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 الكترونيك ادوات بر مبتني بار ساز متعادل نمونه يك ساخت و اقتصادي و فني سنجي امكان مطالعات  :پروژه عنوان

 قدرت
 طرح تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه توزيع  عنوان طرح:

  نيك قدرت در شبكه برقتوسعه فناوري تجهيزات الكترو سند  واحد اجرايي:
  ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 از فاز تك بارهاي قطع و اتصال بودن تصادفي فاز، سه روي بر فاز تك بارهاي يكنواخت توزيع عدم دليل به توزيع هاي سيستم در

 توزيع هاي شبكه در برق مشتركين اغلب. است ناپذير اجتناب امري ولتاژ تعادل عدم ، نامتعادل فاز سه بارهاي وجود نيز و شبكه
 توزيع هاي شبكه لذا. باشد نمي متعادل و يكسان طور به گانه سه فازهاي روي مشتركين اين توزيع و بوده فاز تك هاي كننده مصرف
 هاي شاخص از يكي عنوان به بار تعادل عدم ميزان امروزه. كند مي بورع زيادي نسبتاً جريان ها آن نول سيم از و بوده نامتعادل معموالً
 تلفات افزايش قبيل از مختلفي تبعات نول، سيم شدن دار جريان و توزيع ي شبكه تعادل عدم. شود مي تلقي الكتريكي انرژي كيفيت
 مشتركين، نارضايتي به منجر نهايتاً كه دارد را يرهغ و توزيع ي شبكه در هزينه افزايش فاز، سه ولتاژهاي نامتعادلي ولتاژ، افت توان،
 افزايش آن، از ناشي خطرات و پست خروجي فيدر جريان بار تعادل تنظيم عدم اتوماتيك، كليد قطع سوزي، فيوز انرژي، و توان افت

 تابلوهاي سوختن ، لياتعم پرسنل هاي فعاليت افزايش ها، آن عمر كاهش و تأسيسات حوادث افزايش ناخواسته، هاي خاموشي برخي
 به ضروري امري آن كاهش يا بردن بين از بنابراين. شد خواهد ولتاژ شديد كاهش يا افزايش از ناشي خسارات ترانسفورماتور، و برق
در ادامه . شود مي اشاره بار باالنس معرفي و آن رفع هاي روش بررسي به بار، نامتعادلي بيان ضمن پروژه اين در. رسد مي نظر
قدرت مورد تحليل و بررسي  الكترونيك ادوات بر مبتني متعادل ساز بار نمونه يك اقتصادي و فني سنجي امكان طالعات مربوط بهم

  باشند:باشد كه به شرح زير ميفاز مختلف مي 5پروژه مورد نظر شامل قرار خواهد گرفت و يك نمونه آزمايشگاهي ساخته خواهد شد. 
   ل سازي بارمتعاد يهامطالعه روش -1

شوند. با توجه به ماهيت هر يك از بندي و بررسي ميدسته بار سازي متعادلهاي نوين بكارگرفته شده جهت در اين بخش روش
مبتني  بار ساز متعادلسازي هاي مناسب براي پيادهها و روشحلدر داخل كشور، راه بار سازي متعادلالزامات ها و تناسب آنها با روش

    ارائه خواهد شد. بر الكترونيك قدرت
 يجهت بررس ازيمورد ن شاتيو آزماو اقتصادي  ياستانداردها، دستورالعمل، مشخصات فن هيمطالعه و ته -2

 قدرت كيبر الكترون يمبتن بار ساز متعادلصحت عملكرد 

بندي و يا اولويت وجود دارند مطابق يك دسته بار سازي متعادلدر اين بخش تجهيزات الكترونيك قدرتي كه در شبكه برق در جهت 
ها و آزمايشات مرتبط با صحت عملكرد اين تجهيزات به منظور كاربرد و طراحي مورد بررسي قرار گرفته و مشخصات فني، دستورالعمل

ها و ه و تنها دستورالعمل. توجه به اين نكته ضروري است كه در اين قسمت تدوين استاندارد مد نظر نبوداستخراج خواهند شد آنان
المللي موجود استخراج خواهند شد تا در صورت نياز در قالب پروژه ديگري تدوين استانداردهاي مرتبط، مطابق با مستندات داخلي و بين

  سازي شوند.و بومي
  قدرت الكترونيك ادوات بر مبتني پيشنهادي بار ساز متعادل شنهاديپ -3

استخراج خواهد شد و انواع  بار سازي متعادلنياز به ات انجام گرفته و مستندات موجود، نوع و منشا بخش بر اساس مطالع نيدر ا
 اند¬استخراج شده 1بخشكه در  بار سازي متعادل نينو هاي¬. سپس با توجه به روششوند¬يم يدسته بند مورد نيازبار  ساز متعادل

  .شود¬يم شنهاديپ سازي¬ادهيپ يمناسب برا هاي¬شدر داخل كشور، رو بار سازي متعادلالزامات  نهمچني و
 قدرت الكترونيك ادوات بر مبتني پيشنهادي بار ساز متعادل سازييادهپ -4
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 قدرت
 طرح تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه توزيع  عنوان طرح:

  نيك قدرت در شبكه برقتوسعه فناوري تجهيزات الكترو سند  واحد اجرايي:
روش بر اساس مطالعات  نتري¬نهيبه مورد نياز بار ساز متعادلو با توجه به نوع  3و  1انجام گرفته در بخش  هاي¬يبا توجه به بررس

به صورت عملي  3مبتني بر الكترونيك قدرت پيشنهاد شده در بخش  بار ساز متعادلو  ردگي¬يقرار مصورت گرفته مورد استفاده 
  متناسب با توان ارائه شده توسط كارفرما پياده سازي خواهد شد.

 براي پروژه مورد نظر  گزارش فنيتهيه  -5 

  
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

  كترونيك قدرت با توان ارائه شده توسط كار فرما به همراه راهنماي كامل طراحي و ساخت آن.مبتني بر ال بار ساز متعادل
  

  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها شگاهدان واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
 اطالعات تماس:

  :4451داخلي  88079400تلفن 

 :09912504727موبايل  
  :آدرس پست الكترونيكيaesmaieli@nri.ac.ir 

 


