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 الكترونيك ادوات بر مبتني چنجر تپ نمونه يك ساخت و اقتصادي و فني سنجي امكان مطالعات  :پروژه عنوان

 قدرت
 طرح تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه توزيع عنوان طرح:

  ت در شبكه برقتوسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدر سند  واحد اجرايي:
  ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 يشبكه به را حرارتي هايپمپ و برقي خودروهاي تجديدپذير، هايانرژي منابع ايگسترده شكل به آينده در هوشمند، هايشبكه
 اما. شوندمي گرفته نظر در هوشمند هايشبكه در تقاضا پيك كنترل منظور به يرپذ انعطاف بارهاي از بسياري. كنندمي متصل توزيع
 بنابراين. باشدمي اهميت داراي شده توليد توان كيفيت باال، ظرفيت با توليدي هايكارخانه و كامپيوترها مانند حساس بارهاي براي
 قدرت،تحقق الكترونيك رابط از استفاده با كه باشندمي قدرت يشبكه كليدي هايويژگي از پذيريوانعطاف پذيريكنترل پذيري،رويت
. است نياز اينورتر يك به شبكه، به هاآن اتصال براي و ميباشد DC همواره تجديدپذير انرژي منابع از بعضي خروجي توان. پذيردمي
 گردند، متصل شبكه به مستقيم طور به بتوانند كنندمي استفاده AC ژنراتور از كه تجديدپذيري هايانرژي منابع از دسته آن اگر حتي
 سيستم از برداريبهره شرايط برخي در. باشندمي AC به DC مبدل به سپس و DC به AC ازمبدل استفاده به ملزم موارد بعضي در نيز

 از استفاده با تنها كنترلي هاي شرو اين سازيپياده كه نمود كنترل ايهلحظ طور به را ژنراتورها راكتيو توان و حقيقي توان بايد قدرت،
 ديگر يابد، افزايش ژنراتورها، ميكرو مانند شبكه، به متصل پراكنده توليد منابع تعداد اگر حال. شودمي محقق قدرت الكترونيك رابط

 كنترل قديمي وشر. بود نخواهد قدرت سيستم پاسخگوي راكتيو توان و حقيقي توان فركانس، ولتاژ، كنترل سنتي هايروش از استفاده
 خط سازهاي جبران از استفاده موارد بعضي در و خودكار ولتاژ كنترل يرله چنجرها، تپ بر مبتني معموالً توزيع هاي شبكه در ولتاژ
 يك چنجر تپ عالوه، به. كند رفع را شبكه نيازهاي تواندنمي باشد، شده ذخيره شبكه در توان كه زماني كنترلي روش اين. است بوده
 با راكتيو توان منبع يك شرايط اين در. نيست بخش رضايت و سريع كافي اندازه به آن عملكرد زمان كه باشدمي مكانيكي تگاهدس

 در قدرت الكترونيك از استفاده هايحوزه از يكي شود. واقع مفيد تواندمي القايي درمدارهاي ويژه به STATCOM مانند سريع تغييرات
 ترانسفورماتور ولتاژ جريان تنظيم و دائم كنترل مكانيكي، نوع برخالف الكترونيكي تپ. باشدمي سفورماتورهاتران چنجر تپ برق، صنعت

 مبدل طراحي در مسئله مهمترين. گردد فراهم ترانس كامل بار شرايط در تپ تغيير امكان بايستي منظور، بدين.  سازدمي ممكن را
 صورت باال فركانس در مختلف تپ دو بين تپ تغيير عمل اگر. باشدمي شده سوئيچ ايپهت سرگردان اندوكتانس منظور، اين براي قدرت
 اقتصادي و فني سنجي امكان مطالعات مربوط بهپروژه  نيا در .دارد وجود ترانس كامل بار در ثانويه ولتاژ دائمي تنظيم امكان بگيرد،
ل و بررسي قرار خواهد گرفت و يك نمونه آزمايشگاهي ساخته خواهد قدرت مورد تحلي الكترونيك ادوات بر مبتني چنجر تپ نمونه يك
  باشند:باشد كه به شرح زير ميفاز مختلف مي 5پروژه مورد نظر شامل شد. 

