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سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
فصل -1

پيشگفتار

طرح كالن و راهبردي "تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال" از مجموعه
طرح هاي كالن و راهبردي پژوهشگاه نيرو در اسفند ماه  92آغاز و مقرر است كه ضمن بررسي جامع ابعااد موضاوو و ارزياابي
مشخصههاي فناوريهاي مربوطه ،سند راهبردي اين طرح تدوين شود .مهمترين فعاليتهاي پروژه"تادوين ساند راهباردي و
نقشه راه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال" عبارتند از:
 تدوين مباني سند توسعه فناوري
 ارزيابي هوشمندي فناوري
 تدوين اركان جهتساز
 تدوين برنامه اقدامات و سياستها
 تدوين ره نگاشت و برنامه عملياتي
 تدوين برنامه ارزيابي و بهروزرساني
نوشتار پيش رو با عنوان"تدوين مباني سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقاال بارق باا ظرفيات بااال"،
گزارش مرحله اول از پروژه ياد شده ميباشد كه با هدف تبيين ابعاد موضوو و محدوده مطالعات و همچنين تبيين اساسيتارين
مشخصههاي فنآورانه در سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال توسط گروه پژوهشي خط و پست پژوهشگاه نيرو تهيه و تدوين
گرديده است.
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 -1مقدمه
وظيفه اصلي سيستم قدرت ،فراهم كردن ولتاژ با شكل موج مناسب در نقاط اتصال تجهيزات مصرف كنندگان بهه شهبكه و
فراهم كردن انرژي الكتريكي به صورت پيوسته براي تامين نيازهاي مصرف كنندگان است .شهبكه انتقهال بها جابجهايي تهوان
الكتريكي در حجم عمده از مراكز توليد به مراكز بار نقش مهمي در عملكرد سيستم قدرت بر عهده دارد .شبكه قدرت استفاده از
واحدهاي توليدي بزرگ و شبكه انتقال ،پخش توان اقتصادي در نواحي مختلف در شرايط نرمهال و انتقهال تهوان بهين نهواحي
مختلف در شرايط اضطراري را ميسر مي سازد .بنابراين شبكه انتقال با ظرفيت كافي ،امكان عملكرد يكپارچه و با حداقل هزينه
سيستم قدرت را فراهم ميكند  .بنابراين نياز به توسعه شبكه انتقال ضروري است .از عوامل توسعه شبكه انتقهال مهيتهوان بهه
موارد زير اشاره نمود:
 يكپارچه كردن منابع انرژي دوردست
 افزايش واردات توان به نواحي متراكم
 افزايش بهرهوري سيستم انتقال
 تبادل انرژي با كشورها يا نواحي همسايه
 تامين بار نواحي ايزوله و منفك از شبكه سراسري
به موازات ايجاد سيستم انتقال فشارقوي در اوايل دهه قرن بيستم به منظور توسعه شبكه انتقال تمايل زيادي به اسهتفاده از
ولتاژهاي باالتر جهت انتقال توآنهاي بيشتر به مسافتهاي دورتر در ميان كشورها به وجود آمد .سيستمهاي انتقهال بها ولتهاژ
باالتر همچنين براي توسعه شبكه هاي قدرت محلي بسيار الزم و ضروري بودند و لذا رويكرد كلي به سهمت ولتاژههاي بهاالتر
وجود داشت ،حتي ميتوان بيان كرد كه سيستمهاي ولتاژ فوق فشارقوي كه نتيجه اين رويكرد بودند به عنوان يكي از بزرگترين
دستاوردهاي مهندسي در قرن بيستم به شمار ميروند.
پس از اينكه امكان انتقال توان  ACبا ولتاژ باال از اوايل قرن بيستم امكانپذير شهد ،روزبههروز گهرايش افزاينهدهاي بهراي
استفاده از ولتاژهاي باال براي انتقال مقادير توان بزرگ در مسافتهاي طوالني به وجود آمده است.
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ولتاژهاي انتقال از رنج ابتدايي  ،30-40kVبه  132-150kVدر سال  ،1920به  220kVدر سهال  1923و بهه  287kVدر
سال  1934افزايش يافت كه همگي در كشور آمريكا توسعه يافتند.
قدم مهم بعدي كه در تاريخچه شبكه انتقال اتفاق افتاد در كشور سوئد بود كه تقريبا  20سال بعد خط انتقال 380-400kV
در سال  1954در اين كشور معرفي شد .رشد و توسعه ولتاژ خطوط انتقال با معرفي ولتاژهاي انتقال  500kVدر اوايل دههه 60
ميالدي قرن  20و  700-800kVدر اواسط دهه  60ادامه پيدا كرد.
از اواسط دهه  60ميالدي سيستمهاي انتقال در محدوده ولتاژ  700تا  800kVطراحي و ساخته شد و در كشورهاي مختلفي
بهرهبرداري شدند .بعضي از اين سيستمهاي انتقال در حدود  20تا  60سال است كه در حال بهرهبرداري هستند و برخي ديگهر
عمر چندان درازي ندارند .شواهد نشان ميدهد كه بيشتر سيستمهاي انتقال فوق فشارقوي در بيشتر كشورها در محدوده ولتهاژ
 700تا  800kVساخته ميشوند و بنابراين نياز است تا اطالعات مورد نياز در زمينه تجربيات انجام شده جهت طراحي ،ساخت،
بهرهبرداري و تعمير و نگهداري سيستمهاي با ولتاژ باالتر از  400kVبدست آيد .هدف از ايهن بخهش نيهز ارائهه مختصهري از
تجربيات شركتها ،نهادها ،سازمآنها ،و بهرهبرداران گوناگون در كشورهاي مختلف در زمينه سيستمهاي فوق فشارقوي (باالتر
از  )400kVميباشد.
اولين سيستم انتقال  735kVنخستين بار توسط شركت هيدروكبك 1در سال  1965در كشهور كانهادا سهاخته شهد .اگرچهه
تالشها در جهت تاسيس و احداث سيستم انتقال در رنج  1000kVتا  1500kVادامه داشت ،اما اجراي عملي اين طرح بخاطر
كاهش رشد بار به دليل بحران انرژي در سال  1973ميسر نشد .سيستمهاي انتقال در رنج ولتاژ  1000تا  1200 kVنخسهتين
بار در روسيه (جماهير شوروي سابق) و ژاپن ساخته شدند؛ اما خطوط انتقال در روسيه پس از چند سال بههرهبهرداري در سهطح
ولتاژ ( 1150kVولتاژ طراحي سيستم) در سطح ولتاژ  500kVمورد بهرهبرداري قرار گرفتند .در حالي كه ژاپن از ابتهدا سيسهتم
انتقال خود را در سطح ولتاژ  500kVمورد بهرهبرداري قرار داد .بنابراين ميتوان گفت كه باالترين سطح ولتاژ كنوني كه مهورد

- Hydro Quebec
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بهرهبرداري قرار گرفته است در سطح ولتاژ  700-800kVميباشد .روند افزايش سطح ولتاژ خطوط انتقال نيرو به صهورت زيهر
است:
 :1891 اولين سيستم انتقال  15كيلوولت درآلمان
 :1911 اولين سيستم انتقال  110كيلوولت درآلمان
 :1929 اولين سيستم انتقال  220كيلوولت درآلمان
 :1932 اولين سيستم انتقال  287كيلوولت درآمريكا
 :1952 اولين سيستم انتقال  380كيلوولت درسوئد
 :1960 اولين سيستم انتقال  500كيلوولت درآمريكا
 :1965 اولين سيستم انتقال  750كيلوولت دركانادا
 :1985 اولين سيستم انتقال  1200كيلوولت درشوروي
 :2006 اولين سيستم آزمايشي  1500كيلوولت دركانادا
شكل ( )1-1روند افزايش سطح ولتاژ در شبكههاي برق در سراسر دنيا را نشان ميدهد.
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بررسيهاي مقدماتي  9مورد از خطوط انتقال را در رنج ولتاژ  700تا  800kVدر كشورهاي كانادا ،آمريكا ،برزيهل ،ونهزوئال،
روسيه ،آفريقاي جنوبي ،كره جنوبي ،ژاپن ،هند را نشان ميدهد.
به تازگي كشور چين نيز بهعنوان كشوري با سطح ولتاژ  1000kVبه جمع اين كشورها اضافه شده است .ضمن اينكه ژاپن،
روسيه و هند نيز اخيرا سطح ولتاژ  1150kVرا مورد بهرهبرداري قرار دادهاند .اگرچه در مورد جنبههاي برنامههريهزي و طراحهي
نسل اول سيستمهاي انتقال در رنج ولتاژ  700تا  800kVمراجع و استانداردهايي وجهود دارنهد كهه بيشهتر ناشهي از تجربيهات
كشورهاي پيشرو ميباشد اما در مورد نسل دوم سيستمهاي انتقال  700-800kVو نيز سيستمهاي  1000-1200kVاطالعات
و مراجع چنداني موجود نيست .با توجه به اين مساله ،موسسه  EPRIدر آمريكا از طريق توزيع پرسشنامه در ميان شركتهها و
موسسات داراي تجربه در اين زمينه و نيز برگزاري كارگروههاي مختلف در سال  2004اقدام بهه چهام مرجعهي تحهت عنهوان
"كتاب مرجع سيستمهاي انتقال جريان متناوب در ولتاژهاي باالتر از  "200kVكرد .تها بهدينجها در ارتبهاط بها سهطوح ولتهاژ
فشارقوي مورد استفاده در كشورها صحبت شد در ادامه بيشتر در رابطه با پروژههايي كه در اين زمينه انجام شده اسهت ،بحه
ميگردد .تا سال  1952اياالت متحده تنها كشوري در دنيا بود كه داراي سيستم انتقال در ولتاژ باالتر از  220kVبود و آن نيهز
شامل سيستم انتقال  287kVو از رود هوور 1در نوادا به لس آنجلس در كاليفرنيا بود .اين خطوط كه داراي هاديهاي از جهنس
مس بودند بعدا به سطح ولتاژ  500kVارتقا يافتند .مدت كوتاهي پس از جنگ جهاني دوم ،صنعت برق نياز پيدا كرد كه سهطح
ولتاژ را افزايش دهد و علت نيز آن بود كه نياز به انرژي الكتريكي افزايش يافته بود .ايهن نيهاز سهبب سهاختن خطهوط انتقهال
آزمايشي (فشارقوي) در سطح دنيا شد نمونهاي از اين پروژه آزمايشي پروژه پايلوت  Tidبا سطح ولتاژ  500kVبود كه متعلق به
شركتهاي برق و گاز آمريكا 2و شركت ويسينگهاوس 3در سال 1947بود .ساير پروژههايي كه ساخته شهدند تها سهطوح ولتهاژ
باالتر را مورد آزمايش قرار دهند عبارتند بودند از:

