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 هاي انتقال توان با ظرفيت باالمطالعات قابليت اطمينان سامانه :پروژه عنوان

 باال در کشور يتانتقال توان با ظرف يهاسامانه یدانش فن یجادو ا يتوسعه فناور يافتره عنوان طرح:

 هاي برقطرح پایایی شبکه :واحد اجرایی

 ماه 12 حداكثر :اجراي پروژه نزما مدتبرآورد كلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:

برداري شبکه و هاي مهم بکارگيري فناوري انتقال توان با ظرفيت باال در شبکه برق کشور، حفظ قابليت اطمينان مطلوب براي بهرهیکی از چالش
گذاران و متوليان شبکه برق ظرف یك سال اخير، چنين دغدغه و زار شده با سياستبرداري است. در جلسات فنی برگهاي امن بهرهرعایت حاشيه

هاي گيگاواتی نصب شده و انتقاال تاوان در   خورد. جایی که قرار است کریدورهایی با ظرفيتنگرانی از بکارگيري این فناوري، کامالً به چشم می
وند. لکن قطعاً چنين چالشی در سایر کشورهاي صاحب این فناوري، در آغااز طراحای و   دار شحجم انبوه در داخل کشور و احياناً فرامرزي را عهده

هاي اضطراري و قابليت اطمينان ترین آن همان مطالعات محاسبه نرخ خروجبکارگيري این فناوري موجود بوده و با انجام مطالعات الزم که اصلی
باراي  ري شبکه با وجود فناوري انتقال توان با ظرفيت باال بدست آمده اسات. بناابراین   بردانيازهاي الزم براي درك درست از بهرهباشد، پيشمی

هم الزم است مطالعات مناسب و کافی انجام شده و بطور مستدل و دقيق، قابليت اطمينان شابکه بارق و حاشايه امنيات شابکه باا        کشور ایران
ریزان شبکه از جهات کااهش احتماالی قابليات     گذاران و برنامهوري نزد سياستاستفاده از این فناوري مشخص گردد تا دغدغه بکارگيري این فنا

حفاظ و ارتقاا    نياز به نصب تجهيزات اضافی به موازات تجهيازات اصالی باراي    راهکارهاي مطلوب نظير  و درکنار آن دهکامالً مرتفع شاطمينان 
 .ارائه گردد قابليت اطمينان شبکه سطح

اي براي این هاي پایهها به مرور شکل گرفته و مدلتقال توان با ظرفيت باال، مطالعات قابليت اطمينان براي این سامانهدر دنيا و با ورود فناوري ان
هااي انتقاال تاوان باا ظرفيات بااال،       گذاري مطالعات قابليت اطميناان باراي ساامانه   مطالعات ایجاد شده است. در این پروژه، در نظر است با پایه

هاي فنی اقتصادي و مقایساه ایان   هاي محاسبات آنها ارائه گردد. همچنين ارزیابیهاي معرفی و روشاي ارزیابی این سامانههاي الزم برشاخص
هاي ایان مطالعاات   اینك به عنوان باالترین سطح ولتاژ در شبکه انتقال برق کشور وجود دارد، از دیگر پایهکه هم EHVACها با فناوري سامانه

 باشد.می
 نجام این پروژه به شرح زیر می باشد:مراحل ا
 از دیدگاه قابليت اطمينان باال ظرفيت با توان انتقال فناوري داراي مختلف کشورهاي تطبيقی اتمطالع ي اول:مرحله

اناد،  عملياتی نمودهخود کشور هاي انتقال توان با ظرفيت باال بوده و آن را در اینك داراي فناوري سامانهدر این مرحله، کشورهاي معتبري که هم
هاي الزم براي قابليت اطميناان ایان   گيرند. نحوه مطالعات انجام شده، محاسبه شاخصاز دیدگاه قابليت اطمينان این سامانه مورد بررسی قرار می

 باشد.اقتصادي این سامانه با دیدگاه قابليت اطمينان از نتایج این مرحله می –هاي فنی سامانه و نيز ارزیابی
در هر دو بخش ارزیابی تکای تجهيازات و    باال ظرفيت با توان انتقال هايسامانه براي اطمينان قابليت مطالعات جامع رویه تدوین ي دوم: لهمرح

 سيستم. این مرحله شامل بندهاي زیر است:
 DCو  ACهاي انتقال توان با ظرفيت باال در دو بخش بررسی مدهاي مختلف خطا در سامانه -2-1

ن پایه مطالعات قابليت اطمينان، تعيين مدهاي مختلف خطا براي اجزاي مختلف سيستم و در ادامه ترکيب مدهاي مختلف و تعيين قابليت مهمتری
 هاي ارزیابی قابليت اطمينان است.ها و الگوریتماطمينان مجموعه توسط روش