   شبكه توزيعدر  كنترل ولتاژ يهامطالعه روش -1
توان ها ميشوند. ازجمله اين روشو بررسي مي بنديشبكه برق دسته ولتاژ كنترلهاي نوين بكارگرفته شده جهت در اين بخش روش

هاي به كار گرفته شده . در اين قسمت انواع روشاشاره كرد تپ چنجر مكانيكي و تپ چنجر مبتني بر الكترونيك قدرت و ...به استفاده 
در داخل  الزامات كنترل ولتاژبا ها و تناسب آنها شوند و با توجه به ماهيت هر يك از روشبندي ميدر دنيا دسته ولتاژ كنترلبراي 

    ارائه خواهد شد. تپ چنجر مبتني بر الكترونيك قدرتسازي هاي مناسب براي پيادهها و روشحلكشور، راه
 يجهت بررس ازيمورد ن شاتيو آزماو اقتصادي   ياستانداردها، دستورالعمل، مشخصات فن هيمطالعه و ته -2

 قدرت كيالكترونبر  يمبتن تپ چنجرهايصحت عملكرد 

بندي و يا وجود دارند مطابق يك دسته شبكه برق ولتاژ كنترلدر اين بخش تجهيزات الكترونيك قدرتي كه در شبكه برق در جهت 
ها و آزمايشات مرتبط با صحت عملكرد اين تجهيزات به منظور كاربرد و اولويت مورد بررسي قرار گرفته و مشخصات فني، دستورالعمل
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 قدرت
 طرح تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه توزيع عنوان طرح:

  ت در شبكه برقتوسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدر سند  واحد اجرايي:
. و ...  تپ چنجر مكانيكي و تپ چنجر مبتني بر الكترونيك قدرتاستخراج خواهند شد. برخي از اين تجهيزات عبارتند از:  طراحي آنان

ها و استانداردهاي مرتبط، مطابق با توجه به اين نكته ضروري است كه در اين قسمت تدوين استاندارد مد نظر نبوده و تنها دستورالعمل
  سازي شوند.للي موجود استخراج خواهند شد تا در صورت نياز در قالب پروژه ديگري تدوين و بوميالممستندات داخلي و بين

  قدرت الكترونيك ادوات بر مبتني چنجر پيشنهادي تپ شنهاديپ -3
كنترل نواع استخراج خواهد شد و ا كنترل ولتاژ نياز به بخش بر اساس مطالعات انجام گرفته و مستندات موجود، نوع و منشا  نيدر ا

 و اند¬استخراج شده 1بخشكه در  كنترل ولتاژ نينو هاي¬. سپس با توجه به روششوند¬يم يدسته بند مورد نيازهاي ولتاژ كننده
  .شود¬يم شنهاديپ سازي¬ادهيپ يمناسب برا هاي¬در داخل كشور، روش الزامات كنترل ولتاژ نهمچني

 قدرت الكترونيك اتادو بر مبتني چنجر پيشنهادي تپ سازييادهپ -4

روش بر اساس  نتري¬نهيبه مورد نياز هاي ولتاژكنترل كنندهو با توجه به نوع  3و  1انجام گرفته در بخش  هاي¬يبا توجه به بررس
به صورت عملي  3و تپ چنجر مبتني بر الكترونيك قدرت پيشنهاد شده در بخش  ردگي¬يمطالعات صورت گرفته مورد استفاده قرار م

  با توان ارائه شده توسط كارفرما پياده سازي خواهد شد.متناسب 
  تهيه كتابچه راهنماي كلي براي پروژه مورد نظر  -5 

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
سي مشخص ) در شبكه توزيع به همراه برربتني بر الكترونيك قدرت با توان تپ چنجر مبررسي امكان استفاده از اين نوع تپ چنجر (

 مباحث اقتصادي و دستورالعمل ها و مشخصات فني مورد نياز، ساخت يك نمونه كامل جهت بهره برداي در شبكه نمونه.
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