- Hoover

1

- AG&E

2

- Wesringhouse

3
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 پست آزمايشي  500 kVاز  chevillyتوسط شركت برق فرانسه

1

 پروژه آزمايشي  600kVآب سرد شركت آب انتوريو 2در كانادا
 پست تحقيقاتي  Mannheim-Rheinauبا ولتاژ  400kVدر آلمان
 آزمايشگاه تحقيقاتي  600 Shiobareبا سطح ولتاژ  600kVدر ژاپن
 خط آزمايشي  Leatherhead 400kVدر انگلستان
تمامي پروژه هاي فوق داراي خطوط سه فاز آزمايشي بودند به جز پروژه انگلستان كه به صورت خط تكفاز مهورد آزمهايش
قرار مي گرفت .اين تحقيقات اوليه در نهايت سبب شد تا سيستمهاي انتقال بها سهطوح ولتهاژ  400kV ،345kVو  500kVدر
سرتاسر جهان ساخته شود .اگرچه ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه پروژههاي ديگري كه براي تسهت و آزمهايش سهطوح
ولتاژي فوق فشارقوي تا سطح  770kVساخته شده بودند كه پروژه  EHVو  Apple Groveاز اين دسهته بودنهد ،در نهايهت
اطالعات ارزشمندي جهت سطوح ولتاژ  500kVفراهم آورند.
در سال  1958شركت جنرال الكتريك به اين نتيجه رسيد كه حتي ممكن است سطوح ولتاژ باالتر مورد نياز باشد كه منجر
به ساخت پروژه  EHVدر سال  1959تحت عنوان  Abettiشد .اين پروژه ،شامل تحقيقات بر روي كرونا و مباح عايقي براي
امواج كليدزني و اضافه ولتاژهاي فركانس قدرت در رنج  380kVتا  750بود .محل پروژه در شهرهاي  Lenoxو  Leeدر ايالت
ماساچوست بود .علت انتخاب اين محل آن بود كه تنها چند مايل از پست  Pittsfieldشهركت جنهرال الكتريهك و آزمايشهگاه
فشارقوي اين شركت فاصله داشت .خط مورد آزمهايش در ايهن پهروژه در طهول رودخانهه  Housatonicبها طهول  4/3مايهل
( )6/9kmاحداث شد كه ارتفاع مسير از سطح دريا بين  950تا  1080فوت ( 290تا  329متر) بود .در سال 1960خط آزمايشهي
كار خود را به صورت مدار باز در انتها و با سطوح ولتاژ  400kVو  500kVآغاز كرد .در سال 1961در انتههاي خهط تجهيهزات
مورد نظر براي اتصال به يك خط  115kVمحلي نصب شدند و به اين ترتيب مسير خط بسته شد .پروژه  EHVدر ابتدا بهراي

- Electricite de France

1

- Ontario

2
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دو سطح ولتاژ نامي  460و  650كيلوولت طراحي شد .سطوح عايقي براي اين پروژه بوسيله امواج ضربه و سوئيچينگ بهر روي
زنجير مقرهها ،مجموعه پايه عايقها ،بوشينگ و انواع مختلف تجهيزات تحت هر دو شرايط خشك و مرطوب محاسبه شد.
پروژه  EHVتوسط شركت جنرال الكتريك از سال  1958تا  1964حمايت مالي ميشد .اين پروژه شهامل دو پسهت فهوق
فشارقوي ،ساختمآنهاي لرزه نگار و كنترل مركزي (جمهع آوري اطالعهات) ،يهك ژنراتورضهربه  3000كيلوولهت و يهك خهط
آزمايشي بود .در  1964جنرال الكتريك به شركت اديسون الكتريك يك قرار داد  2ساله پيشنهاد كرد كه شامل  3بخش جمهع
بندي و نهايي سازي تجربيات اوليه بدست آمده از پروژه ،نهاييسازي تمامي مدلهاي كامپيوتري و تحليلهاي بدست آمهده از
پروژه اوليه و ادامه تجربيات و آزمايشات جهت بدست آوردن راه حلهاي مناسب در غالب استانداردها بود.
اين اقدامات موجب نگارش و چام كتاب مرجع طراحي خطوط فوق فشارقوي در سال  1968شهد .در سهال  1960شهركت
بهرهبردار برق آمريكا 1طي يك قرار داد با شركت وستينگهاوس جهت ساخت يك خط آزمايشي كه ميتواند در رنج ولتهاژ 500
تا  775كيلوولت بهره برداري شود همكاري خود را آغاز كرد .اين پروژه كه شامل سه خط آزمايشي بود در سال  1961با برقهدار
شدن اين خطوط شروع شد و آن را پروژه جنگل سيب 2ناميدند .پروژه اوليه به جهت اندازهگيري تلفات كرونا بهر روي ههر سهه
خط ( 9فاز) هنگامي كه جريان نامي بار از آن عبور ميكند پايه گذاري شد .مدت زمان در نظر گرفتهه شهده بهراي ايهن پهروژه
آزمايشي  5سال بود كه در طول اين  5سال تحقيقات اوليه انجام پذيرفت .به دليل اينكه يكي از سه خهط آزمايشهي در نهوامبر
 1962دوباره بازسازي شد به مدت يك سال پروژه با ولتاژ  525كيلوولت بهرهبرداري ميشد .نتيجه همين تحقيق سبب طراحي
خط  500كيلوولت شركت ويرجينيا الكتريك به عنوان اولين خط طراحي شده در اين سطح ولتاژ در آمريكا بود.
در سال  1969و يك سال پس از آنكه شركت  AEPاولين خط  765كيلوولت خود در آمريكها را برقهدار كهرده بهود پهروژه
جنگل سيب جهت اندازه گيري نويز شنيداري مورد بررسي قرار گرفت .در سال  1974ابزار مربوط به تهداخالت تلويزيهوني ايهن
خطوط مورد بررسي قرار گرفتند ضمن اينكه تمامي اندازهگيريهاي مربوط به جريآنها و ولتاژهاي القهايي و نيهز ميهدآنههاي
الكتريكي اطراف هاديها و عايقها در اين پروژه مورد بررسي قرار گرفتند (اواخر دهه  60و اوايل دهه  70ميالدي).
- AEP

1

- APPLE GROVE

2
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پروژههاي مطالعاتي و آزمايشي در مورد سيستمهاي باالتر از  500كيلوولت در كشورهاي ديگر نيز انجام شده است .برخي از
اين پروژهها عبارتند از :
 پروژه پست فوق فشارقوي  Experimental Stationدر  Les Renardieresدر فرانسه
 پروژه خط آزمايشي تكفاز  700كيلوولت در انگلستان در نزديكي آزمايشگاه فوق فشارقوي Leatherhead

 خطوط آزمايشي  1200كيلوولت در شوروي سابق
 پروژه اولين سيستم انتقال تست دو مداره  765kVدر نزديكي درياي زرد توسط شركت برق كره 1اين پروژه تحهت
عنوان  Gochang 765 kV Full Scale Test Lineناميده شد.
اكثر اين سيستم هاي آزمايشي جهت بررسي كرونا ،مطالعات هماهنگي عايقي و بدست آوردن فواصل مجهاز انجهام شهدند.
ضمن اينكه در بسياري از پروژههاي مربوط به سيستمهاي فوق فشارقوي آزمايشگاههاي فشارقوي سازندگان بزرگي همچهون
جنرال الكتريك ،وستينگهاوس ،ASEA ،هيتاچي و غيره مورد استفاده قرار گرفتند.
نتايج بدست آمده از مطالعه اين پروژهها در سراسر دنيا منجر به سهاخت ههزاران كيلهومتر از خطهوط  765kVو 735kVدر
كبك كانادا و در ايالتهايي كه تحت سرويسدهي  AEPدر آمريكا بودند شد .شركت  NYPAنيويورك نيز ديگر شهركتي در
آمريكا بود كه خطوط با ولتاژ  765kVرا ساخت و مورد بهرهبرداري قرار داد.
سيستم انتقال 765kVدر كشورهايي مانند برزيل ،ونزوئال ،آفريقاي جنوبي و كره جنهوبي سهاخته شهدند .البتهه در شهوروي
سابق 2خطوط كه در اين رنج ولتاژ ساخته شدهاند در طيف ولتاژ  787kVطبقهبندي شدند.
امروزه روش انتقال  DCدر دنيا بهعنوان يك روش انتقال موثر شناخته ميشود كه در ادامه به بررسي تاريخچه ،روند تكامل
و توسعه شبكه با جريان مستقيم ولتاژ باال پرداخته ميشود .استفاده از خطوط جريان مستقيم ولتاژ باال شامل موارد زير ميباشد:
سيستمهاي الكترومكانيكي )(Thury

- KEPCO

1

- USSR

2
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اولين مورد انتقال برق در مسافت هاي دور با استفاده از جريان مستقيم ،در سال  1882در سيستم انتقال بهرق Miesbach

مونيخ اجرا شد كه در آن تنها  1/5كيلووات منتقل شد .به زودي يك روش اوليهه بهراي انتقهال DCبها ولتهاژ بهاال توسهط
1

مهندس سوئيسي رن تيوري ارائه شهد و روش او در عمهل در سهال  1889در ايتاليها توسهط شهركت Acquedotto De

 Ferrari-Gallieraاجرا گرديد .در اين سيستم با سريكردن ژنراتورها و در نتيجه جمع جبهري ولتاژههاي توليهدي ،ولتهاژ
افزايش مييافت .هر مجموعه از زمين هاي الكتريكي عايق شده و توسط شفت عايق از يك محرك اصلي درايو مهيشهد.
خط انتقال در حالت "جريان ثابت" و تا  5000ولت در هر دستگاه كار ميكرد .برخي از ماشينها نيز به منظور كاهش ولتاژ
روي هر كموتاتور ،از دو كموتاتور استفاده ميكردند .اين سيستم انتقال  630كيلووات برق در  14كيلوولت DCو در فاصله
 120كيلومتر را به عهده داشت.
سيستم ديگري با اين ساختار Moutiers-Lyon ،بود كه انتقال  8600كيلووات توان برق آبهي را در فاصهله  200كيلهومتر
شامل  10كيلومتر كابل زيرزميني برعهده داشت .در اين سيستم از هشت ژنراتور سري با كموتاتور دوبل براي ولتاژ مجموع
 150كيلوولت بين قطبهاي مثبت و منفي استفاده ميشد و از سال  1906تا سال  1936نيز مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت.
پانزده سيستم تيوري تا سال  1913مورد استفاده قرار گرفت ،ساير سيستمهاي تيوري كهه در ولتهاژ بهاالي  100كيلوولهت
 DCكار ميكردند نيز تا دهه  1930مورد بهرهبرداري قرار ميگرفتند ،لكن ماشينههاي دوار آنهها تلفهات انهرژي بهااليي
داشته و نيازمند تعمير و نگهداري بااليي بودند .سيستمهاي الكترومكانيكي ديگهري نيهز در نيمهه اول قهرن بيسهتم مهورد
آزمايش قرار گرفتند كه با موفقيت تجاري اندكي همراه بودند.
يكي از روشهايي كه براي كاهش ولتاژ مستقيم گرفته شده از خطوط انتقال مورد آزمايش قهرار گرفهت ،اسهتفاده از ولتهاژ
براي شارژكردن باتريهاي سري بود .پس از شارژ شدن باتريها در حالت سري آنها را در حالت موازي بهه ههم اتصهال
ميدادند و از آنها براي تغذيه بارها استفاده ميكردند .با اين حال از اين روش فقط در دو طرح انتقال استفاده شهد چراكهه

- Rene Thury

1
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اين روش به دليل محدوديت ظرفيت باتريها ،مشكالت مربوط به تغيير وضعيت باتريها از سهري بهه مهوازي و پسهماند
انرژي در هر سيكل شارژ و دشارژ در باتريها اصالً اقتصادي نبود.

