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

 های انتقال توان با ظرفیت باالنهامرکز توسعه فناوری سام :واحد اجرایی

 ماه 9 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشریح پروژه

باشید کیه سیب     ای شبکه میی های انتقال برق در فواصل بلند، پایداری گذرای زاویههای اصلی انتقال توان الکتریکی در شبکهیکی از محدودیت
هیای  هزینه برای فائق آمدن بر این محدودیت، استفاده از خیازن های اصلی و کمگردد. یکی از راهنتقال توان در این خطوط میایجاد محدودیت ا

های سری سب  کاهش امپدانس موثر خطوط انتقال بیرق شیده و لیذا اید انتقیال تیوان       باشد. این خازنثابت به صورت سری در خطوط بلند می
دهد. با کاهش امپدانس موثر خطوط، پایداری گیذرای سیتیتم نییز بدبیود     گیری افزایش میای خط را تا اد چشمزاویهمربوط به پایداری گذرای 

ی نتبتا پایین استفاده از این تکنولوژی )نتبت به ااداث خطوط جدید( این فنیاوری تیاکنون در کشیورهایی ن ییر     خواهد یافت. با توجه به هزینه
 یا، هند، مکزیک، شیلی، آفریقای جنوبی و ... مورد استفاده قرار گرفته است.چین، آمریکا، برزیل، تانزان

باشید. ایین   های سری ثابت در خطوط انتقال برق، امکیان ایجیاد نوسیانات زیرسینکرون در شیبکه میی      های اصلی استفاده از خازنیکی از چالش
بایتت قبل از اسیتفاده از ایین فنیاوری،    رون گردند. بدین من ور میتوانند سب  استدالک و برش شفت ژنراتورهای سنکنوسانات زیرسنکرون می

سازی مطلوب و افاظت شبکه در برابر نوسانات زیرسنکرون صورت گییرد.  مطالعات جامعی در رابطه با مکان استفاده از این فناوری و درصدجبران
صیورت  برق ایران صورت گرفته است، لیکن این مطالعات تیاکنون بیه   یای برای بررسی استفاده از این فناوری در شبکهتاکنون مطالعات پراکنده

 جامع صورت نگرفته است.
ی برق ایران، تعیین ظرفییت خیازن سیری و حراایی     های سری نوع ثابت در شبکهیابی استفاده از خازنهدف از اجرای این پروژه، بررسی مکان

 راال زیر برای انجام این کار مفروض است:باشد. ممی 1401باشد. افق مطالعه سال سیتتم افاظتی می
سنجی مرتبط: ی انجام مطالعات امکانی کشورهای دیگر در استفاده از فناوری خازن سری ثابت در خطوط انتقال و بررسی نحوهبررسی تجربه -

سنجی صورت گرفته و تجربیات کشورهای دیگر در استفاده از خازن سری نوع ثابیت  در این مراله با بررسی مراجع و منابع معتبر مطالعات امکان
 گردد.های آن بررسی میدر خطوط انتقال برق و چالش

یابی اسیتفاده از خیازن سیری    ی انتقال برق: در این مراله معیارهای مکانیابی استفاده از خازن سری نوع ثابت در شبکهتعیین معیارهای مکان -
 ی انتقال برق شامل معیارهای فنی و اقتصادی ارائه گردیده و روش ارزیابی این معیارها ارائه گردد.ت در شبکهنوع ثاب

مکان مناس  برای اایداث   5ی برق ایران: در این مراله با توجه به معیارهای تعیین شده، یابی استفاده از خازن سری نوع ثابت در شبکهمکان -
 گردد. ی برق ایران پیشنداد میی افق مطالعهر شبکههای سری نوع ثابت دخازن

سازی سازی نوسانات زیرسنکرون شبکه در اضور خازن سری: در این مراله احالعات مورد نیاز برای شبیههای الزم برای شبیهآوری دادهجمع -
ردد. در این مراله برای احالعات مورد نیاز که در گآوری میهای پیشنداد شده جمعنوسانات زیرسنکرون شبکه در اضور خازن سری برای مکان

 گیرد. گیری به این من ور صورت نمیهای تیپیکال استفاده گردد و اندازهبایتت از دادهدسترس نیتت، می
یشنداد شیده،  های پها: در این مراله برای هر یک از مکانسازی نوسانات زیرسنکرون شبکه در اضور خازن سری و تعیین ظرفیت خازنشبیه -

گردد. این مطالعیات  سازی( با توجه به آن تعیین میسازی شده و ظرفیت خازنی )درصد جبرانافزار مناس  شبیهنوسانات زیرسنکرون شبکه در نرم
گازی، آبی، بخاری ها )باری و پرباری( صورت گیرند و تاثیر خازن سری بر روی انواع نیروگاهباری، میانبایتت در ااالت مختلف بارگیری )کممی

 و ...( در ااالت مختلف بارگیری مورد بررسی قرار گیرد.
های الزم بیرای افاظیت شیبکه در برابیر نوسیانات      تعیین افاظت شبکه برای نوسانات زیرسنکرون در اضور خازن سری: در این مراله حرح -

 دد.گرهای پیشنداد شده ارائه میهای سری برای مکانزیرسنکرون در اضور خازن
 تجدییزات  تن یمیات  روی بر سری خازن سیتتم: در این مراله اثرات در موجود افاظتی تجدیزات تن یمات روی بر سری خازن اثراتبررسی  -

 گردد.های پیشندادی ارائه میسیتتم بررسی گردیده و تن یمات جدید برای مکان در موجود افاظتی
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 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
سازی ی برق ایران شناسایی شده و با درن ر گرفتن نوسانات زیرسنکرون،  درصد جبرانهای استفاده از خازن سری در شبکهاین پروژه مکاندر 

 گردد.چنین افاظت شبکه در برابر نوسانات زیرسنکرون حراای میگردد. در این پروژه همهای پیشندادی تعیین میبرای مکان

 


