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رو گاه   ژپو

   :عنوان پروژه

  )قسمت اول( تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق كشور

  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت برنامه :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
 CSYPB02 :كد پروژه زهرا مديحي بيدگلي  :مدير پروژه

، ميالد مقسم حميدي، حبيب قراگوزلو، زاده مهدي مقيم، اله رئوفي حبيب نيكي مسلمي، داود جاللي، همايون برهمندپور، :همكاران
  .سيد وحيد خاتمي و محمد ستاره، بابك پركار كومله، ابراهيم رضايي

  :خالصه پروژه
ها و ساير الزامات فني جهت استاندارد  نامه آيينها،  دستورالعملي فني و اجرايي در قالب استانداردها، ها نظامتهيه و تدوين 

پروژه حاضر در  .ي فني، مهندسي و اجرايي، يكي از نيازهاي صنعت برق كشور استها فعاليتو يكسان نمودن كليه 
ه جامعي مرحله اول اين پروژه هدف دستيابي به برنام. راستاي اين هدف در دو بخش اصلي تعريف و اجرا گرديده است

در مرحله دوم و سوم با شروع از عناوين با . جهت تدوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق را دنبال نموده است
ي بادي ها نيروگاه »برداري بهره«و  »اتصال«اولويت بيشتر، تدوين ضوابط و معيارها براي دو موضوع ضوابط و معيارهاي 

  .انجام شده است
اي جامع جهت تدوين ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق، بـا اسـتفاده از    به منظور تهيه برنامه اول پروژه، مرحلهدر 

نظران صنعت برق، تصحيح و تكميل فهرست اوليه معيارها و ضوابط مورد نياز صـنعت بـرق كـه از انجـام      نظرات صاحب
نجام گرديده و با استفاده از نظرات متخصصان آمده بود، ا دست به »تهيه و تدوين سند باالسري صنعت برق كشور«پروژه 

و نيروي انساني مورد نياز براي تدوين هر يك از معيارها و ضـوابط تهيـه گرديـده     ها فعاليتمربوط به هر حوزه، سرفصل 
  .است

يـه و  بـرداري از آنهـا ته   ي بادي بزرگ به شـبكه و بهـره  ها نيروگاهضوابط و معيارهاي اتصال  در مرحله دوم و سوم پروژه
 الزامـات ، ولتـاژ  و راكتيـو  تـوان  الزامات، فركانس و اكتيو توان الزاماتاين ضوابط و معيارها در قالب . تدوين گرديده است

 تسـت و الزامـات   ثبـت وقـايع  و  ارتباطات ،، پايش، كنترلسازي مدلالزامات ، توان كيفيت الزامات، خطا تحملو  حفاظت
  .اند تهيه و تدوين شده

  :نتايجچكيده 
  فهرست ضوابط و معيارهاي مورد نياز صنعت برق كشور همراه با شرح خدمات و نفرماه مورد نياز براي تدوين تهيه

 آنها

  برداري از آنها ي بادي بزرگ به شبكه و بهرهها نيروگاهتهيه و تدوين ضوابط اتصال 
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  :ندات پروژهتمس
 » پژوهشكده  گروه مطالعات سيستم،، »برداري از آنها بهرهي بادي بزرگ به شبكه و ها نيروگاهنشريه ضوابط اتصال

 .يرون پژوهشگاه ،برق

 »گروه مطالعات ، »نظران گيري از نظرات صاحب بندي تدوين معيارها و ضوابط مورد نياز صنعت برق با بهره اولويت
 .1392، تيرماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق سيستم،

 » گروه مطالعات سيستم،، »ي معيارها و ضوابط مورد نياز صنعت برقها لويتاوي مربوط به عناوين ها فعاليتشرح 
 .1392، مردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق

 » گروه »اي بر انرژي بادي و بررسي منابع موجود مقدمه: جلد اول -ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال ،
 .1392خردادماه ، يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق مطالعات سيستم،

 » الزامات توان اكتيو، فركانس، توان راكتيو و ولتاژ براي : جلد دوم–ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال
 .1392، خردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق ، گروه مطالعات سيستم،»واحدهاي بادي

 » ت و عملكرد در حالت خطا براي واحدهاي الزامات حفاظ: جلد سوم -ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال
 .1392، خردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق ، گروه مطالعات سيستم،»بادي

 » پايش، كنترل، ارتباطات سازي مدلالزامات كيفيت توان، : جلد چهارم -ي بادي به شبكه ها نيروگاهضوابط اتصال ،
 .1392، خردادماه يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق يستم،، گروه مطالعات س»و ثبت وقايع براي واحدهاي بادي

 » يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق ، گروه مطالعات سيستم،»الزامات تست: ي بادي به شبكهها نيروگاهضوابط اتصال ،
 .1392خردادماه 

   


