
 
 واگذاري پروژه تشريح فرم

  RFP26‐24 

 بر مبتني قدرت الكترونيك هايوريفنا حوزه در كشور آينده توزيع شبكه هاينيازمندي استخراج و مطالعه  :پروژه عنوان
  توزيع هايشركت توسعه هايبرنامه و نيازها و فعلي پايش وضعيت

 وزيعتجهيزات الكترونيك قدرت در حوزه تطرح   طرح: عنوان
  سند توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق واحد اجرايي:

  ماه 14  :پروژه اجراي زمان مدت كلي برآورد
  :كلي مراحل ذكر با همراه پروژه تشريح و تببين

ه ، نحوبا پيشرفت روز افزون علم، سرعت توسعه تجهيزات الكترونيكي رو به افزايش است كه نقش مهمي در صنايع مختلف
رشد جمعيت و به طبع آن رشد مصرف انرژي منجر به دو برابر  به بيان بهتر .داردتماعي زندگي روزمره مردم و توليدات اج

ري به تهاي توليد توان تمايل بيشخواهد شد. به همين منظور سيستم 2050شدن كل مصرف انرژي جهان تا سال 
به  مرتبط خواهند داشت هاي زيست محيطي و تغييرات اقليميدگياستفاده از منابع انرژي پاك با هدف كاهش آالين

تمركز بر روي كاهش داد. بر همين اساس  %40به  2030تا  1990اي را در فاصله بتوان حجم گازهاي گلخانهاي كه گونه
به معني تغيير در هاي خورشيدي افزايش يافته است كه اين مهم هاي بادي، نيروگاهمانند توربينمنابع انرژي تجديدپذير 

با  . در همين راستادهداز منابع انرژي تجديدپذير نشان مي %100را با هدف استفاده  2050ساختار سيستم قدرت تا سال 
  ها عبارتند از:ايجاد خواهد شد كه برخي از آن براي آن هاي متعدديتوسعه شبكه قدرت چالش

 اصلي اتصال منابع انرژي توزيع شده كوچك به شبكه توزيع 

 شبكه برقتوسط اي ناهمگون جهت انتقال ها و منابع دادهحجم وسيع از داده 

 افزايش استفاده مصرف كننده نهايي از تجهيزات الكترونيكي 

 مصرفي در شبكه توزيع عدم اطمينان از جهت و ميزان بار 

 نياز به بازتعريف نحوه اتصال شبكه 

 كاهش قطعي ناخواسته نياز به بهبود حالت ارتجاعي شبكه توزيع با هدف 

  انرژي بر مبناي مبدل منابع توليدمشكالت ناشي از اتصال 

 كه توزيعنها در شبهاي ذخيره ساز انرژي و تداخل آتموجود انواع سيس 

 هاي ناشي از استفاده از آن در شبكه توزيعه از خودروهاي برقي و تداخلدافزايش استفا  
تمركز بر روي ادوات و تجهيزات  ،در آينده هانهاي پيشروي آو چالش قدرتبا عنايت به مشكالت ناشي از توسعه سيستم 

قابليت اطمينان و امنيت شبكه افزايش پيدا خواهد كرد به طوري كه پيش  ، افزايشهاكترونيك قدرت با هدف رفع چالشال
داده  توليد و انتقال رونيك قدرتتمامي انرژي الكتريكي توليد شده با استفاده از تجهيزات الكت 2050شود تا سال بيني مي

. تجهيزات خواهند شدهاي الكترونيك قدرت انتقال داده درصد آن از طريق مبدل 80حدود  2030كه تا سال شوند
در  و د داشتني و در نتيجه كاهش اثرات زيست محيطي خواهم مهمي در استفاده بهينه از انرژالكترونيك قدرت سه

در نظر گرفته خواهند شد. اين  به عنوان واسط بخش توليد و مصرف كننده نهايي تقدر هاي متعددي از سيستمبخش
مشتمل بر سيستم حمل و نقل ريلي،خودروهاي الكتريكي، سيستم روشنايي و ... وجود دارند.  هاييتجهيزات در بخش

از هاي جديد نولوژي نسلآغاز و با پيشرفت تك با معرفي ترانزيستورها 1947توسعه تجهيزات الكترونيك قدرت از سال 
كه قابليت عملكرد در سرعت و دقت باال و تلفات كم را دارند به بازار عرضه شده است  كليدهاي الكترونيك قدرت

