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 در شبكه هاي هوشمند آتي EMCو مشكالت  نكيفيت توا  :پروژه عنوان

  طرح جامع كيفيت توان  عنوان طرح:
  قدرت در شبكه برق كيالكترون زاتيتجه يتوسعه فناور سند  واحد اجرايي:

  ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:تبيين و 
باشد. اين موضوع باعث هاي الكترونيك قدرت ميشبكه هوشمند آينده وجود درصد باالي منابع تجديدپذير و مبدل هايويژگييكي از 

- باالي مبدل هاي اين شبكه باشد. در واقع نفوذچالشترين ) از مهمEMCشود كه كيفيت توان الكتريكي و سازگاري مغناطيسي (مي
بوجود آيد. بر اين ها هاي امروز از ديدگاه كيفيت توان براي اين شبكهشود رفتاري متفاوت با شبكههاي الكترونيك قدرت باعث مي

هاي هوشمند آتي از ديدگاه كيفيت توان در نظر گرفته شود. هدف از اين پروژه بررسي  اساس بايد موارد مختلفي در رابطه با شبكه
  باشد:باشد. مراحل اين پروژه به شرح ذيل ميمانع كيفيت توان در شبكه هاي هوشمند آتي ميجامع و 
 ؛بررسي انواع اختالالت كيفيت توان جديد و نوظهور در شبكه هوشمند آتي .1
پراكنده  و افزايش نفوذ آنها همچون منابع توليدهوشمند بررسي تاثير بازيگران و تجهيزات جديد متصل شده به شبكه  .2

قدرت اكتيو، ريزشبكه ها  صوصا منابع تجديدپذير و مبتني بر اينورتر، خودروهاي برقي، تجهيزات مبتني بر مبدل الكترونيكخ
 ... و

 ؛بررسي مسائل كيفيت توان همراه با پخش توان دو طرفه در شبكه هوشمند .3
 ؛افزاري جديد افزاري و نرم گيري مورد نياز به همراه الزامات سختهاي جديد اندازهتكنولوژي .4
بازآرايي خودكار و دستي،  ،وار- همچون كنترل ولتهوشمتد تاثيرات بكارگيري توابع عملكردي اتوماسيون در شبكه توزيع  .5

 ؛بر كيفيت توان... مديريت مصرف و
 ؛روشهاي جديد رفع اختالالت كيفيت توان در شبكه هوشمند .6
 ؛مسائل كيفيت توان ريز شبكه ها .7
نسبت به  تداخل در شبكه هوشمند به دليل افزايش سطح انتشار آلودگي، كاهش سطوح ايمني يتبررسي تغييرات احتماال .٨

 ؛آلودگي و يا افزايش گسترش آلودگي در شبكه و انتقال به تجهيزات
  هاي هوشمند.هاي كيفيت توان در شبكههاي جديد مورد نياز براي تحيليل پديدهشاخص .9

  ر):(خروجي مورد انتظا مشخصات محصول نهايي
 است.مراحل پروژه هاي محصول نهايي اين پروژه گزارش
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

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

  :4451داخلي  88079400تلفن 

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

 