شكل ( :)2-1بلوك دياگرام يك سيستم انتقال Thury HVDC

ولوهاي قوس جيوهاي
براي اولين بار در سال  1914شبكههاي كنترلشده با ولوهاي قوس جيوهاي پيشنهاد گرديد و بهمنظور انتقال توان در طول
دوره  1920-1940استفاده شد .كشورهاي سوئد (مركز  )1ASEAو آمريكا از سال  1929درزمينه تحقيق و مطالعه استفاده
از اين ولوها جهت انتقال انرژي پيشتاز بودند .اولين بار در سال  ،1932جنرال الكتريك ولوهاي قوس جيوهاي را بهههمهراه
خط انتقال  12كيلوولت  ،DCبهمنظور تبهديل بهرق  40هرتهز بهراي اسهتفاده در بارههاي  60هرتهز در Mechanicville

نيويورك ،مورد آزمايش قرار داد.

- Allmana Sevenska Electrikska Aktiebolaget

1
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در سال  ،1941يك لينك كابل زيرزميني  ±200 kV ،60 MWو  115كيلومتر براي تغذيهه شههر بهرلين بها اسهتفاده از
ولوهاي قوس جيوهاي طراحي شد ،اما با توجه به سقوط دولت آلمان در سال  1945اين پروژه هيچوقت تكميل نشد .توجيه
انجام براي اين پروژه اين بود كه در زمان جنگ ،يك كابل زيرزميني كمتر به عنوان يك هدف بمبگذاري خود را نمايهان
ميكند  .با اتمام جنگ جهاني دوم اين طرح توجيه نظامي خود را از دست داد و تجهيزات آن بهه اتحهاد جمهاهير شهوروي
منتقل شد و در آنجا درسال  1950به عنوان يك خط آزمايشي  HVDCبين مسكو-كاشيرا به طول  116كيلومتر و ولتهاژ
 200كيلوولت مورد استفاده قرار گرفت .درواقع پس از جنگ جهاني دوم ،افزايش نياز به الكتريسيته بود كهه باعه ايجهاد
محرك براي تحقيقات و آزمايشات بيشتر خصوصاً در كشورهاي روسيه و سهوئد گرديهد .اولهين سيسهتم عملهي و تجهاري
 HVDCنيز توسط  ASEAجهت اتصال بين سرزمين اصلي سوئد و جزيره گاتلند در وسط درياي بالتيك در سهال 1954
بهرهبرداري شد ،اين خط داراي سطح ولتاژ  100كيلوولت ،ظرفيت توان انتقالي  200مگهاوات و طهول  98كيلهومتر كابهل
زيردريايي با خط برگشت زميني بود .دو سيستم مسكو-كاشيرا و سوئد -گاتلنهد بهه عنهوان آغهاز دوران مهدرن انتقهال بها
 HVDCو ظهور اين صنعت شناخته ميشوند.
ولوهاي قوس الكتريكي جيوه نياز به يك مدار خارجي براي رساندن جريان به صفر و سپس خاموششهدن ولهو دارنهد .در
كاربردهاي  ،HVDCسيستم قدرت  ACخود وظيفه كموتاسيون جريان به ولو ديگهر در مبهدل را برعههده دارد .بنهابراين
مبدلهاي ساخته شده با ولوهاي قوس الكتريكي جيوه به عنوان مبدلهاي با كموتاسيون خط ( 1)LCCشناخته ميشهوند.
اين مبدلها در سيستم  ACكه به آنها متصل هستند نياز به ماشين آالت دوار سنكرون دارند و انتقال قدرت به يهك بهار
غير فعال را غيرممكن ميسازند.
ولوهاي قوس جيوهاي در سيستمهايي كه تا سال  1972طراحي شدهاند ،بسيار معمول بودند و آخرين آن سيستم HVDC

رودخانه نلسون در مانيتوبا در كانادا است كه در سالهاي  1972تا  1977مورد استفاده بود .بعد از آن ،تمهام سيسهتمههاي
قوس جيوهاي يا تعطيل شدند يا با استفاده از ادوات نيمههادي جايگزين شدند .آخرين سيستم  HVDCبا اسهتفاده از ولهو

- Line Commutated Converters
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قوس الكتريكي جيوه ،لينك بين جزيرهاي  HVDCبين شمال و جنوب جزاير نيوزيلند بود .ولوهاي قوس الكتريكي جيهوه
در اوت  2012كامالً از رده خارج شدند و مبدلهاي تريستوري جايگزين آنها شدند.

شكل ( HVDC :)3-1از نوع ولو قوس جيوهاي  150كيلوولت در مانيتوبا كانادا

ولوهاي تريستوري
از سال  ،1977در سيستمهاي جديد  HVDCتنها از ادوات نيمههادي و در اكثر موارد ولوهاي تريسهتوري اسهتفاده شهد و
بدينترتيب مبدلهايي با ولوهاي الكترونيكي ،جايگزين فنآوري المپهاي قوس جيوهاي و مشكالت آنها شهدند .ماننهد
ولوهاي قوس الكتريكي جيوه ،تريستورها نيز در كاربردهاي  HVDCنياز به اتصال به يك مدار  ACخارجي جهت روشن
و خاموششدن دارند .لذا  HVDCبا استفاده از ولو تريستوري به عنوان  LCC HVDCنيز شناخته ميشود.
توسعه كاربرد ولوهاي تريستور براي  HVDCاز اواخر دهه  1960آغاز شد .اولين طرح  HVDCبراساس ولهو تريسهتوري
طرح رودخانه  Eelدر كانادا بود كه توسط جنرال الكتريك ساخته شد و از سال  1972مورد استفاده قرار گرفت .ههمچنهين
درسال  ،1970اولين سيستم  HVDCكه در سال  1954با تكنولوژي قوس جيوهاي به بهرهبرداري رسيده بود ،با تكنولوژي
تريستوري بازسازي و ارتقا يافت .لينك جديد داراي سطح ولتاژ  150كيلوولت و ظرفيت انتقهالي  300مگهاوات شهد .از آن
پس گام هاي بزرگي در پيشرفت تكنولوژي تريستورها برداشته شد تا اينكه درحال حاضر به تنها تكنولوژي غالب در ساخت
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مبدلها تبديل شده است .همچنين مبدلهاي تريسهتوري قهديمي بها ههوا خنهك مهيشهدند ولهي از اواسهط دههه 1980
خنككردن با آب باع كاهش بيشتر حجم اين ادوات شد.
در سال  ،1979يك اتصال جريان مستقيم مبتني بر تريستور به ظرفيت  1920مگاوات بين كابوراباسها و ژوهانسهبورگ بهه
طول  1410كيلومتر طراحي شد كه تجهيزات آن توسط سازندگاني ازجملهه  ،AEGشهركت  (BBC) Brown Boveriو
زيمنس تهيه شده بود .ولتاژ  ±533 kVدرآن زمان باالترين ولتاژ موجود در سيستمهاي آن دوره بود.
لينك انتقال  Itaipuدر برزيل نيز در نيمه دوم دهه  1980با ظرفيت  6300مگاوات و ولتاژ  ±600كيلوولت كهه بهاالترين
ولتاژ  DCدرآن زمان بود ،نصب و راهاندازي گرديد .اين لينك  HVDCشامل دو خط انتقال دوقطبي بود كه توان خروجي
 50هرتز نيروگاه آبي  Itaipuرا به شبكه  60هرتز سائوپائولو در مركز برزيل متصل ميكرد .ركورد اين شبكهها با راهاندازي
لينك انتقال  Xiangjiaba-Shanghaiدر سال  2010در چين با ولتاژ  ±800كيلوولت و طول  2071كيلهومتر و ظرفيهت
انتقال  6400مگاوات شكسته شد.
طوالني ترين لينك انتقال  HVDCنيز مربوط به ريو ماديرا -سائو پائولو در برزيل است كهه بهراي فاصهله تقريبهي 2500
كيلومتر با ولتاژ  ±600كيلوولت طراحي و اجرا شده است.

شكل ( HVDC :)4-1از نوع ولو تريستوري بين جزاير شمال و جنوب نيوزيلند
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باتوجه به محدوديتهاي مبدلهاي با كموتاسيون خط در رابطهه بها نيهاز بهه خهط  ACجههت روشهن و خهاموشسهازي
تريستورها ،در برخي از كاربردهاي  HVDCبه منظور رفع برخي از اين محدوديتها مبهدلههاي بها كموتاسهيون خهازني
) 2(CCCقابل كاربرد در سيستمهاي  HVDCكوچك ،ارائه شدند .اما با ظهور مبدلهاي  VSCكه نياز مهذكور را كهامالً
رفع نمودند ،اين سيستمها جايگاه قابل توجهي پيدا نكردند.
مبدلهاي  VSCكه به طور گسترده در دهه  1980در درايوهاي موتور كاربرد داشتند ،از سال  1997در  HVDCدر پروژه
 Hellsjön-Grängesbergسوئد نيز بهكار گرفته شدند و تا پايان سال  ،2011اين تكنولوژي بخش قابل توجهي از بازار
 HVDCرا دردست گرفت .توسعه برخي از ادوات نيمههادي مانند  GTO ،IGBTو  IGCTمنجر به ساخت سيستمهاي
 HVDCكوچكتر مقرون به صرفه شده است .شركت  ABBبه اين نوع از  HVDC Light ،HVDCاطالق ميكند
درحاليكه شركت زيمنس آنرا HVDC PLUSو آلستوم آنرا  HVDC MaxSineمينامند .اين سيستمها ،كاربرد
 HVDCرا به سيستمهاي كوچكتري به كوچكي چند ده مگاوات و خطوطي كوتاه درحد چند كيلومتر ،توسعه دادهاند.

