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چهارمين نشست هم انديشي مركز توسعه فناوري سامانه هاي انتقال 
توان با ظرفيت باال

به دنبال سلسله  نشست هاي هم انديشي مركز توسعه فناوري سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال، 
چهارمين نشست هم انديشي مركز با محوريت استفاده از فناوري هـادي هـاي پرظرفيـت در شـبكه     
انتقال برق، با حضور مديران و كارشناسان ارشد صنعت برق، پژوهشگران، نمايندگان شـركت هـاي   

.دست اندركار فناوري و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها در محل پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد
اين نشست با هدف تعامل و ارتباط نزديك با مخاطبان و ذي نفعان، ارائه برنامـه كلـي و راهبـردي    
مركز، جلب مشاركت شركت  ها و دانشگاهها جهت انجام پروژه هاي قابل واگذاري اين مركـز و نيـز   
آشنايي مخاطبان با فناوري هاي به روز در حوزه فعاليت مركز انتقال توان با ظرفيت باال و در نهايت 
بهره مندي از نظرات و ديدگاه هاي خبرگان در حوزه مربوطه و در راسـتاي دسـتيابي مركـز توسـعه     

.فناوري انتقال توان با ظرفيت باال به اهداف تعيين شده، برگزار گرديد
براساس اين گزارش، در ايـن نشسـت آقـاي مهنـدس برهمنـدپور رئـيس مركـز توسـعه فنـاوري          

پس از آن آقـاي  . سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال، كلياتي در خصوص معرفي مركز ارائه نمود
ايشان اعالم نمـود  . دكتر جعفريان معاون مركز به معرفي طرح ها و پروژه هاي موجود مركز پرداخت

پروژه در برنامه ي كاري اين مركز در سال  11پروژه جاري بوده و  6كه در حال حاضر مركز داراي 
در راستاي واگذاري پروژه  هاي فناورانه، اجراي اين پروژه ها به شركت ها، موسسـات و  . قرار دارد 97

عالقمندان جهت مشاركت در اجـراي ايـن طـرح هـا بايـد بـه سـايت        . دانشگاه ها واگذار خواهد شد
نمايند و براساس مراجعه  /32http://www.nri.ac.ir/RFPsواگذاري پروژه هاي مركز به آدرس 

اطالعيه ها و فراخوان هايي كه از اول تا دهم هر ماه انجام مي شود، نسبت به پر نمـودن فـرم هـاي    
.مربوطه و ارسال به مركز توسعه فناوري اقدام نمايند

ادامه ي اين نشست در رابطه با كاربردها و چالش هاي استفاده از فناوري هادي هاي پرظرفيت در در 
در اين راستا، آقاي مهنـدس حجـت معـاون    . شبكه ي انتقال برق ايران مباحثه و هم انديشي گرديد

مديرعامل شركت گسترش انرژي پاسارگاد و مدير عامل سابق شركت مديريت شـبكه بـرق ايـران    
اشاره نمود كه استفاده از هادي هاي پر ظرفيت در افزايش ظرفيت شبكه انتقال صـرفاً در مـواردي   
مطرح مي شود كه طول خط كوتاه باشد و حد افت ولتاژ و پايداري تعيين كننـده نباشـد و تنهـا حـد     

.  حرارتي محدودكننده باشد
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 هادي در كه كامپوزيت مغز دليل به كه است اين معمولي هادي با پرظرفيت هادي تفاوت گفت همچنين وي
 محدود خط شكم اصطالح به و نيست زياد چندان باال حرارت در هادي اين طول افزايش است، رفته كار به پرظرفيت
 تلفات عبوري، جريان افزايش با و رفته باال آن مقاومت طبيعتًا هادي، دماي افزايش دليل به مقابل در لكن .مي گردد

 محاسبات بايد سال، طول در خط بارگيري ساعات تمامي در پرظرفيت هادي از استفاده براي لذا مي شود، زياد آن
 هزينه افزايش منفي جنبه هاي و ظرفيت افزايش مثبت جنبه هاي تمامي گرفتن نظر در با و شود انجام دقيق اقتصادي

