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 آزمايشگاه مرجع كيفيت توانامكان سنجي و طراحي   :پروژه عنوان

  طرح جامع كيفيت توان   عنوان طرح:
  سند توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق  واحد اجرايي:

  ماه 16: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  شريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:تبيين و ت
  

هم تواند مايشگاه مرجع كيفيت توان ميزاي برخوردار است. يك آوجود يك آزمايشگاه مرجع كيفيت توان در كشور از اهميت ويژه
شامل  يت توانكيف گيري كند و هم تمام تجهيزات موجود در زنجيره اندازه گيريتجهيزات مختلف را اندازه يهاي توليدميزان اغتشاش

گيري كيفيت توان را از حيث دقت بررسي كند. در حال حاضر اين آزمايشگاه در ي اندازههاورماتورهاي جريان و ولتاژ و دستگاهتراسف
- ار مهم مييكشور وجود ندارد و با توجه به نفوذ باالي تجهيزات الكترونيكي، كامپيوتري و الكترونيك قدرتي وجود اين آزمايشگاه بس

و كولرهاي گازي مجهز به  شد. براي مثال يكي از تجهيزاتي كه با رشد سريعي در حال ورود به شبكه ميباشند، تجهيزات رمزارزهابا
دهند اما در رابطه با ميباشد. توليدكنندگان اين تجهيزات معموال اطالعاتي در رابطه با انرژي مصرفي اين دستگاه ارائه مي اينورتر
اطالعاتي وجود ندارد. با توجه به تخمين رشد سريع اين تجهيزات  در شبكه، بايد ميزان  هان اين دستگاههاي كيفيت تواپديده

هاي توليدي اين تجهيزات در يك آزمايشگاه مرجع بررسي و در صورت پايين تر بود از حدود مجاز اجازه ورود به شبكه را پيدا اغتشاش
كنند. اين موارد تماما در يك آزمايشگاه مرجع كيفيت توان بايد بررسي شود. هدف از اين پروژه طراحي و ساخت يك آزمايشگاه مرجع 

  پروژه به شرح ذيل است: كيفيت توان است. مراحل اين
  

 هاي مرجع كيفيت توان در دنيا؛بررسي آزمايشگاه .1

 امكانسجي و تهيه طرح كسب و كار آزمايشگاه مرجع كيفيت توان  .2

 آزمايشگاه كيفيت توان در كشور؛ فني ارائه طرح و مشخصات .3

 واردات؛ سنجي تامين تجهيزات توسط توليدكنندگان داخل و تعيين تجهيزات مورد نياز جهتامكان .4

 نتايج مراحل قبلبرآورد اقتصادي و تهيه طرح توجيه فني اقتصادي بر مبناي  .5

  تهيه اسناد فني و تهيه نقشه هاي طراحي بيسيك آزمايشگاه جهت برگزاري مناقصات و خريد تجهيزات .6
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

  فني اقتصادي و اسناد طراحي بيسيك آزمايشگاه استطرح كسب و كار، گزارش توجيه  محصول نهايي اين پروژه
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