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 :پروژه عنوان
برداری از منظور بهره های مورد نیاز شبکه توزیع برق بهزیرساختها و ساختپیشو بررسی  مطالعه

 های شارژایستگاه

  تامین و تبادل انرژی بین خودروی برقی و شبکه قدرت عنوان طرح:

 توسعه فناوری خودرو برقیمرکز  واحد اجرایی:

 12 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

های شارژ از منظر توان و سطح ولتاژ باشد. ایستگاههای شارژ امری ضروری میصنعت خودرو برقی، توسعه زیرساخت ایستگاه منظور توسعه به
توان قابل در نوع خانگی دارای فراوانی باال بوده و در نوع سریع آن های شارژ ایستگاه از آنجایی که شند.بادارای سطوح مختلفی میورودی 
ایستگاه های شارژ مورد بررسی دقیق از جوانب است تجهیزات شبکه توزیع برق متناسب با ورود  الزمکنند، میرا از شبکه دریافت ای مالحظه

 تطبیق یابد.تناسب با آن مختلف قرار گرفته و طراحی شبکه م
شبکه توزیع درحضور ایستگاه های شارژ کند و سریع است بصورتی که مشخص شود با نصب شارژرهای کند و بررسی  ،این پروژههدف از انجام 

طح سقرار گیرد. گیرند و طراحی چه تجهیزاتی الزم است مورد بازبینی سریع بر روی یک فیدر توزیع، چه عواملی از شبکه تحت تاثیر قرار می
و از جمله عواملی است که الزم است مورد  فوق توزیع سطح بارگذاری ترانس توزیع وو  سیستم حفاظت بارگذاری خطوط، سطح ولتاژ شین،

رای نصب شده است و هم بروی آن های پیشنهادی هم برای فیدری که ایستگاه شارژ راهکارها و الزم است بررسی بررسی و بازبینی قرار گیرد.
برداران شرکت توزیع منظور استفاده بهرهصورت دستور العمل بهبهساختار کلی شبکه توزیع ناحیه انجام شود. در انتها الزم است خروجی این پروژه 

  در ایران تهیه شود.
 شوند:در این پروژه موارد زیر بررسی میطور خالصه به

 تغییرات ایجاد شدهحفاظتی با سیستم پذیری مطالعه و بررسی تاثیر ورود ایستگاه شارژ بر سیستم حفاظتی موجود و ارائه راهکار مناسب برای تطبیق -

 آمدهبه وجود  منظور تطبیق پذیری شبکه توزیع با تغییراتهکار مناسب بهاهای شارژ در بارگذاری خطوط و ارائه رمطالعه و بررسی تاثیر ورود ایستگاه -

 پذیری شبکه توزیع با تغییرات ایجاد شدههای شارژ بر بارگذاری ترانس توزیع و ارائه راهکار مناسب برای تطبیقمطالعه و بررسی تاثیر ورود ایستگاه -

 با تغییرات ایجاد شده پذیری شبکه توزیعها و ارائه راهکار مناسب برای تطبیقمطالعه و بررسی تاثیر ورود خودرو برقی بر سطح ولتاژ شین -

 برای از بین بردن تغییرات نامتعادلی ایجاد شده مطالعه و بررسی تاثیر ورود خودرو برقی بر میزان نامتعادلی خطوط و ارائه راهکار مناسب  -

 مطالعه و بررسی اثر خودرو برقی از نظر انرژی ذخیره شده و تحویل انرژی به شبکه توزیع و ارائه راهکار -

 عات بر روی شبکه نمونه واقعی و ارائه راهکارانجام مطال -

 های قبلبردار شبکه توزیع در هر یک از موارد گفته شده در بخشتدوین دستور العمل نهایی برای بهره -

 
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 

 شارژ  هایایستگاه از برداریبهره رمنظوبه برق توزیع شبکه نیاز مورد هایزیرساخت بررسی و نهایی مطالعه گزارش ارائه -
 دستور العمل نهایی بررسی سیستم حفاظتی شبکه توزیع بعد از نصب ایستگاه شارژ  گزارش ارائه -
  ارگذاری خطوط، ترانس و بررسی سطح ولتاژ و نامتعادلی ولتاژدستور العمل نهایی بررسی سطح ب گزارش رائها - -

  راهکار ارائه گزارش بررسی شبکه نمونه و ارائه -

 

 