.شود تصميم گيري خط، تلفات دليل به

 هادي هاي فناوري به بكارگيري زمينه در را شركت اين تجربه هاي نيرو، قدس شركت از روانشيد مهندس آقاي
 منطقه اي برق شركت در پيش سال 10 بار اولين براي فناوري اين نمودند بيان و نمودند تشريح ايران در پرظرفيت
 فناوري اين به كارگيري چالش هاي به همچنين ايشان .است گرديده اجرا كيلوولت 230 ولتاژ سطح در و خوزستان

 علت به بهره برداران توسط پرظرفيت هادي هاي كامل ظرفيت از به كارگيري عدم آن ها مهم ترين از كه نمودند اشاره
 برق شركت از بالدي مهندس آقاي ادامه در .است طراحي محاسبات به اعتماد عدم و مالحظه كاري و احتياط

 چالش هاي از يكي و پرداختند شركت اين در پرظرفيت هادي هاي اجرايي تجربه هاي بيان به خوزستان منطقه اي
 مهندس آقاي ايشان، صحبت هاي پيرو .نمودند عنوان شبكه خود در آن تست عدم را فناوري اين از استفاده اصلي

 بيان و نمودند صحبت فناوري اين به كارگيري براي شركت اين برنامه هاي از يزد منطقه اي برق شركت از مهرابي
 مي شود سبب كه است راكتيو توان گردش به مربوط ظرفيت، اشغال خصوص در شبكه چالش هاي از يكي نمودند
 شبكه توسعه ي به نياز موارد از بسياري در امر، اين از جلوگيري با مي توان بنابراين .گردد اشغال بي دليل شبكه ظرفيت

 شركت شبكه برنامه ريزي دفتر كل مدير راعي مهندس آقاي ادامه در .نمود محدود را پرظرفيت هادي هاي از استفاده و
 آقاي همچنين راستا اين در .نمودند صحبت ايران برق شبكه ي در فناوري اين از استفاده تجربه ي با رابطه در توانير
 از استفاده چالش هاي ايران، برق شبكه مديريت شركت شبكه امنيت مطالعات و برنامه ريزي دفتر مدير محسني، دكتر
 اضطراري حالت در بيشتر هادي ها اين از استفاده نمودند پيشنهاد و نموده بيان شبكه از بهره برداري در را فناوري اين

.گيرد صورت
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 مهندس آقاي نيرو، پژوهشگاه از گيلوانژاد دكتر آقاي مشانير، شركت از عاشرلو مهندس آقاي همچنين نشست اين در
 از ابوالحسني دكتر آقاي فارس، منطقه اي برق شركت از حسيني مهندس آقاي ،آمود توان پارس شركت از هوشان فر
 در خود ديد گاه هاي بيان به گيالن منطقه اي برق شركت از فالحي دكتر آقاي و ايران برق شبكه مديريت شركت
.پرداختند فناوري اين با رابطه

نشستجمع بندي •
 از مهندسي و علمي ارتباطات تداوم براي درخواست و نشست در شركت كنندگان كليه حضور از تشكر ضمن پايان در

 در پرظرفيت هادي هاي از استفاده راه نقشه تدوين براي زير كلي محورهاي مركز، متخصصين شبكه ايجاد طريق
:گرفت قرار تاكيد مورد ايران برق شبكه

ايران در پرظرفيت هادي هاي زمينه در شده انجام پروژه هاي خصوص در مطالعات و اطالعات جمع آوري –الف•
خط جرياني رفتار تعيين منظور به پرظرفيت هادي با بهره برداري حال در خطوط )online( بالدرنگ پايش –ب•
ايران در هادي ها اين از استفاده توجيه پذيري براي اقتصادي مطالعات رويه تدوبن –ج•
كشور سطح در خط طراحي و الكتريكي مطالعات رويه يكسان سازي –د•