ادوات FACTS

عوامل متعددي ظرفيت يك خط انتقال و بالطبع آن ظرفيت انتقال شبكه را محدود ميكند .به طور كلي ميتوان سه عامل
محدودكننده براي ظرفيت يك خط عنوان نمود:
 محدوديت حرارتي
 محدوديت ولتاژ
 محدوديتب بهرهبرداري

- Voltage Source Converters
- Capacitor Commutated Converter

1
2
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 محدوديت حرارتي
محدوديت حرارتي اساسيترين عامل محدودكننده ظرفيت خط است .اينمحدوديتكه بر حسب جريان خط بيانميشود ،ناشي
از گرماي توليدشده بهواسطه عبور جريان از خط است .گرماي ايجادشده در خط باع افزايش طول خط و نزديهك شهدن
انحناي خط به زمين ،درختان ،ساختمآنها و ..ميشود ،كه ميتواند باع ايجاد خطا در شبكه شده ايمنهي خهط را كهاهش
دهد .همچنين اگر خط متناوباً بيشازحد گرم شود ،خاصيت كشساني خود را ازدستداده و پس از سرد شدن دوباره به حالت
اوليه بازنميگرددكه فاصله ايمني را كاهش ميدهد .بعالوه قابليت تحمل كشش و طول عمر خط نيزكاهش خواهد يافهت.
معموالً عامل تعيينكننده ظرفيت حرارتي خط ميزان انحناي خط است كه توسط چند نقطه نامناسب كه فاصهله ايمنهي آن
كمتر است تعيين ميشود.

محدوديت ولتاژ
اختالف ولتاژ عامل اصلي جاري نمودن توان از محل توليد به سمت مصرفكننده است .طراحي خط بيشهينه سهطح ولتهاژ
قابلقبول خط را تعيين ميكند .اگر ولتاژ از اين مقدار تجاوز كند ممكن اسهت مشهكالتي از جملهه اتصهال كوتهاه ،تهداخل
راديويي و نويز رخ دهد .همچنين ممكن است به تجهيزات شبكه مثل ترانسفورماتورها و يا لوازم مصهرفكننهدگان آسهيب
وارد شود .ميزان افت ولتاژ هم اگر بيش از مقدار مجاز باشد مهيتوانهد موجهب عملكهرد نامناسهب وسهايل مصهرفكننهده
بهخصوص موتورها شود .معموالً تغييرات ولتاژ مجاز در خطوط انتقال  5درصد در نظر گرفته ميشود.
افت ولتاژ در طول خط انتقال به علت امپدانس سري خط و جريان عبوري از خط است .با افزايش طول خط رأكتانس و در
نتيجه افت ولتاژ خط افزايش مييابد .يكي از راههاي كنترل ولتاژ خط ،كنترل توان راكتيو خط انتقال با نصهب بانهكههاي
خازني و سلف است .براي كنترل ميزان افت ولتاژ ميتوان با جبران توان راكتيو بارها جريان عبوري از خط و در نتيجه افت
ولتاژ را كاهش داد.

محدوديت بهرهبرداري
محدوديتهاي بهرهبرداري شامل عوامل مختلفي است كه آنها را در سه قسمت بيانميكنيم:
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 مسير توان در شبكه :وقتي ميخواهيم تواني را از ناحيهاي به ناحيه ديگر انتقال دهيم توان مزبور از همه مسهيرهاي
موجود بين دو ناحيه براي انتقال استفاده ميكند .در حالت عادي توزيع توان بهين ايهن مسهيرها وابسهته بههعكهس
امپدانس خطوط است و هيچ كنترلي بر ميزان توان عبوري از يك مسير وجود ندارد.
 در شبكههاي غربالي پديده ديگري بنام توان در حلقه رخ ميدهد .در شبكههاي غربالي نقاط اتصال متعهددي بهين
خطوط وجود دارد و وقتي ميخواهيم توان را از نقطهاي از يك شبكه به نقطه ديگر انتقال دهيم ايهن تهوان ممكهن
است از مسير مورد نظر عبور نكرده و از مسيري ديگر به نقطه مورد نظر رسد .اين پديده باع كاهش ظرفيت توان
قابل انتقال از نقطهاي به نقطه ديگر يك شبكه ميشود.
 پايداري سيستم :پايداري يكي ديگر از عوامل محدودكننده ظرفيت انتقال است .به طور كلي پايداري شامل پايداري
حالت دائمي ،پايداري گذرا ،پايداري ديناميك ،نوسانات زيرسنكرون ،فروپاشي ولتاژ و فركانس است.
در يك شبكه به هم پيوسته ژنراتورها در سرعتي يكسان براي توليد برق در فركانسي ثابت ميچرخند وقتهي اغتشهاش در
سيستم رخ ميدهد به دنبال آن توان مورد نيازشبكه تغيير ميكند .يك اغتشاش ممكن است باع كهاهش تهوان كشهيده
شده از ژنراتورها شود و چون توان توربين همچنان ثابت ميماند باع شتاب گرفتن ژنراتور ميشود و سرعت چهرخش آن
را تغيير ميدهد .اين نوسان سرعت اگر به سرعت كنترل و ميرا نشود ميتواند باعه ناپايهداري شهبكه و نهايتها فروپاشهي
شبكه شود.
راهحلهاي تئوري افزايش ظرفيت يك خط انتقال
كنترل امپدانس خط :در اين روش با قرار دادن يك امپدانس (خازن) متغيهر در خهط امپهدانس خهط كنتهرل مهيشهود .بها
اينكارميتوان بيشينه توان انتقالي از خط را افزايش داد البته در اين روش معموالً ميزان جبران رأكتانس خهط نبايهدبيش از
 %70باشد.

تثبيت ولتاژ وسط خط
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در اين روش با قرار دادن يك منبع ولتاژ در وسط خط ولتاژ آن نقطه كنترل و تثبيت ميشود .البته ميتوان چندين منبع در
نقاط مختلف خط هم قرار داد .نكتهاي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ولتهاژ منبهع نبايهدبيش از ولتهاژ
مجاز خط باشد .كه معموالً اين ولتاژ مجاز در محدوده  %90تا  %110ولتاژ نامي خط است.
كنترل زاويه توان
كنترل زاويه بهترين و موثرترين پارامتر براي كنترل توان عبوري است .هر چند حداكثر زاويه مجهاز بهراي پايهدار مانهدن
سيستم  90درجه است ولي معموالً با در نظر گرفتن ضريب اطمينان  %30حداكثر توان دائمي را  %70بيشينه توان در نظهر
ميگيرندكه بهاينترتيب حداكثر زاويه مجاز حدود  45درجه است.

كنترل توان راكتيو
توان راكتيو توان لحظهاي جذبشده توسط قسمت راكتيو بار است .ازآنجا كه توان ظاهري انتقالي در سيسهتم متشهكل از
توان راكتيو و اكتيو بار است .كنترل توان راكتيو و جبران آن ميتواند در افزايش انتقال توان اكتيو در سيسهتمههاي انتقهال
يك عامل حائز اهميت باشد.
در گذشته و براي جبران توان راكتيو شبكههاي قدرت و بهبود ظرفيت انتقال از كندانسورهاي سنكرون اسهتفاده مهيشهد.
همچنين در سيستم توزيع از خازنهاي موازي براي براي بهبود پروفايل ولتاژ و كاهش بارگيري خط و تلفهات (بها اصهالح
ضريب توان) استفاده ميشد .توسعه سريع و اقتصاديتر بودن خازنهاي موازي منجر بهه جهايگزيني آنهها بها كندانسهور
سنكرون در سيستمهاي انتقال گرديد.
مالحظه گرديدكه عمالً ميتوان آنچه را كه كندانسورهاي سنكرون انجام ميدادند از سوئيچ كردن خهازنههاي مهوازي بها
هزينهاي كمتر بهدست آورد .به موازات روشهاي گفته شهده از روشههايي چهون خهازن سهري بها كليهدهاي مكهانيكي،
ترانسفورماتور  LTCو ترانسفورماتورهاي جابجاگر فاز نيز استفاده ميشد.
بهمرور و با پيشرفت تكنولوژي الكترونيك قدرت اين ساختارها متحول شد.
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كنترلرهاي الكترونيك قدرت در ابتدا در سيستمهاي  HDVCبكار گرفته شدند و عهالوه بهر تثبيهت ولتهاژ در لينهكههاي
 HDVCپايداري سيستم را نيز بهبود بخشيدند .پيشرفت تكنولوژي ولوهاي تريستوري و كنترل ديجيتال منجر به سهاخت
 SVCشد كه اولين نمونه آن در آمريكا در دهه  70ميالدي بكار گرفته شد.
در نهايت مفهوم  FACTSبر اساس تعريف موفقي از  Narian G.Hingoraniدر  EPRIدر اواخر دهه  80ميالدي شكل
گرفت .در آن هنگام  EPRIدر آمريكا تحقيق و توسعه اين دستگاهها را شروع كرده بود .ادوات  FACTSشهامل يهك يها
چند كنترلر هستند كه امكان كنترل يك يا چند پارامتر خط انتقال را فراهم ميآورند .اين پارامترها شامل امپدانس سري يا
موازي خط ،جريان خط ،ولتاژ نقطهاي و اختالففاز هستند .طراحي ادوات  FACTSبر اسهاس تركيبهي از اجهزا معمهول
سيستمهاي قدرت (مانند ترانسفورماتور ،خازن ،سلف و سوئيچها) و عناصر الكترونيك قدرت (ماننهد انهواع ترانزيسهتورها و
تريستورها) انجام ميشود .در سالهاي اخير رشد تكنولوژي نيمههاديها منجر به معرفي انواع كارآمدتري از اينسوئيچهاي
الكترونيك قدرت از جمله  IGBTو  IGCTها شده است.
عالوه بر پيشرفت و رشد سريع تكنولوژيهاي الكترونيك قدرت كه پيشرفت ادوات را ميسهر سهاخته اسهت .لهزوم تجديهد
ساختار سيستمهاي قدرت نيز موجب فراهم آوردن بستر مناسب پيشرفت اين ادوات شدهاند.
به طور كلي كاربرد ادوات  FACTSنيازهاي گفتهشده را برآورده ميسازند و شبكه برق را مطمئنتر ،كنترلپذيرتر و كاراتر
ميكند .ادوات  FACTSميتوانند با فراهم نمودن امكان كنترل پارامترها شبكه انتقال مزاياي زير را منجر شوند:
 كنترل توان اكتيو و راكتيو با خروجي كنترل پيوسته يا گسسته
 كم كردن جريان توان راكتيو نامطلوب در سيستم و در نتيجه كم شدن تلفات شبكه
 باال بردن ظرفيت انتقال شبكه در حد محدوديتهاي حرارتي خطوط
 بهبود بخشيدن به پايداري حالت ماندگار و گذرا
 محدود كردن نوسآنهاي ولتاژ در رنج مجاز
 افزايش ميرايي سيستم
 كنترل جريآنهاي در حلقه ناخواسته
 جابجا كردن سريع و دقيق جريان از خطوط پر شده به خطوط داراي ظرفيت خالي

