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 - عنوان طرح:
 سند توسعه فناوري ساخت و بهره برداري از ترانسفورماتورهاي قدرت واحد اجرایی:

 ماه 10: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 شریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:تبیین و ت
 Power Electronicقدرت ( بر الکترونیک مبتنی ترانسفورماتورهاي حالت جامد با عناوین دیگري نظیر ترانسفورماتورهاي

Transformer) و یا ترانسفورماتورهاي هوشمند (Transformer Intelligent Universal ن شوند. ای) نیز شناخته می
انس باال قابلیت تبدیل سطح ولتاژ و کنترل توان را دارند. فرک فورماتورهايترانس هادي قدرت وبا استفاده از ادوات نیمه ورها فورماتترانس

 AC سیستم توزیع، تواند سیستمشود و میو تبادل کننده توان معرفی می پورت سه روتر انرژي یک عنوان حالت جامد به ترانسفورماتور
اصالح ، کنترل سطح ولتاژاز قبیل  ییایکارکردها و مزا يحالت جامد دارا يهاترانسفورماتور را تجمیع کند. DC مسکونی و سیستم

، با توجه به استفاده از ادوات الکترونیک الپذیري با کنترل، خطا انیکنترل جر، ویو راکت ویاکت يهاکنترل پخش توان، توان بیضر
 . شندبایم  AC/DC هاي ترکیبیاستفاده در شبکه

 

 :باشد زیر فنی مشخصات داراي این ترانسفورماتور میبایست
 است. ACولت  400و ولتاژ نامی ثانویه  ACکیلوولت  20ولتاژ نامی اولیه  •

 کیلوولت آمپر (بنا به پیشنهاد شرکت سازنده) باشد. 400الی  50میبایست در رنج  جامدحالت ترانسفورماتور خروجی نامی توان •

 ادل توان دو سویهداراي امکان تب •

 در سمت فشار متوسط و فشار ضعیف DCامکان دسترسی و اتصال به باس  •

  هرتز AC :50 خروجی  فرکانس •
 شـبکه  تائیـد  مـورد  استانداردهاي با مطابق جامد حالت ترانسفورماتور خروجی مشخصات سایر و فرکانس ولتاژ، تغییرات دامنه •

 .باشد ایران برق
 درصد 90ور: حداقل راندمان ترانسفورمات •

 .باشد گرادسانتی درجه+ 40 و -10 بین باید جامد حالت ترانسفورماتور عملکرد براي مجاز دمایی محدوده •
 .باشد داشته را %95 تا %15 رطوبت با وهوايآب در کارکرد قابلیت باید جامد حالت ترانسفورماتور •
 را مطلـوب  کـارکرد  فـوق  محیطـی  شـرایط  در باید سنسورها ازجمله جامد حالت ترانسفورماتور به مربوط و جانبی وسایل تمام •

 .باشند داشته
• THD استاندارد مطابق خروجی ولتاژ IEEE 519 باشد. 
 .است) IEEE1159.3 (2003 استاندارد مطابق %2 از کمتر ولتاژ مجاز نامتعادلی •
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 - عنوان طرح:
 سند توسعه فناوري ساخت و بهره برداري از ترانسفورماتورهاي قدرت واحد اجرایی:

 ازجملـه  سیستم مهم پارامترهاي نمایش و تنظیمات اعمال قابلیت با محلی نمایشگر پنل داراي باید جامد حالت ترانسفورماتور •
 .باشد توان و جریان و ولتاژ ايلحظه مقادیر
   اهداف پروژه:

 :موارد زیر اشاره کرد توان بهاز جمله اهداف و نتایج مورد نظر در این پروژه می
 حرکت به سوي شبکه هاي توزیع برق نسل آینده و بهره گیري از شبکه هاي توزیع هیبریدي (AC/DC)   
 وسعه فناوري ترانسفورماتورهاي حالت جامد در کشورت 
  شبکه توزیع هیبریدي هاي الکترونیک قدرت مورد استفاده در مبدلضعف قوت و تعیین و بررسی نقاطAC  وDC    
 با هدف هوشمندسازي آنها در آینده براي اولین بار در کشور هیبریدي ایجاد بستر مناسب جهت توسعه شبکه توزیع 
 زیرساخت طراحی و پیاده سازي ریزشبکه در شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ آماده سازي 

 
 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی

 ولت 400کیلوولت به  20ترانسفورماتور الکترونیکی با سطوح ولتاژ 

 الزامات شرکت در فراخوان:
 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 

 (TDF08)ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم
 اطالعات تماس:

  :4916داخلی  88079400تلفن 
  :آدرس پست الکترونیکیhnorouzi@nri.ac.ir 
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