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 :پروژه عنوان
 مجاز محدوده تعیین و برقی خودرو شارژ هایایستگاه حضور با توزیع هایشبکه توان کیفیت مطالعه و بررسی

 استاندارد

 بین خودرو برقی و شبکه قدرت انرژی ادلبتامین و ت عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری خودرو برقی : واحد اجرایی

  ماه 12 حداکثر :اجرای پروژه زمان مدت برآورد کلی

 ین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:یتب

 
برق  عیاز منظر شبکه توز یکه نقاط قوت و ضعف ورود خودرو برق شودیبرق باعث م عیتوز هایشبکه یبر رو یمطالعه اثرات خودرو برق

شارژر خودرو برقی به دلیل استفاده از قطعات  .را فراهم کند یو برقخودر ترشیورود ب یاقدامات مناسب برا عیاستخراج شود و شبکه توز
بررسی کلی معایب حضور خودرو برقی از  ،این پروژه الکترونیک قدرت در آن، اثرات سوء بر روی کیفیت توان شبکه توزیع دارد. هدف از انجام

و با توجه به  شدهانجامهای توزیع در شبکه موردبحثکیفیت توان  هایبندی معیاردسته الزم است .باشدمی در شبکه توزیع منظر کیفیت توان
همچنین استانداردهای گیرد. از معایب حضور خودرو برقی از منظر کیفیت توان صورت  اییبندرتبههای مختلف در کشور شدهانجاممطالعات 

 به منظور حفظ کیفیت توان استخراج شود. اشارژره مرتبط به این موضوع شناسایی و بررسی شده و معیارهای طراحی اصولی
ای و تجمعی از به این منظور الزم است شبیه سازی کامپیوتری بر روی شبکه توزیع نمونه انجام شده و اثرات ورود خودرو برقی بصورت نقطه

از قبیل کنترل  ،معیارهای کیفیت توانکلیه راهکارهای کنترل  منظر فاکتورهای کیفیت توان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. همچنین
 .باشدمورد نیاز میکاهش ولتاژ و غیره  ،مدتکوتاههارمونیک، نوسانات 

 باشد:بطور خالصه در این پروژه مراحلی به شرح زیر مورد نظر می
 های مختلف کیفیت توان شبکه توزیع ایستگاه های شارژ بر روی شاخصسطوح مختلف  بررسی اثرات  -
 های شارژ مختلف ط با کیفیت توان در حضور ایستگاهاج استانداردهای مرتباستخر -
 ارائه راهکار به منظور حفظ کیفیت توان در محدوده مجاز در حضور ایستگاه های شارژ -
 شارژ از منظر کیفیت توان و اخذ تاییدیه هایتدوین دستورالعمل و ضوابط اتصال به شبکه ایستگاه -
 
 
 

 :)خروجی مورد انتظار(هاییمشخصات محصول ن
 

 ای و تجمعیسازی کامپیوتری از اثرات خودرو برقی بر کیفیت توان بصورت نقطهارائه شبیه -

 نمونه( واقعی سازی یک شبکه توزیع شبیهبا استفاده از )بر کیفیت توان شبکه توزیع حضور خودرو برقی  اثراتارائه گزارش  -

 استانداردابق با کنترل کیفیت توان مطهای راهکارارائه  -

 از مراجع ذیصالح صنعت برق تدوین دستورالعمل و ضوابط اتصال به شبکه ایستگاه شارژ از منظر کیفیت توان و اخذ تاییدیه -

 