 هاي انتقال توان با ظرفيت باال بر حسب مدهاي مختلف خطامحاسبه نرخ خروج اضطراري سامانه -2-2
هاي قابليت اطمينان اجزا  مختلف، الگوریتم محاساباتی باراي تعياين    با ارائه رویه محاسباتی قابليت اطمينان سيستم بر اساس شاخص بنددر این 
 گردد.هاي انتقال توان با ظرفيت باال ارائه میه عنوان دو شاخص مهم و کلی براي سامانههاي نرخ خروج اضطراري و زمان تعميرات بشاخص

 هاهاي انتقال توان با ظرفيت باال و برآورد قابليت اطمينان این سامانهتدوین رویه ارزیابی قابليت اطمينان سامانه -2-3
انتقال توان با ظرفيات بااال، رویاه محاساباتی باراي ارزیاابی و بارآورد قابليات         هاي هاي مهم قابليت اطمينان سامانهبا تعيين شاخص بنددر این 

گاردد. بخاش دیگاري از    ها نياز كکار مای   شود. همچنين در کنار آن راهکارهاي ارتقا  قابليت اطمينان این سامانهها ارائه میاطمينان این سامانه
 400هاي انتقال توان موجود در کشور در باالترین سطح ولتاژ )ها با سامانهسامانه هاي قابليت اطمينان اینهاي این مرحله، مقایسه شاخصفعاليت

هاي انتقال توان با ظرفيات بااال بار روي قابليات     تاثير سامانه جهت ارزیابی همچنين در این مرحله الزم است مطالعات نمونه باشد.کيلوولت( می
 گر انجام شود.هاي دیاطمينان شبکه انتقال و مقایسه آن با گزینه
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 هاي انتقال توان با ظرفيت باالمطالعات قابليت اطمينان سامانه :پروژه عنوان

 ورباال در کش يتانتقال توان با ظرف يهاسامانه یدانش فن یجادو ا يتوسعه فناور يافتره عنوان طرح:

 هاي برقطرح پایایی شبکه :واحد اجرایی

 باال ظرفيت با توان انتقال هايسامانه مقایسه و اقتصادي فنی ارزیابیي چهارم: مرحله
 ساایر  باا نحاوه انجاام مقایساه ایان فنااوري       ارائه شده و نيز هاي انتقال توان با ظرفيت باالسامانهاقتصادي  –نحوه ارزیابی فنی در این مرحله، 

باه منظاور   از دیادگاه قابليات اطميناان     ود در شابکه انتقاال  موجا  کيلوولات  400 ولتااژ  ساطح  باا  توان انتقال نظير کشور در موجود هايفناوري
ها از منظار  پذیري این سامانهبایست مطالعات توجيهعبارت دیگر، در این مرحله میبه ، به عمل خواهد آمد.سازي جهت انتخاب گزینه برترتصميم

)از دو  قابليت اطمينان کریدورهاي انتقال تاوان باا ظرفيات بااال     در این مرحله الزم است راهکارهاي بهبودقابليت اطمينان انجام شود. همچنين 
ها( از دیدگاه فنی، اقتصادي و اجرایای در شابکه بارق    منظر قابليت اطمينان خود سامانه انتقال توان و قابليت اطمينان شبکه در حضور این سامانه

 کارهاي مناسب براي این منظور پيشنهاد شوند.و راهایران مورد تحليل قرار گرفته 
 

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 :شود¬یپوشش داده م یربوده که در آن موارد ز هاي فنی چهار مرحله فوقگزارششامل پروژه  ینا یخروج

باه   در بخش قابليت اطميناان  آنها رويپيش هايچالش و باال ظرفيت با توان انتقال فناوري داراي مختلف کشورهاي تطبيقی اتمطالع -
 سازي براي ایرانمنظور الگوسازي و بومی

 در هر دو بخش ارزیابی تکی تجهيزات و سيستم باال ظرفيت با توان انتقال هايسامانه براي اطمينان قابليت مطالعات جامع رویه تدوین -
 ساطح  باا  توان انتقال نظير کشور در موجود هايفناوري سایر با باال ظرفيت اب توان انتقال هايسامانه مقایسه و اقتصادي فنی ارزیابی  -

 سازي جهت انتخاب گزینه برتربه منظور تصميم ود در شبکه انتقالموج کيلوولت 400 ولتاژ
 باا  تاوان  انتقال يکریدورها در مطلوب اطمينان قابليت ایجاد برايبرداري در هر دو بخش طراحی و بهره رویه عملياتی و اجرایی ارائه  -

 هاي انتقال توان با ظرفيت باالهاي داراي سامانهو در شبکه باال ظرفيت

 


