهران 
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 اعضای فعال:

مهندس آرمین قدرتی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه علم و صنعت 

)armin_ghodrati@nt.iust.ac.ir( 

مهندس محمد مهدی فروتن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه علم و صنعت 

) m_furotan@nt.iust.ac.ir( 

 

 ارتباط با آزمایشگاه

بهینه سازی  یپژوهش شگاهیآزما ،عمران یدانشکده مهندس ران،یتهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ا :آدرس

 سیستم های انرژی

  a_ahmadi@iust.ac.ir:ایمیل

rahim_zahedi@alumni.iust.ac.ir 

 

  

 

 تصاویر

 
 پاور آناالیزر سه فاز
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 ترمومتر لیزری

 

 دوربین حرارتی



 

 مولتی متر دیجیتال

 

 اندازه گیر پارامتر های محیطی



 

 نور سنج

 

 

  

 