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
18
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،مرداد 1393

 كنترل ولتاژ و تقويت كيفيت توان
 بهبود و تسهيل اتصال نيروگاههاي انرژيهاي تجديدپذير به شبكه
نكته مثبت كنترلكنندههاي FACTSدر مقايسه با كنترلكنندههاي مكانيكي كه بهصورت سنتي براي كنترل توان راكتيهو
بهكار ميرفت .عالوه بر سرعت و انعطافپذيري اين است كه اين دستگاهها استهالك مكانيكي ندارند .هزينه سرمايه اوليه
الزم براي نصب اين تجهيزات معموالً نكته منفي استفاده از اين تجهيزات تلقي ميشهود .و لهيكن عمومهاً شهاخز زمهان
برگشت سرمايه نيز در طراحيها در نظر گرفته ميشود.
پارامترهاي مهم در طراحي و كاربرد ادوات  FACTSجايابي آنها در شبكه،ظرفيت نامي (حداكثر توان تحملهي آنهها در
كوتاه مدت و حالت دائمي) و راهبُردهاي كنترل براي عملكرد بهينه آنها هستند.
ادوات  FACTSبه دو صورت بر اساس اتصال مداري و تكنولوژي بكار رفته قابل دستهبندي هستند .دستهبندي مربوط به
تكنولوژي ساخت ،اين ادوات را به ادوات كنترل شونده تريستوري و ادوات كنترلكننده منبع ولتاژي )(VSCتقسيم ميكند.
اين ادوات در نامگذاري ديگر به ادوات نسل اول و ادوات نسل دوم مشهور هستند.
ادوات FACTSميتوانند جريان توان را به گونهاي كنترل كنند كه شرايط مطلوبي برقرار باشد .اما هزينه زياد و پايين بودن
قابليت اطمينان در اين وسايل مهمترين نقاط ضعف در كاربرد آنها محسوب ميشوند.
دو گروه از ادوات  FACTSموجودند .خازنها يا راكتورهاي كنترلشده با تريستور مانند  SVCو  TCSCكه در اواخر دهه
 1970ابداع شده است .گروه ديگراينورترهاي منبع ولتاژ مانند  SSSC ،STATCOMو  IPFCو  ...هستند كه در اواسط
دهه  1980معرفي شدند .در گذشته ،تعداد بسيارزيادي  SVCدر شبكههاي برق نصبشده است .دهها مبدل HVDC

پشتبهپشت با كموتاسيون خط وجود دارند .تعدادي  STATCOMو  ،TCSCسه عدد  UPFCو يك IPFCو تعدادي
مبدل منبع ولتاژ  HVDCبا ساختار  BTBدر سيستمهاي برق سراسر دنيا نصبشدهاند .همه ادوات  FACTSو خطوط
HVDCبراي كنترل پايداري شبكه قدرت مفيد هستند .ادوات FACTSسري بيشتربراي كنترل پخشبار مفيدند .انواع
سري-موازي ادوات  FACTSمانند UPFCميتوانند توآنهاي اكتيو و راكتيو و پخشبار آنها در خط انتقال را كنترل
كرده و همچنين ولتاژ را مستقالً كنترل كنند .انواع سري-سري ادوات  FACTSمانند  IPFCميتوانند براي كنترل
پخشبار  2خط انتقال مورد استفاده قرار گيرند.
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يكي از پارامترهاي كليدي در توسعه ادوات  ،FACTSروند توسعه كنترلكنندههاي  FACTSاست .نيمههاديهاي قدرت
در ساخت ادوات  FACTSاز مهمترين عناصر به شمار ميرود .بنابراين توقهف در پيشهرفت عناصهر الكترونيهك قهدرت و
تكنولوژي ساخت و كنترل آنها ميتواند مانع گسترش و پيشرفت ادوات  FACTSگردد .در دهه اخير تكنولوژي سهاخت
نيمه هاديهاي قدرت پيشرفت زيادي داشته و نيمه هاديهاي ( GTCخاموش شونده با سيگنال گيهت) و ترانزيسهتور دو
قطبي با گيت عايق شده ( )IGBTدر توآنهاي باال ساخته شدهاند .در ادامه به روند توسعه و پيشهرفت نيمهه ههاديههاي
قدرت و تكنولوژي ساخت آنها پرداخته ميشود.

تريستورها
هسته اصلي و كليدي ادوات  FACTSو  HVDCاستفاده از تريستورهاي توان باال است كه توسط تكنولوژي فيبر نهوري
آتش ( )Triggerميشوند .تريستور فقط مي تواند عبور جريان را فعال كند و در جلوگيري از جريان نقشي ندارد و جريان در
عبور از صفر خود به خود صفر ميشود .اين همان دليلي است كه چرا از مبدلهاي تريستوري در سيستمهاي با كموتاسيون
خط مورد استفاده قرار ميگيرند مزيت مبدلها ي تريستوري ظرفيت بارپذيري باالي آن هم در عملكرد بار نامي و ههم در
عملكرد اضافهبار ميباشد .در نتيجه سيستمهاي قدرت بزرگ و حجهيم در ظرفيهتههاي انتقهال بهاالي  5تها  7گيگهاوات
مي تواند تنها با استفاده از تريستورهاي عملي و اجرايي گردند .مزيت ديگر آن تلفات نسبتاً كم آن است.
تريستور سوئيچ نيمه هادي ميباشد كه با آتش كردن گيت آن توسط يك پالس روشن شده و تا زماني كه جريان عبوري از
آن صفر نشود ،در وضعيت روشن باقي مي ماند .تايرستورها در حال حاضر داراي بيشترين جريان عبوري و ولتاژ سدكنندگي
در بين ديگر نيمه هاديها هستند .اين بدين معني است كه براي كاربردهاي تريستوري نياز بهه تعهداد نيمهه ههاديههاي
كمتري ميباشد HVDC .بر مبناي تكنولوژي تايرستوري هنوز هم تنها راه عملي و ممكهن انتقهال  AC-DCاسهت كهه
سطح ولتاژ باالي  500kVو توان باالي  3000مگاوات را داراست.
تريستور در ساخت ولوهاي  SVCو همچنين  TCSCنيز مورد استفاده قرار ميگيرد .ولوهاي تايرستوري  SVCبا سهطوح
ولتاژ و توان باالتر مستقيما به شبكههاي فوق توزيع و توزيع متصل ميشوند .افزايش سطوح ولتاژ ولوهاي تريستوري مورد
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استفاده در  SVCها براي حذف ترانسفورماتورها و اتصال مستقيم به شبكه قدرت باع صهرفهجهويي اقتصهادي بيشهتر و
تلفات كمتر ميشود.
اگر ولتاژ خط روي يكي از طرفين مبدلهاي  HVDCو  FACTSوجود نداشته باشهد ،سيسهتم مبهدل تريسهتوري ديگهر
كاربردي ندارد .اين محدوديت باع بوجود آمدن نيمه هاديهاي ديگر شده است.
IGCT

براي افزايش قابليت كنترل پذيري ،ترانزيستورهاي  GTOتوسعه يافتهاند و مي توانند با اعمال يك پالس ولتاژ در گيت آن
خاموش گردند .اين  GTOها با  IGCTجايگزين شدهاند كه تركيبي از مزاياي تلفات هدايت و كليدزني كم را داراست .اين
نيمه هاديها در ادوات  FACTSو درايوهاي با اندازه كوچكتر مورد استفاده قرار ميگيرند .تايرستورهاي  GTOنيز در 30
سال گذشته پيشرفت زيادي داشتهاند .مزيت عمده آنها نسبت به تريستورها ولتاژ سد كنندگي و فركانس كليدزنهي بهاالتر
آن است .اين ويژگيها باع شده است كه  GTOها در سيستمهاي اينورتري توان باالتر مورد استفاده قرار گيرد.
 IGBTو IEGT
 IGBTيا ترانزيستور دو قطبي با گيت عايق شده به يك تكنولوژي الكترونيك قدرت بسيار مهم در كاربردهاي FACTS

تبديل شده است .اين ادوات از مزيت ولتاژ باالي ترانزيستورهاي دو قطبي بهره ميبرند .اساساً يك  IGBTميتواند با يك
ولتاژ مثبت روشن شده و با يك ولتاژ صفر خاموش گردد .اين مشخصات اجازه داشتن يك درايو گيت بسيار ساده را بهراي
كنترل  IGBTميدهد .سطوح ولتاژ و توان در كاربردهاي  IGBTبه بيشتر از  300kVو  1000 MVAبراي مبهدلههاي
منبع ولتاژ  HVDCرسيده است .چيپهاي  IEGTآخرين دستاورد تكنولوژي ديودهاي بازيهابي سهريع هسهتند و يكهي از
مزايايي طراحي يكپارچه استاندارد ميباشد .اين ابزار بصورت يكپارچه با بازده و سطح عايقي باال ساخته شده و مهدلههاي
IEGTهاي  6.5kVو  1.2 KAدر بازار موجود است.
IEGTها نسبت به  GTOها داراي گستره تواني باالتر هستند و ميتوانند در سرعتهاي باالتري نسبت به  IGBTها كار
كنند .ماژول  IEGTتركيبي از مزيت مقاومت حرارتي پايين با كاهش تلفهات ههدايت و كهاهش  3000برابهري در تلفهات
1
حالت عدم هدايت نسبت به ديگر مدلها مرسوم را فراهم ميكند .به عالوه اندازه ماژول  IEGTتقريباً  3مهاژول GTC

