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امكان سنجي استاني نصب بهترين ساختار نيروگاههاي تجديدپذير شبكه برق منطقه اي اصفهان

    

داليل اولويت داشتنداليل اولويت داشتنداليل اولويت داشتنداليل اولويت داشتن

در حال حاضر توجه به نيروگاه هاي تجديد پذير كه جرء انرژي هاي رايگان محسوب مي شوند از اهميت ويژه اي برخوردار شده است/ در اين پروژه هدف ايجاد امكان

سنجي مناسب از پارامترهاي مختلف در نصب نيروگاه هاي تجديد پذير مي باشد.

    

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

در حال حاضر توجه به نيروگاه هاي تجديد پذير كه جرء انرژي هاي رايگان محسوب مي شوند از اهميت ويژه اي برخوردار شده است/ در اين پروژه هدف ايجاد امكان

سنجي مناسب از پارامترهاي مختلف در نصب نيروگاه هاي تجديد پذير مي باشد. منظور از نيروگاه هاي تجديد پذير در اين پروژه نيروگاه هاي بادي و خورشيدي مي باشد

كه در حقيقت بايستي با توجه به فن آوري هاي جديد در اين حوزه اوال ساختارهاي مختلف اين دو نوع نيروگاه بررسي گردد. سپس با توجه به منطقه ي جغرافياي استان

اصفهان بهترين ساختار براي اين استان پيشنهاد گردد. در نهايت تعيين شاخص هاي مختلف از قبيل كيفيت توان و گذار و ديناميك شبكه براي اين نيروگاه نعيين گردد.

    

     

سياستها و اولويتهاي پژوهش و فناوري مرتبط(اسناد باالدستي) رديف

محور فرابخشي و محيط زيست- توسعه فن آوري هاي كاهش آالينده ها و گازهاي گلخانه اي در جانب عرضه و تقاضاي انرژي
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عنوان هدف فناورانه صنعت برق رديف

عرضه برق رقابتي و اقتصادي
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كاهش آلودگي محيط زيست
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داليل تحقيقاتي بودن (بند مربوط به آيين نامه)رديف
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 ** پروژه هاي بررسي هاي فني كه با بهبود و تغيير روش ها و يا توسعه در سيستم ها، كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و يا بهره برداري را به دنبال4-2-3

داشته باشند.
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 ** پروژه هايي كه شامل تلفيق روش هاي موجود و انتخاب روش تلفيقي در زمينه مورد نظر باشند. در اين پروژه ها، بايستي برتري روش تلفيقي بر4-2-4

روش هاي موجود نشان داده شود.
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