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 :پروژه عنوان
 امکانسجی مطالعات اساس بر D-STATCOM صنعتی نیمه نمونه ساخت و طراحی

 توزیع هايشرکت از یکی در اقتصادي و فنی
 برق توزیع شبکه در قدرت الکترونیک تجهیزات فناوري توسعه طرح طرح: عنوان
 برق شبکه در قدرت الکترونیک تجهیزات فناوري توسعه سند اجرایی: واحد

 ماه  24  :پروژه اجراي زمان مدت برآورد

 کلی: مراحل ذکر با همراه پروژه تشریح و تبیین
 20 حـدود  حاضـر  حـال  در اسـت.  SVC شرفتهیپ نمونه واقع در ) STATCOM ای SSC ( کیاستات سنکرون کنندهجبران

 استفاده خازن ای سلف از ویراکت توان دیتول براي SVC خالف بر STATCOM است. هشد نصب ایدن در STATCOM عدد
 .شودیم انجام GTO چهايیسوئ یزن دیکل الگوي توسط آن در ویراکت توان دیتول بلکه کندینم

D-STATCOM استفاده توزیع هايشبکه در بار ولتاژ تنظیم و بار تعادل توان، ضریب اصالح براي گسترده طور به دنیا در 
 رهیـ ذخ خـازن  کیـ  همراه به GTO نورترهايیا از و )VSC( است ولتاژ منبع مبدل مبناي بر زيیتجه ز،یتجه نیا شود.می

 سـاز رهیـ ذخ سیسـتم  کـاربرد  بـا  STATCOM توانمندي .کندیم استفاده سنکرون ولتاژ کی دیتول براي DC انرژي کننده
   .یابدمی توسعه خازن بجاي مناسب انرژي
 مهمتـرین  .کرد بررسی توان کیفیت ارتقاي در آنان مثبت تاثیر دیدگاه از توانمی را قدرت الکترونیک ادوات اقتصادي نقش

 اغتشـاش  منشـاء  مهمترین که حالی در .است استاتیکی هايمبدل و موتورها عملکرد صنایع در توان کیفیت اختالل منشاء
 بـه  منحصـر  توانمنـدي  D-STATCOM تجهیـزات  کلی صورت به .ودشمی ناشی الکترونیکی لیوسا از کنندگانمصرف در

 تلفـات  افزایش باعث تواندمی توزیع سیستم پایین توان کیفیت .دارند توان کیفیت مشکالت تمامی کردن برطرف در فردي
 طـول  و دمـا  تلفات، بر مخربی اثرات که شوند ترانسفورماتورها نظیر  خطوط در هارمونیکی جریانهاي حضور دلیل به اهمی
 جریانهـاي  ایجـاد  و مـوازي  تجهیـزات  در بیشـتر  عـایقی  تلفـات  ایجاد باعث هارمونیکی ولتاژهاي همچنین دارند. آنها عمر

 که گرددمی تجهیزات سایر و توزیع خطوط ظرفیت اشغال باعث اضافی جریان این شد. خواهد تجهیزات این در هارمونیکی
-جریـان  عبور دیگر سوي از .یابدمی کاهش آنها ظرفیت حداکثر از موثر استفاده و خطوط این از توان عبور امکان نتیجه در

 عمـر  کـاهش  باعـث  مدت دراز در که شودمی حرارت اضافه ایجاد باعث شبکه تجهیزات و توزیع خطوط از هارمونیکی هاي
 .شود آنها خرابی باعث است ممکن حتی و شده تجهیزات و خطوط
 از: عبارتست پروژه اجراي مراحل
 توزیع شرکتهاي از یکی در D-STATCOM نمونه یک نصب جهت اقتصادي و فنی امکانسجی •
 D-STATCOM فنی مشخصات تعیینو هیبریدي ساختار بویژه تجهیز ساختارهاي انواع بررسی •
 D-STATCOM مختلف اجزا تفصیلی طراحی •
 D-STATCOM مختلف اجزا اجراي و ساخت •
 D-STATCOM اندازي راه و نصب •
 D-STATCOM عملکرد پایش •
 D-STATCOM صنعتی ساخت و سازي تجاري برنامه پیشنهاد •
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 انتظار): مورد (خروجی نهایی محصول مشخصات

 :باشدمی زیر فنی مشخصات با  D-STATCOM ساخت پروژه نهایی هدف
 ولت 400 :ولتاژ •
 کیلووار 500 :ظرفیت •
 هرتز 50 :نامی فرکانس •
 قابلیت ماژوالرها با مبدل و کنترل تجهیزات: رساختا •
 قدرت ضریب اصالح و فیلکر حذف ولتاژ، تنظیم قابلیت •
 EMC جمله از عملکردي استانداردهاي کلیه رعایت •
 تابلو در و حمل قابل یینها محصول •

 الزامات شرکت در فراخوان:
 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها گاهدانش با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 
 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 

 اطالعات تماس:
  :4451داخلی  88079400تلفن 
  الکترونیکی: آدرس پستaesmaieli@nri.ac.ir 

 


