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RFP26‐7 
تجهيزات الكترونيك قدرت جهت يخ زدايي از  سنجي و تهيه طرح توجيهي بكارگيرينالعات امكاطم  :پروژه عنوان

 انتقال خطوط

 طرح تجهيزات الكترونيك قدرت در شبكه توزيع  عنوان طرح:
  رونيك قدرت در شبكه برقتوسعه فناوري تجهيزات الكت سند  واحد اجرايي:

  ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
  

شود، يخ زدگي يكي از مواردي كه باعث خروج خطوط انتقال برق و كاهش آمادگي شبكه انتقال بخصوص در مناطق سردسير مي
هاي مبتني هاي مكانيكي مبتني بر ربات و روشهاي مختلفي مانند روششكل روشباشد. براي برطرف نمودن اين مخطوط انتقال مي

ها با توجه به مسير سازي اين روشهاي مكانيكي، مشكالت در پيادهبر ادوات الكترونيك قدرت وجود دارد. يكي از معايب روش
هاي مكانيكي كارايي بهتري را نسبت به روش هاباشد. با توسعه ادوات الكترونيك قدرت اين روشدسترسي سخت خطوط انتقال مي

باشد. مراحل كلي سنجي استفاده از تجهيزات الكترونيك قدرت در خطوط انتقال مياند. هدف از اين پروژه بررسي و امكاننشان داده
  باشد:اين پروژه به شرح ذيل مي

طوط در كشور ناشي از يخ زدگي و تاثير بررسي آماري حوادث شبكه انتقال در جهت مشخص نمودن ميزان درصد خروج خ  -1
 آن بر كاهش آمادگي شبكه و عمر خطوط هوايي

 هاي يخ زدايي خطوط انتقالبررسي انواع روش -2

 هاي يخ زدايي خطوط انتقال مبتني بر ادوات الكترونيك قدرتبررسي روش -3

 هاي منتخب يخ زدايي خطوط انتقال مبتني بر ادوات الكترونيك قدرت در دنيا از ديدگاه فني و اقتصاديبررسي پروژه -4

مشخص نمودن طرح قابل استفاده براي يخ زدايي شبكه انتقال ايران در نقاط مختلف به همراه مشخصات فني و برآوردهاي  -5
 اوليه مالي

  سازي و بررسي كارايي طرحصنعتي مورد نظر، انجام شبيه طراحي بيسيك و تعيين مشخصات فني و الزامات نمونه -6
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

هايي است جهت امكانسنجي و ارائه طرحي مبتني بر ادوات الكترونيك قدرت به همراه مشخصات محصول نهايي اين پروژه گزارش
لف شبكه ايران. همچنين طرح بيسيك و جدول مشخصات فني نمونه فني و اقتصادي جهت يخ زدايي از خطوط انتقال در نقاط مخت

 صنعتي مناسب جهت پياده سازي در پروژه آتي.
  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) 
 اطالعات تماس:

  :4451داخلي  88079400تلفن 

 :09912504727موبايل  
  :آدرس پست الكترونيكيaesmaieli@nri.ac.ir 

 


