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 انتقال خطوط ( درFSCثابت ) سري خازن از استفاده فناوري توسعه كارهايراه و فني دانش شناخت :پروژه عنوان

 باال در کشور یتانتقال توان با ظرف یهاسامانه یدانش فن یجادو ا یتوسعه فناور یافتره عنوان طرح:

 ای انتقال توان با ظرفیت باالهنهامرکز توسعه فناوری سام :واحد اجرایی

 ماه 18 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه

 یشبواال، افوزا یووتووان راکت یسازبه جبران یازتلفات باال، افت ولتاژ باال، ن یلاز قب هایییتباال و در فواصل دور با محدود یهاانتقال برق با توان
که  شودیاستفاده م ینینو هاییامروزه از فناور هایتمحدود ینفائق آمدن بر ا یگذرا روبرو است. برا یداریرت اتصال کوتاه شبکه و مشکل پاقد

 اشاره نمود. در خطوط انتقال (FSCثابت ) های سریاز خازن یبه فناور توانیها مآن یاز جمله
با توجه به وجود  یپراکنده شده است. از طرف یعینسبتا وس یاییجغراف یکه در فاصله باشدیم ییباال یترشد جمع یزو ن یتجمع یدارا یرانا کشور

و  یشمال مرکزی، در مناطق یشترب یرانا یتجمع کهیمنطقه خواهد بود، درحال یندر ا یندهبرق در آ یددر جنوب کشور تمرکز تول یگاز یممنابع عظ
بواال از جنووب بوه  هواییتبورق بوا ظرف یبه انتقال انرژ یازن یکنزد اییندهکه در آ شودیامر سبب م ینکشور متمرکز شده است. ا یغرب الشم

از حتوی  یواصرفه نبوده و به یفعل یلوولتک AC 400 خطوط یانتقال با استفاده از فناور ینکه ا یاگونهکشور باشد، به یشمالمرکزی و مناطق 
 برق کشور استفاده نمود. یدر شبکه یننو هاییاست که از فناور یازن یکنزد اییندهر آد ین. بنابرانباشد یرپذامکان یلحاظ فن

بوه  یابیمنظور دسوتبوه باشد،ینسبتا باال م هایینهباال مستلزم صرف هز هاییتانتقال توان با ظرف یننو هاییاستفاده از فناور کهینتوجه به ا با
به  یاعمال هاییمبرق و با توجه به تحر یشبکه یبریسا یتامن یشافزا یی،زااز خروج ارز، اشتغال رییجلوگ ی،مل ییخودکفا یشمانند افزا یاهداف
 یننوو هاییفناور یقدم در توسعه اولین است. پذیریهدر داخل کشور توج هایفناور ینا یتوسعه ها،یفناور ینصاحب ا یاز طرف کشورها یرانا

و  یوزاتو سواخت تجه یطراحشناخت  یزات،شناخت تجه یاست. منظور از دانش فن هایفناور ینا یانش فنباال، شناخت د یتانتقال توان با ظرف
 . باشدیم یفناور یو ساخت کل سامانه یطراحشناخت 
ظرفیوت طور سری در خطوط انتقال است. با این کار با کاهش راکتوان  مووثر خو ، ثابت به های خازنای استفاده از ماژولمعنبه FSCفناوری 
طور معمول برای خطوط با ولتاژ باال و طول زیاد مووثر خواهود بوود. شوالش این فناوری بهیابد. توجهی افزایش میطور قابلخ  موجود بهانتقالی 

هوای بانوکوجود آمدن رزونان  زیرسنکرون و امکان انفجوار امکان بهوجود آمدن اضافه ولتاژهای مخرب، اصلی استفاده از این فناوری امکان به
همواهنیی در زمینوه  سوازیپیوادهو رعایوت مححظوات  خازنی است. بنابراین استفاده از این فناوری در شبکه مستلزم انجام مطالعات بسیار دقیق

 است. )شبکه و تجهیز( ، امنیت و حفاظتعایقی
ی ایون فنواوری در کارهای توسعهخطوط انتقال و راه( در FSCهای سری ثابت )فنی فناوری استفاده از خازن هدف این پروژه دستیابی به دانش

 مراحل کلی اجرای این پروژه به شرح زیر است:داخل کشور است. 
 FSC  یفناور  یزاتاجزاء و تجه ییهشناخت کلی اول: مرحله

 گیرد.مورد شناسایی قرار می FSCی ی اجزاء و تجهیزات یک سامانهدر این مرحله کلیه
 FSC  یفناور یزاتتجه یطراح یهاو شالش یدانش فن شناختی دوم: مرحله