)IGBTs, GTO,…(. 
  به طور كلي كاربرد تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق عبارت هستند از:
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  سند توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق واحد اجرايي:

پذير با توان باال و در قالب توليد توان پراكنده توسط مصرف هاي تجديدانرژي در قالب نيروگاهاين تجهيزات در توليد 
  شود.نگي و يا به طور كلي با سطوح توان پايين كه در شبكه توزيع نقش بسيار مهمي دارند را شامل مياهاي خكننده
  نتقال تواندر ا به كار رفته تجهيزات الكترونيك قدرت -2

  است كه در بخش توزيع كاربرد چنداني ندارد. با ولتاژ باال DCاين بخش مرتبط با انتقال توان 
  تجهيزات الكترونيك قدرت مورد استفاده در بحث كيفيت توان -3

)، جبران كننده SVCهاي توان استاتيك (تجهيزات الكترنيك قدرت بسياري از جمله جبران كننده
هاي هارمونيكي و ... در شبكه قدرت وجود دارند كه نقش مهمي در كيفيت توان حذف كننده)، STATCOMEاستاتيك(

  تحويلي به مصرف كننده از نظر سطح ولتاژ و فركانس دارند.
  فيلتر توان اكتيو -4

كننده بهبود تجهيز توليد از جهت كاهش هارمونيك در شبكه توزيع روشهاي مختلفي وجود دارد. يك روش عبارت است
هاي موجود را حذف رمونيكاباشد كه به طور ديناميك هف آن و روش ديگر نصب فيلتر اكتيو ميذونيك و حهارم
  نمايد.مي

توان  سازي، توزيع توان، ذخيرهستم قدرت از توليد، انتقالهاي مختلف سيبه طور كلي تجهيزات الكترونيك قدرت در بخش
باالرفتن قابليت  آن،بهبود عملكرد  تم توزيع، بهبود كيفيت توان وسيسها وجود دارد و نقش جدانشدني درو ساير قسمت

كاربرد اين تجهيزات محدود به مكان و مورد خاصي نيست و در صنايع  خواهد داشت. توزيع اطمينان و پايداري سيستم
بررسي تجهيزات . با اين توصيف شناخت و گيرندمختلف، مصارف خانگي، تجاري و تجهيزات پزشكي مورد استفاده قرار مي

الزم  منظور همين اي برخوردار است. بهالكترونيك قدرت و ارتباط و تاثير آنها بر روي شبكه توزيع برق از اهميت ويژه
 مورد با بررسي ساختارهاي بين المللي شبكه توزيع مورد نياز در يكاست تا در ابتدا انواع تجهيزات الكترونيك قدرت 

با حداقل تاثير منفي درحوزه توزيع  استفاده مورد قدرت الكترونيك تجهيزاتكاركرد  قرار گيرد. در ادامه به منظور مطالعه
 شبكه توزيع كشور از نقطه نظر ميزان و نوع تجهيزاتنيازهاي  الزم است تا روي شبكه و با حداكثر كيفيت و راندمان،

ت و موانع موجود در اين شبكه جهت كاربرد تجهيزات پيش بيني الكترونيك قدرت به طور كامل بررسي شده و مشكال
نامه شركت توزيع الزم است تا ضمن بررسي بر . بر همين اساسشوند آنها بررسيلي شده و ضرورت خريد و يا ساخت داخ

قطه نظر برنامه مدون و مشخصي جهت استفاده از اين تجهيزات در شبكه توزيع از ن سال آينده، 10ز در سند چشم اندا
تعداد ادوات الكترونيك قدرت مورد نياز، ضرورت خريد تجهيزات و يا تالش بر ورود دانش فني و تكيه بر توليد داخل 

ها و استانداردهاي ن اطالعات كامل از دستورالعملتهاي الزم به عمل آيد. شايان ذكر است در اين شرايط داشبررسي
يا كاربرد ضروري است. در ادامه يك شبكه نمونه و يا بخشي از يك شبكه توزيع مرتبط با هر تجهيز از نقطه نظر توليد و 

چنين ها بررسي شود. همبرق در نظر گرفته شود و با تحليل كامل اين شبكه اداوت الكترونيك قدرت مورد نياز و تعداد آن
صورت گيرد. در نهايت با  تحليل فني و اقتصادي نسبت به تجهيزات الكترونيك قدرت پيش بيني شده در شبكه فوق

