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 :پروژه عنوان
: مشترکین 1ل )فازشبکه انتقاهای کیفیت توان در شاخص های ناشی از پایین بودنارزیابی خسارت

 شبکه انتقال و فوق توزیع(

 برق شبکه در قدرت الکترونیک تجهیزات فناوري توسعهطرح  طرح: عنوان

 سند توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ایی:واحد اجر

 ماه 16  :پروژه اجراي زمان مدت كلی برآورد

 

 :كلی مراحل ذكر با همراه پروژه تشریح و تببین
قرار  برق یهاو دست اندرکاران شبکه نیاز محقق یاریمورد توجه بس ریاست که در دو دهه اخ یتوان موضوع تیفیک

در  پراکنده دیع تولساختار و گسترش نفوذ مناب دیاز جمله تجد یادیبن راتییمدت با توجه به تغ نیا یدر ط گرفته است.

 نیشترکم یاباره تیدانش و حساس شیاست. افزا دهیگرد یوالتدستخوش تح زیتوان ن تیفیک تیشبکه برق مفهوم و اهم

 نیظر مشترکمورد ن تیفیک نیتأم یمسئله و تالش برا نیبه ا یبرق را وادار به توجه جد یهابرق شرکت تیفینسبت به ک

 یهارکتشن است. توا تیفیک نیتأم میرمستقیو غ میمستق یهانهیموضوع هز نهیزم نیدر ا گریکرده است. مسئله مهم د

ه بزوم نسبت اقع لنموده، در مو یریدر شبکه جلوگ نیاختالل توسط مشترک جادیمقررات مناسب از ا نیضمن تدو دیبرق با

 توان را مدنظر قرار دهند. تیفیاز ک یناش یمباحث مال تاًیاصالح اغتشاشات اقدام نموده و نها

ارتها از ین خسادر این پروژه ضمن بررسی انواع خسارتهای ناشی از اغتشاشات کیفیت توان روشهای مناسب جهت جبران 

 ده است.گردی م پروژه به شرح زیر پیش بینیطریق پیشنهاد سازوکارهای قانونی و فنی ارئه خواهد شد. مراحل انجا

 مراحل پیشنهادی پروژه به شرح زیر است:

 دسته بندی انواع مشترکین شبکه انتقال و فوق توزیع از منظر اغتشاشات کیفیت توان .1

توان  تیفیک یهاشاخص لیحلو ت یبررسو  کشورشبکه انتقال و فوق توزیع موجود های گیریاخذ نتایج اندازه .2

 توسط کارفرما ارائه خواهد شد(های موجود گیریاندازه)نتایج 

 وزیع قال و فوق تدر شبکه انتتوان  تیفیک از اغتشاشات یناش یرفنیو غی فن یهاانواع خسارت بررسیمطالعه و  .3

 آن نیمشترکو انتقال و فوق توزیع وارده به شبکه  یهاخسارت یبندو دسته لیتحل .4

سارتهای غیر فنی خمورد( و  12ی فنی )حداکثر هامناسب جهت برآورد خسارت رایندو ف هاروش نییو تع یبررس .5

یفیت های توجیهی بهبود کمورد( ناشی از اغتشاشات کیفیت توان بمنظور لحاظ نمودن آنها در طرح 5)حداکثر 

 توان

وان تز اغتشاش کیفیت ی ناشی اهاو برآورد خسارت با هماهنگی کارفرما یابرق منطقه هایشرکتانتخاب یکی از  .6

 در یک پست بمنظور استفاده در مطالعه اقتصادی و طرح توجیهی آن

زیع وق تودر شبکه انتقال و ف اغتشاش کیفیت توان هایتهیه راهنمای مطالعه و تعیین روش برآورد خسارت .7

 استفاده در طرح توجیهی  بمنظور

 انیفیت توکنحوه تعیین جریمه برای اغتشاشات تمهیدات و اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها و مطالعه  .8



 

  ضریب جریمه مشترکین شبکه انتقال و فوق توزیعراه کارهای قانونی و و  ارزیابی خسارتضوابط پیشنهاد  .9

 :انتظار( مورد )خروجینهایی محصول مشخصات

 در شبکه انتقال و فوق توزیع های اغتشاش کیفیت توانراهنمای برآورد خسارت 

 ضریب جریمه مشترکین شبکه انتقال و فوق توزیعراه کارهای قانونی و و  ط ارزیابی خسارتضواب تدوین  

 دستاوردهای جانبی پروژه:

  تحلیل اقتصادی روشهای بهبود کیفیت توانفراهم شدن امکان 

 مشخص شدن میزان ضرورت پرداختن به کیفیت توان در شبکه و اهمیت آن 

  هاهش خسارتدر جهت کاتدوین مقررات الزم کمک به 

 