ميباشد.
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تريستورهاي ETO

تريستور  )Emittor Turn-off( ETOبهترين مشخصات  IGCTو  IGBTرا با قابليت هدايت جريان باال و ولتاژ متوسط
 GTCبا يكديگر تركيب كرده تا ادوات نيمه هادي با توان باال را ايجاد كنهد .تريسهتور  ETOابتهدا بعنهوان يهك دسهتگاه
كليدزني بسيار توان باال براي استفاده در سيستمهاي تبديل توان در شبكهههاي بهرق توسهعه يافهت .تريسهتورهاي ETO

قادراند كه جريآنهاي تا  4KAتحت ولتاژ  6كيلوولت را كليدزني نمايد .تريستور  ETOداراي مشخصات تكنيكي و فنهي
زير است:
 قابليت قطع جريان  5000Aبدون اسنابر
 تلفات كليدزني و هدايت پايين
 قيمت پايين ادوات و مدارات
 ساده براي سري و موازي نمودن آن
 توان پايين درايو گيت
 حفاظت اضافه جريان و سنسور جريان داخلي
 ساده براي توليد انبوه
در ادامه برخي پروژه هاي ادوات  FACTSمورد اشاره قرار ميگيرد.
كنترل اضافهبار يك خط انتقال  220kVبهوسيله يك)OLC(Overload Line Controller

شركت ABBيك  OLCبر اساس سيستمراكتورهاي سري گسسته عرضه ،نصب و راهاندازي كردكه قادر به كنتهرل مهوثر
شرايط انتقال قدرت ،محدود كردن اضافهبار سيستم و كنترل شرايط بارگذاري خط جبران شده در كسري از ثانيه است.
 OLCيك راه حل ساده و موثر از ادوات  FACTSبراي ايجادكنترل پخش بار و كاهش اضافهبار ،مخصوصها در مهواردي
كه خطوط انتقال بخشي از شبكههاي قدرت با وجود تعداد زياد منابع انرژي بادي ميباشند ،است.
 OLCبهصورت سري در يكي از مسيرهاي اصلي  220kVدر اسهپانيا در ناحيهه Aragon-Navarraقهرار گرفهت .تحهت
شرايط خاصي ،اين ناحيه داراي محدوديت در ظرفيت انتقال است (به علت اضافهبار مسيرهاي موجود) .بهه كمهك OLC

اين مسئله رفع شده و يا دست كم كاهش خواهد يافت .نتيجتاٌ توليد تجديدپذير قابل انتقال افزايش خواهديافت OLC .در
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پست  Magallonدر خط  24كيلومتري  kV220 Magallon-Entrerriosنصب گرديد .هدف اصلي  ،OLCايجادكنترل
پخش بار و عملكرد در نزديكي حدود طبيعي و در نتيجه افزايش ظرفيت انتقال انرژيهاي تجديدپذير است.

شكل ( :)5-1نمايش يك كنترلر خط هوائي )(OLC

TCSCبراي انتقال پايدار توان مازاد از شرق به غرب هند
شركت شبكه قدرت هند ( )PGCILاز شركت ABBدو عدد TCSCخريد كه روي شبكه انتقال قدرت  400kVدو مهداره
 Rourkela-Raipurبين نواحي شرق و غرب شبكه نصب گرديد .طول اتصال بين دو قسمت حدود  412kmاست.
هدف اصلي اين اتصال  ACبين دو قسمت شرق و غرب ،قادر ساختن ارسال و انتقال انرژي مازاد از ناحيه شرق به غهرب
هند در طي شرايط كارطبيعي و همچنين تحت شرايط اضطراري و در صورت رخداد پيشامد است TCSC.باع ميراكردن
نوسانات توان بين دو ناحيه گرديدكه در غيراين صورت ،اين نوسانات منجر به ايجاد يك محدوديت روي توان انتقالي بين
دو ناحيه ميشد.
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شكل ( :)6-1شماي فيزيكي يك  TCSCدر شبكه برق هندوستان

 SVCبراي كنترل ديناميكي ولتاژ سيستم انتقال kV220

در پايان سال  2013توسهط  ABBيهك SVCبها رنهج Mvar75±در ولتهاژ  220kVدر پسهت  Karaviaدر جمههوري
دموكراتيك كنگو(  ) Congoعرضه شد .قسمتي از اين پروژه نيز شامل نصب  3خازن سوئيچشوندهمكانيكي ) (MSCهر
كدام با رنهج  30Mvarدر ولتهاژ  220kVمهيشهد SVC.بخشهي از توانمنهدي كريهدور  kV HDVC220بهراي اسهتان
 Katangaكه داراي بزرگترين ذخاير مس و كبالت در جهان است ،به حساب ميآيد .وظايف SVCبه شرح زير است:
 بهبود پايداري ولتاژ و پايداري زاويه در شبكهKatanga ،220kV ،AC

 جبران كمبود توان راكتيوشبكه
 افزايش پايداري نوسان اول توسط حفظ ولتاژ سيستم در طي اختالالت شديد.

شكل ( :)7-1نماي فيزيكي تجهيزات پست انتقال و  SVCاحداث شده در آن
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SVCبراي پايدارسازي يك سيستم انتقال بزرگ  735kVدر كانادا
در سال  ،2009يكSVCكه توسط شركت ABBعرضه شده بود ،براي شبكه تغذيه11 kVبكار گرفته شد تها بها تعهدادي
ديگر از SVCهاي ABBكه از اواسط سهال  2000در مهدار بودنهد ،كاركنهد .در كهل شهش  SVCو تعهدادي فيلترههاي
هارمونيكي مستقل كه در حال حاضر در نقاط بحراني شبكه متروي  11 kVو 22 kVلندن كارميكنند.
به دليل مسئله فضاي موجود و نزديك بودن آنها به پستها و ايستگاههاي مترو ،نصب  SVCبهصورت كمپكت و فشرده
انجام شد تا نويزها و ميدآنهاي مغناطيسي محدود شوند .به همين خاطر در  SVCها ،از راكتورهاي  TCRبا هستهههاي
آهني بهجاي راكتورهاي با هسته هوايي استفاده شد.

شكل ( :)8-1نماي فيزيكي  SVCواقع در شهر كبك كانادا

ادوات FACTSبراي پايدارسازي ولتاژ شبكه و افزايش ظرفيت انتقال توان در شيلي
در سال  2011يك مجموعه از ادوات  FACTSشامل يك STATCOMو يك SVCتوسهط شهركت ABBدر سيسهتم
انتقال قدرت  Transelecدر شيلي عرضه و بكار گرفته شهد .ههدف از اسهتفاده ادوات  FACTSدر ايهن پهروژه ،افهزايش
ظرفيت توان ظرفيت توان انتقالي بهوسيله افزايش پايداري سيستم در حالت ماندگار و شرايط اختالل است.
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 -2توجيهپذيري توسعه تكنولوژي
هدف از تدوين گزارش توجيه پذيري ،بررسي محيط پيرامون فناوري و تحليل محيط حقوقي و اسناد ملي و بخشي مرتبط با
توسعه فناوري ميباشد .تحليل محيط پيرامون فناوري يك ابزار استراتژيك مناسب براي شناخت تصوير بزرگ از محيطهي كهه
فناوري مورد نظر در آن اجرا ميشود ميباشد .اين ابزار ميتواند در راستاي بهرهبرداري از فرصتها و حداقل نمودن تهديدهايي
كه فناوري با آنها مواجه است مورد استفاده قرار گيرد .در راستاي تحليل محيط خهارجي مهيتهوان آينهده فنهاوري را در افهق
طوالني تري از زمان مشاهده كرد و تا حدودي فرصتها و تهديدهاي پيشروي فناوري را شهبيهسهازي نمهود .در ايهن بخهش
مولفه هاي زيست محيطي ،سياسي ،اقتصادي اجتماعي ،تكنولوژيكي و قانوني اثر گذار بر روند توسعه فناوري مورد بررسي قهرار
گرفته است.

-1-2ابعاد زيست محيطي و اجتماعي
توسعه و شكوفايي اقتصادي در كنار نياز به حفاظت از محيط زيست داخلي و جهاني جز اولويتهاي سياستگذاري در جهان
محسوب ميشود .مزايا و مشكالت زيست محيطي ناشي از اجراي فناوري در تحليل مولفههاي زيست محيطهي مهورد بررسهي
قرار ميگيرد .مسائل و محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از دستيابي به يك فناوري خاص نيز در تحليل اجتماعي مورد
توجه قرار مي گيرد .در ادامه به اين دو مورد پرداخته ميشود .خطوط انتقال فوق فشارقوي موارد زيهر را از لحها ابعهاد زيسهت
محيطي و اجتماعي در بر ميگيرد.
سالمت انسان
مطالعات زيادي بر روي رابطه بين مبتال شدن به بيماريهايي نظير سرطان و زندگي در نزديكي خطوط انتقال در سرتاسهر
دنيا انجام شده است .در مطالعه اي كه در سال  1997در استراليا انجام شد ،اعالم گرديد كه ارتباطي بين زندگي در نزديكي
خطوط انتقال و مبتال شدن به بيماريهاي خطرناك وجود ندارد .اگرچه شواهد علمي نشان مهيدههد كهه خطهوط انتقهال
فشارقوي خطري براي سالمتي انسان در كوتاه مدت و بلند مدت ندارد؛ اما برخي از مطالعات آماري نشان ميدهد افهرادي
كه در نزديكي خطوط فشارقوي زندگي ميكنند بيشتر به بعضي از بيماريهاي خطرناك مبتال ميشوند .با توجه به مسائل

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
26
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،مرداد 1393

