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 تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

باشند. این ترانسفورماتورها با ایجاد شیفت فاز در خط ترانسفورماتورهای شیفت فازی می ،های قدرتهای نوین در زمینه سیستمیکی از فناوری

های قدرت مورد ها و مسائل مهمی که در سیستمشوند. در واقع یکی از چالشرای انتقال توان در خط میانتقال باعث ایجاد ظرفیت اضافی ب

باشد. با توجه به رشد روز افزون تقاضا های موجود در شبکه برای انتقال توان الکتریکی میو ظرفیت هاباشد، استفاده بهینه از زیرساختتوجه می

در شبکه در حدی باشند که این  موجود وط ظرفیت خط برای انتقال توان بین تولید و مصرف نیاز است کهر، و مصرف انرژی الکتریکی در کشو

های پیک بار با بطوریکه در زمان ،باشدوجود دارد ظرفیت خطوط موجود می این موردای که در اما مشکل عمده .امکان انتقال وجود داشته باشد

ایداری گذرای خط، امکان افزایش میزان بار عبوری از خط وجود ندارد. در نتیجه نیاز است که با استفاده از توجه به حدود انتقال از جمله حد پ

 های موجود بتوان ظرفیت انتقال شبکه قدرت را افزایش داد. راهکارهایی نظیر احداث خطوط جدید و یا استفاده بهینه از زیرساخت

تواند حد دهده فاز و یا در واقع افزایش دهنده اختالف فاز بین دو باس ابتدا و انتهای خط میترانسفورماتور شیفت فازی به صورت یک شیفت 

، افزایش داده و در نتیجه برای خطوط بلندی که این مشکل باعث کاهش ظرفیت آنها شده خط را که به صورت گذرا محدود شدهتوان از  یعبور

دارای انواع تکنولوژهای ساخت و الزامات  فازتعویق بیاندازد. ترانسفورماتورهای شیفت است، کمک کرده و نیاز به احداث خطوط جدید را به 

هایی که برای بندیباشند که نیاز است هر کدام از آنها به صورت جدا مورد بررسی قرار گیرد. از مهمترین تقسمبرداری میمختلف بهره

باشد مستقیم و غیر مستقیم، تک هسته و دوهسته و سایر مشخصات می ،و غیر متقارن توان نام برد ساختار متقارنترانسفورماتور شیفت فازی می

توانند باشند. همچنین مکانی که این ترانسفورماتورها در شبکه میبرداری و بکارگیری خاص خود را دارا میبهره هایویژگیکه هر کدام از آنها 

های مطالعات اتصال بیل مقدار توان و محدودیت حد پایداری گذرای خط مورد نظر، بررسیاز قیی هامورد استفاده قرار گیرند نیز دارای ویژگی

باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر این موارد، تاثیری که استفاده از ترانسفورماتور شیفت فازی در پخش بار، حفاظت و غیره می ،کوتاه

 تواند بگذارد نیز باید مطالعه شده و دامنه آن مشخص گردد.های سیستم میشبکه بر روی سایر المان

سنجی استفاده از آنها برای خطوط و نیازسنجی ترانسفورماتورهای شیفت فازی برای کشور و امکان بایستمیبا توجه به توضیحات ذکر شده 

ع ترانسفورماتورهای شیفت فازی مورد بررسی فنی های بکارگیری انواو در نهایت الزامات و چالشمشخص شده همچنین معیارهای انتخاب خط 

های آنها تعیین شده و برداری و سایر ویژگییابی خط و نحوه بهرههای هر کدام از آنها، الزامات مکانو اقتصادی قرار گرفته و با توجه به ویژگی

، تورهای شیفت فازی در داخل کشور و دستیابی به دانش انتخابمورد مطالعه قرار گیرد. لذا هدف از این پروژه بررسی استفاده از انواع ترانسفورما

 باشد.  انتقال می شبکه برداری دریابی و بهرهمکان
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 شرح خدمات و مراحل كلي انجام پروژه:

  مطالعه و بررسی انواع ترانسفورماتوهای شیفت فازی و پیشرفتها و تحقیقات بین المللی انجام گرفته در مورد آنها 

 رهای انتخاب و الزامات هر کدام از ترانسفورماتوهای شیفت فازی در شبکهتعیین معیا 
 مطالعات شبکه انتقال کشور و انتخاب خطوط مورد نیاز جهت نصب ترانسفورماتور شیفت فازی 

 بررسی وضعیت شبکه با درنظرگیری نصب ترانسفورماتور شیفت فازی 

 یری نصب انواع ترانسفورماتور شیفت فازی در کشورانجام مطالعات و بررسی در مورد وضعیت شبکه با درنظرگ 
 برداری انواع ترانسفورماتورهای شیفت فازی در شبکهها و الزامات نصب و بهرهبررسی و تعیین چالش 

 برداری انواع ترانسفورماتورهای شیفت فازی در شبکهنویس الزامات نصب و بهرهتهیه پیش 
 ساازی  و نهاایی  برداری انواع ترانسفورماتورهای شیفت فازی در شبکهمات نصب و بهرهنویس الزااخذ نظرات خبرگان در خصوص پیش

 آن
 : پروژه ، نتايج و دستاوردهاياهداف

سنجی بکارگیری ترانسفورماتورهای شیفت فازی جهت افزایش ظرفیت تاوان انتقاالی و   بررسی و امکان "نتایج پروژه اهداف و از جمله مهمترین 

 عبارتند از: "های آن در شبکه انتقال کشورلشتعیین الزامات و چا

 شناسایی و تعیین استفاده از انواع ترانسفورماتورهای شیفت فازی در کشور 

 تعیین خطوط منتخب جهت استفاده از انواع فناوری ترانسفورماتورهای شیفت فازی 

 های استفاده از انواع ترانسفورماتورهای شیفت فازی تعیین چالش 

 انواع ترانسفورماتورهای شیفت فازی در کشوربرداری بهره تعیین الزامات 

 :نیز عبارتند ازدستاوردهای جانبی این پروژه  همچنین

 برداری سیستمبهبود عملکرد بهره 

 گذاری در احداث خطوط جدید با ایجاد قابلیت ارتقاء در خطوط موجودهای سرمایهکاهش هزینه 

 های ترانسفورماتورهای شیفت فازی در کشوریشناسایی اولویت استفاده از انواع فناور 

 کمک به حل مشکالت پایداری سیستم 

 سازی پخش توان در خطوط موازیمتعادل 
 

 )خروجي مورد انتظار(: مشخصات محصول نهايي

 برداری انواع ترانسفورماتورهای شیفت فازی در شبکهالزامات نصب و بهرهتعیین 

 


