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دستورالعمل و ضوابط فني اقتصادي بكارگيري جبرانسازهاي توان راكتيو مبتني بر الكترونيك  نيتدو  :پروژه عنوان

 و ...) در شبكه توزيع و اجرا در يكي از شركتهاي توزيع SVC ،StatComقدرت (
 ك قدرت در شبكه توزيعطرح تجهيزات الكتروني عنوان طرح:

  توسعه فناوري تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه برق سند  واحد اجرايي:
  ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 يادهيها با مشكالت عدروگاهيده نساده سبب ش ليدل نيباشند. هميم ويمصرف كنندگان توان راكت ،يمنابع برق نيامروزه اكثر مشترك

توان قابل  شيها، افزانهيكاهش هز ي) براوي(راكت يرضروريغ يهاجبران درخواست ؛ييحل نهادست و پنجه نرم كنند، مسلما راه
يجاد وجود بارهاي صنعتي بزرگ در شبكه هاي توزيع سبب ا باشد.ينمودن خطوط انتقال م دارتريپا لبتهانتقال، كاهش تلفات و ا

 پي در را كنندهمصرف به تحويلي توان كاهش كه شودمي …سه فاز و  اغتشاش در ولتاژ، كاهش ضريب توان بار، عدم تعادل بار در
شود. عالوه بر اين ضريب توان پائين و نامتعادلي بار سبب كنندگان ميمصرف هيزاتتج به رسيدن آسيب موجب و داشت خواهد

اي بارهاي سازي سريع بار به نحوي كه اثرات لحظهنامتقارني ولتاژ خواهد شد. به منظور جبران فات وكاهش ظرفيت شبكه، افزايش تل
با توجه به  سازي بار، اندازه ولتاژ نيز بهبود يابد.گردند و در كنار آن عالوه بر تصحيح ضريب توان و متعادل بزرگ از جمله فليكر حذف

نبود  ريامكان پذ يبه علل ويرا داشته باشد و اگر بحث انتقال توان راكت ويراكت تـوان ـنيا نيـامت ـتيقابل ـديشـبكه با مطالب بيان شده،
هـاي مربـوط بـه انتقـال آن تيمحدود و وديهم صادق است اما ق ويامر در مورد توان اكت نيا شود. ديمحل تول در ويتوان راكت نيا ديبا

اي باال به اندازه ديبا ولتاژ است. دييدر شبكه كنترل ولتاژ روي نقاط كل ويده توان راكتعم نقش است. ويكمتر از توان راكت مراتب بـه
 انيسال ي، طدييعمل كنترل ولتاژها در نقاط كل. رود فراتري قياز حد شكست عا دينبا ياز طرف باشد كه بتواند بارها را تحمل كند و

روز افزون در جهت  فشار .رديگيصورت م دييدر نقاط كل ويتوان راكتمصرف  اي ديتول لهيوس عيو در سطح وس ربازيگذشته و از د
هاي دور به سال در. سازديآشكار م شياز پ شيرا ب يكنترل عمـل ـنيهـاي انتقـال لـزوم اسـتميبرداري حداكثر ممكن از سبهره

 عيشد. توسعه سر يسنكرون استفاده م نسوركندا انتقال تـوان ، از ييولتاژ و بهبود توانا تيمنظور رشد شبكه قدرت و براي حما
مشاهده  عمالً .ديانتقال گرد ستميها به جاي كندانسور سنكرون در سشدن آن نيگزيجا هـاي مـوازي منجـر بـهاقتصادي بودن خازن

در  ـوياز تـوان راكت يكمتر به دست آورد. بخش اريبس نـهيهز هاي مـوازي باخازن يزنديتوان از كليشد وظائف كندانسور سنكرون را م
 شيافـزا ميهاي مستقاز روش يكيرو،  نيشود. از امي مصرف –و ترانسفورماتور خطوط در راكتـانس مـثالً –عناصرسـري شـبكه 

 لهيسري به وس وياز راكتـانس اندوكت ي، جبـران بخشــعيتوز سـتميانتقال و كاهش افت ولتـاژ در س ستميدر س يانتقال تـوان
هاي جبرانسازي با خازن در دهند.يقرار م توجه مورد راكتانس كـاهش ـدگاهيمسـئله را از د ـنيسري است. البته عموماً ا هايخازن

 تيظرف شيافزا وهيش نيبهتر كنيكند ، لينامناسب م عيتوز هايسـتميها را بـراي اسـتفاده درسكه آن ميخوريبر م يسري به مسائل
دستورالعمل و ضوابط فني اقتصادي بكارگيري جبرانسازهاي توان راكتيو مبتني بر پروژه  نيا در ست.ا ـدددر موارد متع يتوان انتقال

و با توجه به  يمورد بررس يابرق منطقه ياز شركتها يكيدر و ...) در شبكه توزيع تدوين شده و  SVC ،StatComالكترونيك قدرت (
  باشند:باشد كه به شرح زير ميفاز مختلف مي 6نظر شامل پروژه مورد  خواهد شد. يسازادهيپ نظر كارفرما

