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 توزیع فشار متوسط شبکه  acبه   dc اینورتر و dcبه  ac یکسوساز و نصب ساخت ،یطراح :پروژه عنوان

 عنوان طرح:
 بکارگیری های چالش رفع و کالنشهرها برق نیروی توزیع شبکه در نیاز مورد تجهیزات هایفناوری توسعه

 هاآن بهینه

 سند توسعه فناوریهای مرتبط با طراحی شبکه توزیع کالنشهرها احد اجرایی:و

 ماه 6: اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

)جریاا  مساتمی د در    DCهای های جدید شبکه توزیع مستلزم تغییر در نگرش طراحي این نوع شبکه ها از جمله استفاده از شبکهرفع نیازمندی
باشند که در طول زما  و با توجاه باه   دارای مزایا و معایبي مي DCو  ACهای باشد. هر کدام از شبکه)جریا  متناوبد مي ACکنار شبکه های 

ع تولیاد  در شابکه و ههاور منااب    DCرشد بارهای در حال حاضر اند. مشخصات سیست  و شرایط شبکه جهت برقرساني به مشترکین انتخاب شده
باا   را خصوصا در شبکه های توزیع مورد توجه قرار داده است. DCهای باشند، استفاده از شبکهپراکنده که غالبا دارای خروجي جریا  مستمی  مي

به حداکثر راهکارها جهت رفع این معضالت و دستیابي  دارند، یکي از بهترین  DCو  ACهای ها و معضالتي که هر کدام از شبکهتوجه به مزیت
 DCو  ACباشد. در واقع استفاده از این نوع شبکه با وجود همزما  باار  مي AC/DCهای هیبریدی و یا ترکیبي استفاده از شبکهآنها های مزیت
 باشد.حل جامع جهت دستیابي به بهترین ساختار شبکه مورد نظر ميیک راه

باشد کاه مملکارد مناساب شابکه     مي acبه  dcو  dcبه  acهای   توزیع، مبدلسیست  DCو  ACهای هیبریدی شبکههای اصلي از نیازمندی
های الکترونیک قدرت در یک فیدر شبکه فشار متوساط  در شکل زیر شماتیک مبدلهای آنها خواهد داشت. بستگي زیادی به مشخصات و ویژگي

یک پسات  تأمین بار  ها جهتکابلرشته های طح ممطع و تعداد در این فیدر، کاهش ساستفاده خط جریا  مستمی  نشا  داده شده است. هدف از 
 باشد. ميتوزیع زمیني 

 

 

 

 

 هدف از این پروژه، ساخت دو مبدل با مشخصات فني ذیل است.

)مبادل   DCبه فشار متوساط   ACکیلوولت جهت تبدیل ولتاژ فشار متوسط  20یکسوساز تمام موج قابل نصب بر روی فیدر فشار متوسط  -1
 د1

 د2)مبدل  ACبه فشار متوسط  DCکیلوولت جهت تبدیل ولتاژ فشار متوسط  20اینورتر قابل نصب بر روی فیدر فشار متوسط  -2

 

 از: ندرتامب فوق الذکرهای الکترونیک قدرت تبط با مبدلها و الزامات مرمهمترین ویژگي

  کیلوولت آمپر  800نامي: هرفیت 

 مل جریا  نامي و اتصال کوتاه شبکه طبق استانداردقابلیت تح 

 2مبدل  1مبدل 

 کیلوولت  20شبکه 

پست فوق 

 توزیع



 قابلیت تحمل ولتاژهای نامي و اضافه ولتاژهای شبکه طبق استاندارد 

 تهرا دشهر )  طراحي و ساخت با توجه به شرایط دمایي و محیطي محل نصب 

 ردااستاند محدوده مجازطبق  :های کیفیت توا  از قبیل ممدار هارمونیک، ریپل ولتاژ، افت ولتاژشاخص 

  سال 3ارائه گارانتي مبدلهای ساخته شده به مدت یک سال و خدمات پس از فروش به مدت 

 

 شرح خدمات کلي این پروژه به صورت زیر خواهد بود:ه به توضیحات اشاره شده جبا تو

 

 شرح خدمات و مراحل کلی انجام پروژه:

  یکسوسازطراحي AC  بهDC نجام شدهاهای سازیو ارائه گزارش و شبیه 

  اینورترطراحي DC  بهAC های انجام شدهسازیو ارائه گزارش و شبیه 

  یکسوسازساخت AC  بهDC  

  اینورترساخت DC  بهAC  

  مملکرد محصولهای انجام و گذراند  آزمو 

  محل نصبدر ها مبدلو تحویل نصب*  

  دائ دوره تحویل موقت و تحویل های الکترونیک قدرت در مملکرد مبدلارزیابي 

 
 تهرا  است. شهرمحل نصب مبارت از یک پست توزیع زمیني واقع در  *
 

  اهداف پروژه:

 :موارد زیر اشاره کرد توا  بهنتایج مورد نظر در این پروژه مياهداف و از جمله 

  هیبریدی اجرای پایلوت شبکه توزیعAC  وDC   

  شبکه توزیع هیبریدی رد استفاده در های الکترونیک قدرت  مومبدلضعف قوت و تعیین و بررسي نماطAC  وDC   

 با هدف هوشمندسازی آنها در آینده برای اولین بار در کشور هیبریدی ایجاد بستر مناسب جهت توسعه شبکه توزیع 

 آماده سازی زیرساخت طراحي و پیاده سازی ریزشبکه در شرکت توزیع نیروی برق تهرا  بزرگ 

 

 د انتظار(:)خروجی مور مشخصات محصول نهایی

 کیلوولتد 20در سطح ولتاژ فشار متوسط ) DCبه  AC یکسوساز -1

 کیلوولتد 20سطح ولتاژ فشار متوسط )در  ACبه  DC اینورتر -2

 


