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 توزیع های شبکه در خودروبرقی شارژرهای هایایستگاه سیستمی اثرات مطالعه و بررسی :پروژه عنوان

 های برقی و شبکه قدرتتامین و تبادل انرژی بین خودرو عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری خودرو برقی  :واحد اجرایی

 ماه 12 حداکثر :پروژهاجرای  زمان مدتبرآورد کلی 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهیتب

 برق عیاز منظر شبکه توز یکه نقاط قوت و ضعف ورود خودرو برق شودیباعث م برق عیتوز هایشبکه یبر رو یمطالعه اثرات خودرو برق
اثر  بر روی ی کالنمطالعه انجام پروژه،هدف از این ند. را فراهم ک یخودرو برق ترشیورود ب یاقدامات مناسب برا عیاستخراج شود و شبکه توز

کنترل ولتاژ و تلفات را اتخاذ کرد. در مراجع  منظوربهاستراتژی الزم با استفاده از آن تا بتوان  می باشدورود خودرو برقی بر پروفیل ولتاژ و تلفات 
توان  به استفاده از ها میاین روش ازجمله است، شدهارائههای برقی روهای متعددی برای کنترل ولتاژ و تلفات در حضور خود، روشیالمللنیب

سازی و شبیه تحلیلها برای انجام مورد ترین روشها آنالیز شود و مناسباین روش .نیاز است کننده ولتاژ و غیره اشاره کرد. ها، کنترلسازذخیره
 در این خصوص الزم است ضوابط فنی مرتبط استخراج شده و دستورالعمل مرتبط استخراج، و تایید آن از مراجع ذیصالح اخذ گردد.. قرار گیرد

 بطور خالصه در این پروژه مطالعاتی به شرح زیر مورد نیاز است:

 های توزیع برقحضور خودرو برقی بر پروفیل ولتاژ و تلفات در شبکه ریتأث -

 ی مناسب جهت کنترل پروفیل ولتاژ و کاهش تلفاتهاارائه راهکار -

 ریزیحضور خودرو برقی در مطالعات برنامه ریتأث -

 برداری شبکه توزیعحضور خودرو برقی در مطالعات بهره ریتأث -

 خش بار شبکه توزیعحضور خودرو برقی در مطالعات پ ریتأث -

 یصالح صنعت برقتدوین دستورالعمل و ضوابط فنی مرتبط و اخذ تاییدیه از مراجع ذ -
 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
 

 عنوانبهیک شبکه توزیع واقعی  -گزارش مربوطه به همراههای توزیع برای آنالیز پروفیل ولتاژ و تلفات در شبکه یافزارنرمارائه بسته  -
 نمونه اولیه فرض شود.

 ریزیرداری و برنامهبخودرو برقی در مطالعات بهره ریتأثارائه گزارش مطالعه  -

 های کنترل ولتاژ و تلفات در حضور خودرو برقیارائه گزارش مربوط به راهکار -

 تدوین دستورالعمل و ضوابط فنی مرتبط و اخذ تاییدیه از مراجع ذیصالح صنعت برق -
 

 

 

 

 


