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  توزیع فوق و انتقال شبکههای نوین ارتقا کیفیت توان در روش :پروژه عنوان

 برق شبکه در قدرت الکترونیک تجهیزات فناوري توسعهطرح  طرح: عنوان

 قسند توسعه فناوري تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه بر واحد اجرایی:

 ماه 12  :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

ر دپراکنده  دیع تولساختار و گسترش نفوذ مناب دیاز جمله تجد یادیبن راتییمدت با توجه به تغ نیا یگرفته است. در ط

 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 گریست. مسئله مهم دکرده ا

ه زوم نسبت باقع 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

ما ه نظر کارفربای مورد بررسی و با توجه برق منطقه هایشرکت یکی از در این پروژه روشهای نوین ارتقا کیفیت توان در

 .سازی خواهد شدپیاده

 

 مراحل پیشنهادی پروژه به شرح زیر است:

 شبکهر دآنها تعیین میزان شیوع  و بررسی انواع اغتشاشات کیفیت توانگیریهای موجود و اخذ نتایج اندازه 

 هد شد()نتایج اندازه گیریهای قبلی در کشور توسط کارفرما ارائه خوا کشور توزیع فوق و انتقال

 شبکهرفته در گبا توجه به نتایج مطالعات قبلی صورت اغتشاشات کیفیت توان  و تحلیل علل بندیدسته 

 اهد شد()گزارش نتایج مطالعات قبلی انجام شده توسط کارفرما ارائه خو کشور توزیع فوق و انتقال

 های نوین بهبود کیفیت توان در دنیامطالعه روش 

  عنو ،رایط بومیبا توجه به ش کشور توزیع فوق و انتقال شبکهدر بهبود کیفیت توان پیشنهاد روشهای مناسب 

 اتاغتشاشو منشا 

 کشور  شبکه انتقال و فوق توزیع بهبود کیفیت توان درتعیین روش  تدوین ضوابط 

 اس ضوابط با هماهنگی کافرما و انجام مطالعه موردی بر اس ایبرق منطقه هایشرکت یکی از انتخاب

 در صورت لزوم اصالح و نهایی سازی ضوابط تهیه شدهپیشنهادی و 

 

 :)خروجی مورد انتظار(نهایی محصول مشخصات

  و چگونگی تهیه  توزیع فوق و انتقال شبکهدر روش بهبود کیفیت توان  تعیینمای و راهن ضوابطتدوین



 

 آن فنی اقتصادیتوجیهی طرح 

 
 :دستاوردهاي جانبی پروژه

 های نوین بکارگرفته شده در دنیاآشنایی با روش 

 کمک به اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه فنی و غیر فنی 

 های آتی ناشی از اغتشاشات کیفیت توانهای عملی و جلوگیری از خسارتپیشنهاد راه حل 

 سازی روشهای مناسب در کشورسرمایه گذاری در خصوص بومی 

  


