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 STS صنعتي نيمه نمونه يك ساخت و اقتصادي و فني سنجي امكان مطالعات  :پروژه عنوان

  توزيع قدرت در شبكه كيالكترون زاتيطرح تجه  عنوان طرح:
  قدرت در شبكه برق كيالكترون زاتيتجه يتوسعه فناور سند  واحد اجرايي:

  ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 واز شده وصل بار و ورودي برق منبع بين كه جامد حالت قطعات از متشكل است دستگاهي)  اس پي يو(  وقفه بدون تغذيه منبع

 ساختار لحاظ از ها اس پي يو مدل ، كلي طور به : كند مي جلوگيري آن كامل قطع جمله از)  شهر برق(  ورودي برق بروزاختالفات
 Line,  حالت سه از يكي در طراحي interactive  ,Off‐line On‐line چند ، يك هر خاص طراحي از صرفنظر.  گيرند مي قرار 
 را انرژي است دهاستفا قابل شهر برق كه زماني تا و هستند باتري داراي آنها همه.  است مشترك ها اس پي يو تمامي در مهم ويژگي

 بايد سيستمها تمام بنابراين.  كنند مي تبديل AC(( متناوب جريان به را باتري انرژي شهر برق قطع از پس و كنند مي ذخيره باتريها در
 در سوئيچ يك با همراه كه هستند Bypass سيستم يك داراي ها اس پي يو تمام همچنين.  باشند اينورتر مدار و باتري شارژ داراي

 به با خروجي سوئيچ مدار موارد از بسياري در.  كنند مي فراهم شهر برق از مستقيم تغذيه جهت را Load با ارتباط وسيله خروجي
 عملكرد . گيرد مي انجام رله وسيله به كار اين پايين توان هاي اس يوپي در البته.  شود مي تكميل استاتيك سوئيچهاي كاربردن
 صورت به اينورتور خروجي اس پي يو خروجي در باراضافي وجود صورت در كه باشد مي گونه بدين سا پي يو در استاتيك سوئيچ

 در .است شده گنجانده استاتيك سوئيچ در اضافه جريان انتقال مدار يك منظور اين براي. يابد مي انتقال جايگزين منبع به اتوماتيك
 ويژگي، اين بدون. يابد مي انتقال جايگزين منبع به خودكار صورت به اضافي جريان بار در زياد فشار وجود يا بار بودن خراب صورت
 از به بار تمام شود مي باعث زياد احتمال به روش اين. دهد انتقال خرابي بردن بين از براي قبل فعلي حد به را جريان تواند مي اينورتر
 بين از براي اتوماتيك صورت به را جريان باشد) سازنده به ستهب( درصد 125 تا 110 در جريان وقتي استاتيك، سوئيچ. شود داده دست
 باعث بار از انرژي اوليه تامين با شود، قائل تفاوتي فشار و خرابي ميان نميتواند مدار اين كه آنجا از. كند مي ارسال منبع به خطا بردن
 به را اينورتر خروجي خودكار انتقال استاتيك سوئيچ .ددگر تامين جايگزين منبع از انرژي و يابد انتقال جايگزين منبع به كه شود مي
 يك. شود ارزيابي UPS يك انتخاب هنگام در بايد استاتيك سوئيچ از انتقال زمان. كند مي فراهم اينورتر خرابي صورت در متناوب منبع

 با همراه استاتيك هاي سوئيچ اكثر. باشد داشته عادي بحراني بارهاي براي ثانيه ميلي چهار انتقال زمان حداكثر بايد استاتيك سوئيچ
 اينورتر به انتقال هنگام در ثانيه ميلي چهار استراحت يك استاتيك سوئيچ .گردد مي عرضه تجهيزات از يكي عنوان به اس پي يو يك

 هنگامي. شود مي عرضه اينورتر طريق از سوئيچ به ولتاژ سنجش خرابي گردد مواجه مشكلي با اينورتر به انتقال وقتي. كند مي فراهم
 شدن متوجه زمان.  كند مي انتقال به شروع و شود مي متوجه را ولتاژ دادن دست از استاتيك سوئيچ دهد، مي رخ خرابي اينورتر در كه
 .باشد مي ثانيه ميلي چهار حدود انتقال تا ولتاژ افت

قدرت مورد تحليل و  الكترونيك ادوات بر مبتني ل ساز بارمتعاد نمونه يك اقتصادي و فني سنجي امكان مطالعات مربوط بهدر ادامه  
باشد كه به شرح زير فاز مختلف مي 5پروژه مورد نظر شامل بررسي قرار خواهد گرفت و يك نمونه آزمايشگاهي ساخته خواهد شد. 

  باشند:مي
  و اانواع كاربردهاي آن در سطح دنيا در شبكه توزيع STSنحوه عملكرد مطالعه  -1

، مورد نيازالزامات با  و تناسب آن STS. با توجه به ماهيت قرار خواهد گرفتبررسي د تحليل و رمو  STS عملكرد نحوه ين بخش در ا
  ارائه خواهد شد. STSسازي هاي مناسب براي پيادهها و روشحلراه
 يجهت بررس ازين مورد شاتيو آزماو اقتصادي  ياستانداردها، دستورالعمل، مشخصات فن هيمطالعه و ته -2

 جهت كاربرد در شبكه توزيع كشور STS صحت عملكرد

 ها و آزمايشاتبندي و يا اولويت مورد بررسي قرار گرفته و مشخصات فني، دستورالعملمطابق يك دسته STS ساختار در اين بخش
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  توزيع قدرت در شبكه كيالكترون زاتيطرح تجه  عنوان طرح:
  قدرت در شبكه برق كيالكترون زاتيتجه يتوسعه فناور سند  واحد اجرايي:

ه به اين نكته ضروري است كه در اين . توجاستخراج خواهند شد به منظور كاربرد و طراحي آنان مرتبط با صحت عملكرد اين تجهيز
المللي موجود ها و استانداردهاي مرتبط، مطابق با مستندات داخلي و بينقسمت تدوين استاندارد مد نظر نبوده و تنها دستورالعمل

  سازي شوند.استخراج خواهند شد تا در صورت نياز در قالب پروژه ديگري تدوين و بومي
  STS برايساختار مناسب  شنهاديپ -3

هاي انتقال سوئيچاستخراج خواهد شد و انواع  STSنياز به بخش بر اساس مطالعات انجام گرفته و مستندات موجود، نوع و منشا  نيدر ا
 هاي¬، روشSTSعملكرد الزامات  نهمچني و 1بخش مطالب بيان شده در. سپس با توجه به شوند¬يم يدسته بند مورد نياز استاتيك

  .شود¬يم شنهاديپ سازي¬ادهيپ يمناسب برا
 پيشنهادي STS نمونه نيمه صنعتي و ساخت سازييادهپ -4

روش بر اساس مطالعات صورت  نتري¬نهيبه مورد نياز STSو با توجه به نوع  3و  1انجام گرفته در بخش  هاي¬يبا توجه به بررس
به صورت عملي متناسب با توان ارائه شده توسط  3در بخش  پيشنهاد شده سوئيچ انتقال استاتيكو  ردگي¬يگرفته مورد استفاده قرار م

  كارفرما پياده سازي خواهد شد.
 براي پروژه مورد نظر گزارش فناي نهاييتهيه  -5 

  
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

STS با توان ارائه شده توسط كار فرما به همراه راهنماي كامل طراحي و ساخت آن. نيمه صنعتي  
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