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  دانـشـکــده مهندســی بــــرق
 
  

  :مقدمه
ها و تحقیقات دانشجویان تحصیالت  هاي مناسب براي انجام پروژه هاي تحقیقاتی و ایجاد فرصت انجام فعالیت به منظور

هاي  تکمیلی و آموزش نیروي انسانی متخصص مورد نیاز مراکز و صنایع مختلف در راستاي پژوهش و تحقیق در زمینه
هاي نو آزمایشگاه تحقیقاتی با عنوان  استفاده از انرژيهاي مختلف و خصوصا در  الکترونیک قدرت و کاربرد آن در زمینه

  .اندازي شد در دانشکده مهندسی برق راه 1389هاي نو، در مهر ماه  الکترونیک قدرت و انرژي
 

  :اندازاهداف و چشم
 هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه الکترونیک قدرت و  ایجاد بستر مناسب به منظور انجام پروژه

  هاي نو یري انرژيکارگ به
 ها هاي نو و کاربرد الکترونیک قدرت در آن اي جهت گسترش مرزهاي دانش مرتبط با انرژيانجام تحقیقات پایه 
 کار رفته هاي به با تاکید بر سیستم) خورشیدي و بادي(هاي نو  افزایش بازدهی در تولید انرژي  
 هاي نو و نظامی مرتبط با انرژيصنعتی، صنعتی هاي تحقیقاتی، نیمه مشارکت و اجراي پروژه  
 هاي نو آوري و کاربرد الکترونیک قدرت در انرژيتربیت نیروي متخصص در زمینه فن 
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 هاي تولید انرژي با استفاده از طراحی سیستم
 انرژي خورشید و انرژي باد

 ها و  برقراري ارتباط و همکاري با دیگر آزمایشگاه
 مراکز تحقیقاتی

  هاي الکترونیک  مبدلتحقیقات در خصوص
  قدرت و کاربرد آن

   تحقیقات در خصوص ژنراتورهاي بادي و اثرات
 مزارع بادي

 هاي تبدیل  سازي ادوات و سیستمطراحی و شبیه
  انرژي

 هاي فتو ولتاییک  تحقیقات در خصوص سیستم 

  
  :محورهاي فعالیت آزمایشگاه

 هاي  مبدلDC-DC 
             اینورترهاي قدرت 
 هاي فتوولتاییک       سیستم  
 هاي تولیدي ناشی از  انواع فیلتر براي حذف هارمونی

 ها مبدل
 سازي  شبیه 
 هاي خورشیدي  وري در سلول افزایش بهره 
 هاي تولید برق از انرژي باد سیستم 
 یکسوسازهاي قدرت 
 هاي َ مبدلAC-AC  
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  :هاي پژوهشی اجرا شده طرح
  سلول نوري با استفاده از عدسیافزایش بازده در تولید انرژي به کمک 
 هاي القایی با استفاده از تکنیک فرکانس کنترل دور ماشین 
 طراحی و ساخت خودرو الکتریکی 
 طراحی و ساخت مجموعه آموزشیVariable Frequency Drive  مدلis7 براي آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 
 خورشیدهاي خورشیدي با تمرکزدادن نور استفاده بهینه از پنل 
 هاي الکتریکی هاي الکترونیک قدرت در آزمایشگاه ماشین انداز استفاده از راه 

 

  :تولیدات آزمایشگاه
  هاي علمی در زمینه اثرات مزارع بادي بر شبکه مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر و کنفرانس 40ارایه بیش از، 

ها خصوصا  هاي مختلف براي مبدل توپولوژي, سازي عملکرد ژنراتور بادي بهینه, FACTSسازي و جایابی ادوات  بهینه
DC/DC 

  افزایش بازده سلول نوري به کمک عدسی در مدل آزمایشگاهی 
  هاي خورشیدي با تمرکز دادن نور خورشید سازي پنل بهینه 
 هاي الکتریکی هاي الکترونیک قدرت در آزمایشگاه ماشین ساخت راه انداز 
 ی و ساخت مجموعه آموزشیطراح Variable Frequency Drive   مدلis7 براي آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 
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  :ثبت اختراع
  زمان برق و حرارت خورشیدي با سهموي مرکب دستگاه تولید هم

 
  :شده هاي انجام پروژه

 هاي  اصالح ضریب توان در مبدلAC/DC با رویکرد کاهش تلفات  
  شینه با استفاده از جایابی براي چند  9تجزیه و تحلیل پایداري دینامیکی سیستم قدرت حداقلUPFC  
 سازي بازده در مبدل  بهینهDC/DC توان پایین  
  تحلیلدرایو کنترل برداریموتورهایالقایی بهمنظور بهبود عملکرد آن به کمک هوش مصنوعی و ساخت آن  
 هاي عملی گیري یکسو ساز سه فاز کنترلی با اندازههاي ناشی از مبدل  مطالعه هارمونیک  
 شبیه سازي و مطالعه تاثیر مزرعه بادي بینالود بر پایداري و کیفیت توان شبکه برق خراسان  
  حذف نوسانات تولن و ولتاژ در ژنراتورهاي بادري متصل به شبکه توسطSTATCOM / BESS  
  جایابیUPFC جهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت  
 ي  یدهپدCOLLAPSE سازي  در خطوط انتقال و اثر جبرانSVC بر آن  
 هاي القایی در ذوب فلزات و اجراي آزمایشگاهی آن بررسی عملکرد کوره  
 سازي دایور موتور القایی کنترل شده با روش مدوالسیون بردار حالت  طراحی و شبیه)SVM(  
  اصالح روشPWM صلی هارمونیکی و کاهش ي ا اینورتر پل تک فازه با تاکید بر مولفهTHD  

 
 
 
 

 
 
 
 

 