ه از تجهيزات دهاي اخذ شده وزارت نيرو در حوزه توزيع ضروري است تا برنامه مدوني جهت استفاعنايت به سياست
 الكترونيك قدرت در شبكه توزيع مشخص و تدوين شود. بر همين اساس شرح خدمات اين پروژه عبارت است از:
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  سند توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق واحد اجرايي:

 بررسي وتحليل وضعيت فعلي شبكه توزيع كشور از نقطه نظر انواع و حجم استفاده از تجهيزات الكترونيك قدرت -2

 بيني پيش بر تكيه با قدرت الكترونيك تجهيزات بكارگيري در آينده توزيع شبكه هايترضرو و نيازها بررسي -3
 محققين، ،برق شركت كننده، توليد منظر از( قدرت الكترونيك تجهيزات ارگيريبك خصوص در گرفته صورت هاي

 ...) و بازار مطالعات

 تجهيزات به شبكه اين نيازهاي برآورد و آتي سال 10 در كشور توزيع شبكه انداز چشم و ها برنامه بررسي -4
 )بارها پذير، تجديد منابع ،شبكه پيشرفتگي منظر از( پيشرو محتمل سناريوهاي به توجه با قدرت الكترونيك

 تجهيزات بكارگيري براي موجود هايظرفيت برآورد و كشور توزيع شبكه حاضر حال چالشهاي و وضعيت بررسي -5
 توزيع شبكه شاخصهاي بهبود يا مشكالت رفع منظور به قدرت الكترونيك

 گرفته صورت مطالعات اساس بر قدرت الكترونيك تجهيزات به آن نيازهاي تعيين و نمونه توزيع شبكه يك مطالعه -6
 )سناريوها( قبل مراحل در

 در شده احصا قدرت الكترونيك تجهيزات بكارگيري خصوص در اقتصادي فني تحليل ارائه جهت مطالعات انجام -7
 (از نقطه نظر تعداد و هزينه تمام شده) نمونه توزيع شبكه در قبل مرحله

 تجهيزات در نيرو وزارت آفريني نقش...)  و بازار -ريفناو-گذاري سياست( حوزه و ميزان تعيين و بررسي -8
 و نيرو وزارت حاكميتي وظايف ايفاي منظر از آن به متصل بارهاي و توزيع شبكه نياز مورد قدرت الكترونيك

 ... ) و كارافريني پايدار، برق ارائه( دولت

  كشور توزيع شبكه در قدرت الكترونيك تجهيزات بكارگيري انداز چشم تدوين -9
 :انتظار) مورد (خروجينهايي محصول مشخصات

  (در سطح بين المللي)در شبكه توزيع برق  مورد نيازنيازسنجي تجهيزات الكترونيك قدرت 

 سنجي استفاده از تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه توزيع برق كشورامكان  
 نحوه عملكرد آن ها و صنايع مختلف متصل به شبكه توزيع دربررسي تاثير استفاده از فناوري  
 تحليل فني و اقتصادي تجهيزات الكترونيك قدرت مورد نياز در شبكه توزيع نمونه 

 سنجي و بررسي ضرورت توليد تجهيزات الكترونيك قدرت و يا خريد و واردات تجهيزات مورد نياز شبكه توزيع امكان 

 تعداد و حجم تجهيزات الكترونيك قدرت مورد برنامه مدون و نقشه راه براي شبكه توزيع در راستاي تعيين نوع نتدوي ،
 نياز

 دستاوردهاي جانبي پروژه:

  هاي مختلف و صنايعدر اثر استفاده از فناوريشبكه توزيع  حادث شده در تحليل مشكالتفراهم شدن امكان 

 ه توزيعهاي مورد نياز تجهيزات الكترونيك قدرت مورد استفاده در شبكمشخص شدن كليه استانداردها و آزمون 

 بندي در خصوص تجهيزات الكترونيك قدرت مورد نياز شبكه توزيع با بررسي كامل شبكه نمونهامكان استخراج و جمع 

 گذاري وزارت نيرو در راستاي ايجاد خودكفايي در توليد تجهيزات الكترونيك ايجاد ديدگاه مناسب به منظور سياست
  .كه توزيع كشور هستندقدرتي كه بيشتر از ساير تجهيزات مورد نياز شب
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  سند توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق واحد اجرايي:

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

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

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

 اطالعات تماس:

  :4451داخلي  88079400تلفن 

09912504727بايل: مو  
  :آدرس پست الكترونيكيaesmaieli@nri.ac.ir  

  
  
  
  
 