   ايدر دن ويجبرانساز توان راكت نينو يهامطالعه روش -1
ها شوند. ازجمله اين روشبندي و بررسي ميهاي نوين بكارگرفته شده جهت بهبود كيفيت توان شبكه برق دستهدر اين بخش روش

ها، كنندهخازن سري، امپدانس سري، انواع كنترل ،يسر يسازها، راكتورهاجبران اشاره كرد. FACTsتوان به استفاده از ادوات مي
كه جهت بهبود كيفيت توان مورد  بخش خواهند بود نيدر ا يمورد بررس FACTsترانسفورماتور جابجاگر فاز و .... از جمله اداوت 

شوند و با توجه بندي ميگرفته شده براي بهبود كيفيت توان در دنيا دستههاي به كار گيرند. در اين قسمت انواع روشاستفاده قرار مي
- هاي مناسب براي پيادهها و روشحلها و تناسب آنها با منشا و علل افت كيفيت توان در داخل كشور، راهبه ماهيت هر يك از روش

    سازي در شبكه برق ايران بررسي و ارائه خواهد شد.
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 يصحت عملكرد جبرانسازها يجهت بررس ازيمورد ن شاتيو آزما يانداردها، دستورالعمل، مشخصات فناست هيمطالعه و ته -2

 قدرت كيبر الكترون يمبتن ويتوان راكت

بندي و يا در اين بخش تجهيزات الكترونيك قدرتي كه در شبكه برق در جهت جبرانسازي توان راكتيو وجود دارند مطابق يك دسته
ها و آزمايشات مرتبط با صحت عملكرد اين تجهيزات به منظور كاربرد و رار گرفته و مشخصات فني، دستورالعملاولويت مورد بررسي ق

و ... . توجه به اين نكته ضروري است كه در  SVC ،StatComطراحي آنان استخراج خواهند شد. برخي از اين تجهيزات عبارتند از: 
المللي موجود ها و استانداردهاي مرتبط، مطابق با مستندات داخلي و بيننها دستورالعملاين قسمت تدوين استاندارد مد نظر نبوده و ت

  سازي شوند.استخراج خواهند شد تا در صورت نياز در قالب پروژه ديگري تدوين و بومي
  ع يتوز ير شبكهقدرت جهت كاربرد د كيبر الكترون يمبتن ويتوان راكت يجبرانسازها ياقتصاد يضوابط فن هيمطالعه و ته -3

قدرت  كيبر الكترون يمبتن ويتوان راكت يجبرانسازها ياقتصاد يضوابط فن ،يقبل شاتيمطالعات و آزما جيبخش با توجه به نتا نيدر ا
  مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت. عيتوز يجهت كاربرد در شبكه

 عيوزدر شبكه ت ويتوان راكت يجبرانساز يروش مناسب برا شنهاديپ -4
كشور نياز به جبرانسازي توان راكتيو در شبكه توزيع بخش بر اساس مطالعات انجام گرفته و مستندات موجود، نوع و منشا  نيدر ا

جبرانسازي توان راكتيو  نينو هاي¬. سپس با توجه به روششوند¬يم يدسته بند جبرانسازهاي مورد نيازاستخراج خواهد شد و انواع 
 يمناسب برا هاي¬نوع و منشا اغتشاشات غالب در داخل كشور، روش نهمچني و اند¬استخراج شده 1بخشكه در  ايدر دن

  .شود¬يم شنهاديپ رانيا عيتوزشبكه در  سازي¬ادهيپ
 كشور عيدر شبكه توز ويتوان راكت يروش جبرانساز نييضوابط تع نيتدو -5

و با  1انجام گرفته در بخش  هاي¬ي. با توجه به بررسشود¬يو ارائه م يبررسجبرانسازي توان راكتيو بخش ضوابط روش  نيدر ا
 يحالت برا ني. در اردگي¬يروش بر اساس مطالعات صورت گرفته مورد استفاده قرار م نتري¬نهيبه جبرانسازي مورد نيازتوجه به نوع 

 طوري حل¬راه نيخواهد شد و بهتر يموجود بررس هاي¬حل¬اهدر داخل كشور ر جيرا نياز به جبرانسازي توان راكتيواز انواع  كيهر 
ها و قسمت با توجه به مطالعات انجام گرفته، دستورالعمل نياثر را داشته باشد. در ا نيشتريب نهيكه با حداقل هز شود¬يانتخاب م

  موجود استخراج خواهند شد. يالمللنيو ب يضوابط مرتبط مطابق با مستندات داخل
و در صورت  يشنهاديبر اساس ضوابط پ يكارفرما و انجام مطالعه مورد يبا هماهنگ اي¬قهبرق منط ياز شركتها يكيانتخاب  -6

 شده هيضوابط ته يساز ييلزوم اصالح و نها

  
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

، SVCك قدرت (دستورالعمل و ضوابط فني اقتصادي بكارگيري جبرانسازهاي توان راكتيو مبتني بر الكترونيدفترچه راهنماي 
StatCom با توان مشخص با هماهنگي كارفرما در يكي از شركتهاي توزيع ي جبرانساز پيشنهاديو ...) در شبكه توزيع و اجرا 

  
  الزامات شركت در فراخوان:

 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 
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