نواوری و شود با توجه به پیچیدگی فگیرد. سپ  بررسی میمورد بررسی قرار می FSCی تجهیزات فناوری کلیهطراحی در این مرحله دانش فنی 
 دانش فنی موجود در کشور:

  گردد؛های داخلی مرتب  در این زمینه شناسایی میست و شرکتپذیر ادانش فنی فعلی در ایران امکانطراحی کدام یک از اجزاء با 

 های داخلی مرتب  در این زمینوه شناسوایی پذیر است و شرکتی دانش فنی در آینده در ایران امکانطراحی کدام یک از اجزاء با توسعه
 گردد؛ی دانش فنی ارائه میکار توسعهو راه گرددمی

 های خارجی صواحب ایون پذیر نیست و یا به سختی ممکن است و در این راستا شرکتایران امکان طراحی کدام یک از اجزاء در داخل
 گردد.دانش فنی شناسایی می

 FSC   یفناور یزاتساخت تجه یهاو شالش یدانش فن شناختی سوم:  مرحله
شود با توجه به پیچیدگی فنواوری و دانوش می گیرد. سپ  بررسیمورد بررسی قرار می FSCدر این مرحله دانش فنی ساخت تجهیزات فناوری 

 فنی موجود در کشور:
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 کشور باال در یتانتقال توان با ظرف یهاسامانه یدانش فن یجادو ا یتوسعه فناور یافتره عنوان طرح:

 ای انتقال توان با ظرفیت باالهنهامرکز توسعه فناوری سام :واحد اجرایی

 گردد؛های داخلی مرتب  در این زمینه شناسایی میپذیر است و شرکتساخت کدام یک از اجزاء با دانش فنی فعلی در ایران امکان 

 های داخلی مرتب  در این زمینوه شناسوایی تپذیر است و شرکی دانش فنی در آینده در ایران امکانساخت کدام یک از اجزاء با توسعه
 گردد؛ی دانش فنی ارائه میکار توسعهو راه گرددمی

 های خوارجی صواحب ایون پذیر نیست و یا به سختی ممکن است و در این راستا شرکتساخت کدام یک از اجزاء در داخل ایران امکان
 گردد.دانش فنی شناسایی می

 FSC  یفناور سازیو پیاده یمراحل طراحاصول و  شناختی شهارم: مرحله
شود با توجوه بوه پیچیودگی فنواوری و گیرد. سپ  بررسی میمورد بررسی قرار می FSC  یفناور سازیو پیاده یطراحدر این مرحله دانش فنی 

 :دانش فنی موجود در کشور 

  یفناور سازیو پیاده یطراحآیا  FSC های داخلی مرتب  در این زمینه شناسوایی است و شرکتپذیر دانش فنی فعلی در ایران امکانبا
 گردد؛می

  یفناور سازیو پیاده یطراحآیا  FSCهوای داخلوی مورتب  در ایون پذیر است و شرکتی دانش فنی در آینده در ایران امکانبا توسعه
 گردد؛ی دانش فنی ارائه میکار توسعهشده و راهزمینه شناسایی 

  فناوری  سازییادهو پ یطراح کهدر صورتیFSC های خارجی صاحب ایون دانوش فنوی شناسوایی شرکتپذیر نیست، در ایران امکان
 گردد.می

 FSCبرداری از شبکه در حضور فناوری های بهرهی پنجم: شناخت شالشمرحله
 امنیت شبکه، حفاظوت شوبکه، حفاظوتاز قبیل هماهنیی عایقی،  FSCدر حضور فناوری برداری از شبکه های بهرهی شالشدر این مرحله کلیه

 .گرددکارهای مورد نیاز و مححظات مرتب  تدوین میتجهیز و ... بررسی شده و راه
 در ایران FSC فناوری  یتوسعه نقشه راهتدوین : ششمی مرحله

 گردد. در ایران تدوین می FSCتوسعه فناوری  کارراه، 5تا  1بندی مراحل در این مرحله با جمع

 :)خروجی مورد انتظار(صات محصول نهاییمشخ
سازی این و پیاده در مراحل طراحی و ساخت تجهیزات FSCی فناوری های توسعهشالششناخت دانش فنی و تدوین  این پروژه ی نهایینتیجه

 گردد.در ایران تدوین می FSCتوسعه فناوری  نقشه راه، و پیچیدگی این فناوری امکانات موجود در کشور. در ادامه با توجه به استفناوری 

 