مطرحشده در قسمت حريم خطوط انتقال ،مشخز است كه استفاده از خطوط فوقفشارقوي سهالمت انسهان را كمتهر بهه
خطر مياندازد.
محيط زيست
يكي ديگر از ابعاد اجتماعي و زيست محيطي خطوط انتقال نيرو توجه به مسائل محيط زيست ميباشد .به هر حال ممكهن
است انتخاب مسير به گونه اي باشد كه به ناچار برخي از درختان قطع گردد و تغييراتي در طبيعت اصلي محيط زيسهت بهه
وجود آيد .بايد توجه داشت كه انتخاب مسير به گونه اي باشد كه كمترين آسيب را به زيستگاه موجودات زنهده وارد نمايهد.
عدم دقت در اين امر و بروز تغيير در زيستگاه و از بين رفتن درختان ،گياهان و مراتع ميتواند باع بروز مشهكالتي بهراي
جانوران و پرندگان شود و چه بسا باع منقرض شدن نسلي از موجودات و يا مهاجرت آنها گردد .كه باز هم با توجهه بهه
حريم كمتر در خط انتقال 765كيلوولت مشخز ميشود استفاده از خطوط انتقال فوق فشارقوي تاثيرات كمتهري بهر روي
بكر ماندن محيط زيست خواهد داشت.
آلودگي صوتي
نويز خط انتقال  765كيلوولت چيزي شبيه هوم يا وزوز است كه در اثر دشارژ زياد كرونا ،حاصل ميشود .ميهدان اكتريكهي
اطراف هاديها هواي نزديك سطح هادي را ،در مكآنهايي كه آب روي هادي متراكم شده است ،يهونيزه مهيكنهد .ايهن
فرايند يونيزاسيون ،نويزي توليد ميكند كه با توليد نوري در سطح هادي همراه است .نويز حاصل ،باعه آسهيب فيزيكهي
نميشود و فقط باع مزاحمتهايي تا فاصله  250متري از هر طرف حريم خط انتقال ميگردد.
ميدآنهاي الكترومغناطيسي
بزرگي ميدان الكترومغناطيسي خطوط به اندازهاي نميباشد كه موجب گرم شدن بافت ها كهه اولهين ،تهاثير منفهي ميهدان
الكترومغناطيسي است بشود .شواهد كمي موجود است كه نشان دهد ميدان مغناطيسي خطوط تاثيري منفي بر روي افهراد
داشته باشد .گرچه كمبود اين شواهد ،دليل بر اين كه اين ميدآنها هيچگونه تاثيري ندارند نميباشد .با توجهه بهه كهاهش
حريم در صورت استفاده از خطوط انتقال فوق فشارقوي ،تاثيرات منفي در اين زمينه كاهش مييابد.
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استفاده از فناوري  HVDCمي تواند در كاهش تلفات شبكه و درنتيجهه بهبهود محهيط زيسهت اثرگهذار باشهد .باتوجهه بهه
بخشهاي مختلف اين فناوري اعم از دانش فني ،طراحي و ساخت اجزا  ،اجرا و پيادهسازي ،تسهت و  ،...رسهيدن بهه ايهن
فناوري سطح بااليي از اشتغال را نيز در كشور ايجاد ميكند.
يكي از داليل عمده براي انتقال انرژي در مسافتهاي طوالني موارد زيستمحيطي ميباشد .يكي از اين موارد آلودگي زياد
ناشي از نيروگاهها است كه دور نمودن آنها از مراكز مصرف بزرگ و انتقال انرژي بها خطهوط انتقهال را توجيهه مهيكنهد.
همچنين اين امر آلودگي ناشي از انتقال منابع سوختي را نيز دربر نخواهد داشت.
از طرف ديگر ،شبكه هاي  HVDCداراي مزايايي چون نياز به زمين كمتر ،آلودگي كمتر و نگهداري كمتهر هسهتند .البتهه
ايستگاه هاي مبدلها نياز به زمين دارد اما يك خط انتقال  HVDCميتواند توان بيشهتري را نسهبت بهه خطهوط متنهاوب
انتقال دهد.
پروتكل كيوتو در كنوانسيون سازمان ملل درباره تغييرات آب و هواي كره زمين ،در تعيين رويههاي داخلي كشورها در مورد
انرژي نقش مهمي دارد .براي مثال در اتحاديه اروپا ( ،)EUرويه اين است كه از منابع انرژي متنوعتري براي كاهش انتشار
گازهاي گلخآن هاي استفاده كنند .در اين زمينه منابع انرژي تجديد پذير مؤثرترين راه در پياده سازي اين هدف مي باشهند.
برق خورشيدي ،برق زمين گرمايي ،برق بادي و بيوگاز مثالههايي از منهابع تجديدپذيرنهد كهه بهه طهور مهؤثري در توليهد
الكتريسيته به كار گرفته ميشوند .اهميت اين روند وقتي بيشتر ميشود كه چندين سازمان پيشتاز مانند كنفرانس بيندولتي
تغييرات آب و هوا ،شوراي انرژي و غيره تخمين ميزنند كه فناوريهاي تجديدپهذير انهرژي بخهش عمهدهاي از تقاضهاي
جهاني انرژي را در نيمه اول قرن اخير تشكيل ميدهند .استفاده روزافزون از انواع اين انرژي نياز به انتقال الكتريسيته توليد
شده را افزايش مي دهد .لذا سيستم هاي بزرگ انتقال انرژي الكتريكي با عمليات جمهع آوري و انتقهال انهرژي توليدشهده از
نيروگاههاي كوچك و پراكنده محلي ،تكامل مييابند .درواقع در بسياري از حاالت ،انتقال را ميتهوان راه حهل ديگهري در
كنار توليد محلي انگاشت .در اين ميان فنآوري  HVDCرا ميتوان بعنوان يك راه حل مطمئن و با تلفهات پهايين جههت
انتقال انرژي توليد شده به مراكز مصرف در نظر گرفت.
استفاده از ادوات  FACTSامكان بهرهبرداري بهينه را فراهم ميآورد كه سبب افزايش بازدهي سيستم ميشودد.
همچنين اتصال شبكهها اين امكان را ايجاد ميكند كه تدليد انرژي در مكآنهواي صودرت ييورد كوه كمتورين
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مصرف سدخت در آن ايجاد شدد ،اين امر تدسط خطدط  HVDCو ادوات  FACTSانجام مويييورد .همچنوين
ادوات جبران كنندهي تدان راكتيد و هارمدنيكي ميتدانند به كاهش تلفات خطدط كمك نمايند كه اين امر نيوز
سبب افزايش بازده ميشدد .ادواتي مانند تجهيزات جبوران كننودهي مودازي ماننود ،TCT ،TCR ،TSC ،TSR
 TCVL ،STATCOM ،MCRو ادوات جبران كنندهي در حدزهي تدزيع مانند Active filterهوا و Dstatcom

ها صدرت مي ييرد .همچنين استفاده از منابع تدليد پراكنده و ريزشبكهها ،سبب كاهش تدان انتقالي شوده و در
نتيجه سبب كاهش تلفات ميشدد تجهيزات الكترونيك قودرت تتوت ونودان  power conditioningهوا بودين
منظدر طراحي ميشدند.
اين تجهيزات ميتدانند در جهت افزايش بازده ي سيستم برق كشدرمان ومل نمايند .با فور

 70000مگواوات

ظرفيت نصب شدهي كشدر تنها 2درصد افزايش بازده ميتداند  1400مگاوات در تدليد صرفهجديي شدد كه برابر
با حذف اثر زيست متيطي يك نيروياه است.

-2-2ابعاد سياسي
در تحليل سياسي ،اجراي فناوري مورد نظر از ديدگاه مسائل و محدوديتهاي سياسي مورد بررسي قرار ميگيرد و چالشها
يا فرصتهاي سياسي ايجاد شده پس از دستيابي به فناوري مورد نظر بررسي ميگردد.
خطوط انتقال فوق فشارقوي يكي از مهم ترين راههاي انتقال انرژي ميباشد .منابع انرژي بهه عنهوان يكهي از مههمتهرين
متغيرهاي ژئوپلتيكي در نظام سياسي كنوني جهان در تعامالت بينالمللي ميان كشورها ،انتقال به مكآنهها و فضهاهاي بهدون
انرژي يا نيازمند انرژي ،كنترل منابع توليد و مسيرهاي انتقال انرژي و بهرهبرداري از فناوريها و ابزارههاي توليهد و فهرآوري و
انتقال و حتي مصرف انرژي براي حفظ سيادت جهاني و منطقهاي و به چالش كشيدن رقبا در عرصه بينالمللي ،همگهي داراي
ابعاد مكاني ،فضايي يا جغرافيايي هستند و به همين اعتبار انرژي را به موضوع ژئوپلتيكي مهمي تبديل كرده ،زيرا انرژي و تمام
ابعاد آن محل مالقات سه پارامتر جغرافيا ،قدرت و سياست است .ايران هم اكنون در كانون  75درصد از منابع انرژي جهان قرار
دارد و اين موقعيت ژئوپلتيك و ژئو اكونوميك ميتواند ايران را به يكي از قطبهاي بدون منازع قدرت در جههان تبهديل كنهد.
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طبيعي است كه بهره گيري از اين موقعيت ممتاز و ايفاي نقش موثر در مناسبات انرژي ،مستلزم تدوين دسهتور كهار مبتنهي بهر
دانش ،درايت سياسي و آگاهي از پويشهاي ژئوپلتيك با محور انرژي است .ايران براي ايفاي نقش مهوثر در منطقهه و جههان،
نيازمند استفاده از تمام امكانات سرزميني خويش است و بخش انرژي از مهمترين آنها به شهمار مهيرود .در ايهن راسهتا بايهد
تالش شود هرچه سريعتر ظرفيتهاي بالقوه كشور در حوزه انرژي تبديل به قابليتهايي شود كه بر قدرت اقتصادي و در نهايت
سياسي كشور بيفزايد و منزلت و جايگاه بينالمللي ايران را تقويت كند .بالفعل كردن اين قابليتها به معني توسعه صنعت انرژي
و روابط بين ايران و كشورهاي منطقه است ،توسعهاي كه عالوه بر افزايش ظرفيت توليد و نوسازي اين صهنعت ،مهيتوانهد بها
صادرات برق نقش ايران را در معامالت بينالمللي انرژي و معادالت منطقهاي افزايش دهد .خطهوط انتقهال  765كيلوولهت بهه
عنوان يكي از مهمترين راهكارهاي انتقال انرژي از مكآنهايي كه در مجاورت منابع انرژي هستند به قسمتهاي دور دست كه
دسترسي به منابع مرسوم انرژي را ندارند بسيار مفيد و كاربردي است .هرچه مسير طوالني تر گردد ارزش اين خطوط بيشهتر و
بيشتر ميگردد .با توجه به پهنه وسيع كشور ما و تجمع بيشتر منابع انرژي مرسوم در بخشي از ايهران اسهتفاده از ايهن خطهوط
بديهي به نظر ميرسد .با استفاده از اين خطوط صادرات برق تسهيل ميگردد و از نظر سياسي باع بهبود روابط با كشهورهاي
مجاور و دريافت كننده برق ميشود .اين امر به صورت طبيعي باع افزايش قدرت سياسي كشور در منطقه ميگردد.
با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخزهاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستساله ،سياستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي در  92/11/29توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد .در بح اقتصاد مقاومتي ،مقوله صادرات انرژي بهه
كشورهاي همسايه به وزارت نيرو محول شده و صادرات انرژي نيز منوط به سنكرون شدن شبكه بهرق كشهور بها شهبكه بهرق
كشورهاي همسايه است .برخي از نكات قابل توجه در اين سند عبارتند از:

 پيشتازي اقتصاد دانشبنيان ،پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري بهه منظهور
ارتقا جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول
اقتصاد دانشبنيان در منطقه.

 مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز كه يكي از راههاي آن افزايش صادرات برق است.
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 افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه توليد كاالهاي داراي بهازدهي بهينهه
(براساس شاخز شدت مصرف انرژي) و باالبردن صادرات برق ،محصوالت پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي با تأكيد
بر برداشت صيانتي از منابع.

باتوجه به موارد مطرح شده در سند فوق ،اهميت افزايش صادرات برق و رسيدن به تكنولوژيهاي نوين صنعتي مرتبط با آن
به خوبي مشاهده ميشود .لذا در راستاي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،استفاده از فناوري انتقهال بهرق در حجهم بهاال و
مسافتهاي طوالني ،ايران را به قطب صادرات برق منطقه تبديل خواهد كرد.

-3-2ابعاد اقتصادي
در تحليل اقتصادي شاخز ها و پارامترهاي اقتصادي در اجراي فناوري مورد توجه قرار گرفته و فرصتهاي اقتصادي ايجاد
شده در دستيابي به فناوري مورد نظر تحليل مي گردد .بايد ديد كه احداث و بهرهبهرداري از خطهوط فهوق فشهارقوي از لحها
اقتصادي چه مزيتهايي دارد.
هزينههاي انتقال برق از طريق خطوط فوق فشارقوي در مقايسه با ساير هزينههاي شبكه برق بسيار پائينتر است؛ به گونه
اي كه انگلستان تنها  % 2هزينه تمام شده جهت توليد ،انتقال ،توزيع و رساندن برق به مصرف كننده نهايي مربهوط بهه بخهش
انتقال از طريق خطوط فوق فشارقوي ميباشد .با توجه به اينكه هزينههاي مربوط به انتقال وابستگي مسهتقيم بها تلفهات خهط
انتقال دارد ،بنابراين هرچه تلفات كمتر باشد هزينههاي اين امر نيز كمتر خواهد بود .هرچه ولتاژ در خطهوط انتقهال بهاالتر رود،
جريان انتقالي كاهش و در نتيجه تلفات خط كمتر ميشود .بنابراين خطوط انتقال فوق فشارقوي تلفات كمتري دارند و اين يعني
كاهش هزينههاي انتقال.
خطوط انتقال فشارقوي  765كيلوولت بازده به مراتب بهاالتري نسهبت بهه خطهوط انتقهال بها ولتهاژ پهايين دارنهد .خطهوط
765كيلوولت جديد تلفاتي كمتر از  %1دارند؛ كه در مقايسه با تلفات  %10اي خطوط انتقال با ولتاژ پايين تر ناچيز است .بنابراين
هزينههاي انتقال از طريق خطوط فشارقوي  765كيلوولت به مراتب كمتر خواهد بود .با اين تفاسير جههت انتقهال تهوان 1000
مگاواتي با استفاده از خطوط 765كيلوولتي به جاي خطوط  345كيلوولتي ،در هر شبانه روز به مقدار 2160مگاوات ساعت صرفه
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جويي خواهد شد .كه اين مقدار در طي يك سال  788400مگاوات ساعت خواهد بود .بنا بر اظهارات مسئوالن وزارت نيهرو در
انتهاي سال  1392بدون احتساب قيمت سوخت ،قيمت و هزينه هر كيلووات ساعت حدود  680ريال ميباشد .با فهرض قيمهت
 23دالري براي هر مگاوات ساعت برق مقدار مبلغ صرفه جويي شده در هر روز به دليل فروش بيشتر  49680دالر خواهد بود و
مقدار هزينه صرفه جويي شده ساالنه نيز نزديك به  19ميليون دالر ميباشد.
جدول ( :)1-2هزينه احداث خطوط در سطوح ولتاژي مختلف[]40
سطوح ولتاژ)(kV

765

500

400

345

138

نوع هادي)(ACSR

795

954

954

954

795

تعداد باندل

6

3

4

2

1

)SIL(MW

2400

910

750

390

100

تعداد مدار براي انتقال 2400MW

1

3

3

6

24

هزينه كل )(M$/Km

1/76

5/1

5/8

6/15

21/6

با توجه به جدول ( )1-2مشخز است كه هزينه حريم و ههر خهط بهراي انتقهال 2400مگهاوات بهرق بهراي سهطح ولتهاژ
765كيلوولت تقريبا نصف سطح ولتاژ 500كيلوولت و ثل سطح ولتاژ  345كيلوولت ميباشد .كه عمال توجيه پذيري اقتصهادي
افزايش سطح ولتاژ در شبكه را توجيه ميسازد.
دالئل متعددي براي انتقال مقادير زياد انرژي الكتريكي توسط انتقال طوالني وجود دارد .از نظهر اقتصهادي انتقهال انهرژي
الكتريكي ارزانتر از روشهاي ديگر انتقال انرژي (ازجمله انتقال منابع سوختي) ميباشد كه با نصب نيروگاه در محل يك منبهع
سوخت ارزان (مانند معادن ذغال سنگ ،پااليشگاهها ،منابع گاز يا سد آبي) اين هدف اكثراً برآورده ميشود .در اين حالت قيمت
انتقال انرژي كمتر از حمل و نقل ماده سوختي تمام ميشود و شرايط زيست محيطي نيز برآورده ميگهردد .در دسهترس بهودن
منابع طبيعي مورد استفاده بويژه آب كه در حجم زياد مورد استفاده نيروگاههاي حرارتي ميباشد از موارد ديگر تعيينكننده محل
نيروگاهها و توجيهكننده خطوط انتقال طوالني با قدرت باال ميباشد .به داليل فوق و به دليل اقتصادي بودن يك شبكه به هم
پيوسته از نظر صرفه جويي در ظرفيت نصب شده و صاف نمودن منحني بار ،هر روزه شبكه هاي با ولتاژ باالتر ،ظرفيت بهاالتر و
طول بيشتر احداث گرديده است.
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برخي از قابليتهاي فني  HVDCكه منجر به صرفهجويي اقتصادي و كاهش هزينهها ميشود ،عبارتند از:
 سيستم انتقال  HVDCتلفات توان كمتري نسبت به انتقال  ACدارد .از آن جا كه در اين سيسهتمهها جريهان DC

است ،تلفات توان راكتيو اتفاق نمي افتد .خطوط جريان  DCجريان مداوم سلفي يا خازني با خود يا بها زمهين ايجهاد
نمي كنند ،در حالي كه اين جريآن ها در سيستم  ACوجود دارد .از اين رو در خطوط  DCتلفات راكتيو وجود نهدارد.
لكن تلفات اهمي در خطوط  HVDCبا تلفات اهمي در خطوط مشابه  ACقابل مقايسه و تقريباً برابر است.
 برخالف سيستم  ACكه براي انتقال توان ،حداقل سه سيم الزم دارد HVDC ،تنها به دو سهيم نيازمنهد اسهت .از
طريق تكنيك برگشت زمين ،ميتوان تعداد هاديها را به يك هادي نيز كهاهش داد .عهالوه بهر ايهن ،در HVDC

هادي هاي ارزانتر نيز مي توانند به كار روند .از آن جا كه ولتاژ  DCاست و نوسان ندارد ،اثر پوسهتي كهه در سيسهتم
 ACمشاهده ميشود ،در اين سيستم مفهومي نداشته و جريان از سطح موثر بزرگتري عبور ميكند.
 ولتاژ موثر سيستم  0.707 ،ACمقدار پيك آن است .بنابراين  HVDCدر سطح ولتاژ يكسان ،عايقبنهدي كمتهري
نسبت به  ACنياز دارد .درواقع مزيت عمده  HVDCبراي فواصل طوالني در بح صرفهجويي هزينههها ،در ايهن
است كه در ولتاژ يكسان ،سيستم  DCميتواند دو برابر سيستم  ACتوان را منتقل كند.
 از آن جا كه در  HVDCدكلها فقط دو سيم را بايد حمل كنند ،صرفهجويي مالي قابل مالحظهاي در ايهن زمينهه
صورت ميپذيرد .همچنين ساختار دكلها سادهتر ،كوتاهتر و ارزانتر ميباشد.
 عالوه بر آن ،از آن جايي كه در اين سيستم از دو سيم استفاده مهيشهود ،حهريم كمتهري نيهاز اسهت و در نتيجهه،
صرفهجويي عمهدهاي در مسهئله زمهين مهورد نيهاز صهورت مهيگيهرد .ايهن موضهوع در شهكل ( )1-2بها مقايسهه
دكلهاي  HVDCو  HVACدر يك انتقال  1000مگاواتي نشان داده شده است.
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شكل ( :)1-2مقايسه برجهاي  HVDCوHVAC

همانطور كه ذكر شد ،در سيستمهاي  HVDCهزينههاي مربوط به كابلهاي انتقال و تاسيسات مورد نيهاز خيلهي كمتهر از
هزينههاي مشابه در سيستم  ACاست .عالوه بر اين هزينههاي جاري و عملكرد و نگهداري در سيستم  HVDCكمتر اسهت.
لكن بايد توجه داشت كه هزينه راهاندازي  HVDCدر ابتدا بيشتر از مشابه آن در سيستم  ACاست.
ازآنجا كه هزينههاي  HVDCبيشتر مرتبط با مبدلهاي آن است ،لذا با تغييرات طول خط انتقال شيب افزايش هزينهه بهه
شدت هزينه خطوط  ACتغيير نميكند .بنابراين با افزايش مسافت ،كاهش قيمت تمامشده سيستم  HVDCرا خواهيم داشت.
براي فاصلهاي بيش از يك فاصله معين (كه حدود  50كيلومتر براي كابلههاي زيردريها و حهدود  600تها  800كيلهومتر بهراي
كابلهاي هوايي است) ،كاهش هزينه ناشي از بهكارگيري تجهيزات الكترونيك قدرت براي سيستم جريان مستقيم از هزينه اين
تجهيزات بيشتر است و لذا كاربري اين سيستم عمالً در خطوط هوايي بسيار بلند مقرون به صرفه است.
مسائل غيرفني هم مانند مسائل فني محرك هاي اقتصهادي قهوي در انتقهال  HVDCهسهتند .از زمهره مسهائل غيرفنهي،
راهبردهاي ملي انرژي ،اصالحات دولتي در بخش الكتريسيته ،جهاني شدن تجارت و  ...است كه همگي در انتخاب راهحل براي
عرضه امن ،قابل اعتماد و اقتصادي انرژي به بازار مؤثرند .به طور كلي خصوصي سازي و اصالح بخش انرژي الكتريكي باعه
افزايش شارش انرژي بين بخشهاي مختلف شبكهها و سيستمهاي قدرت ميشود .مثالي از اين مورد ،افزايش ظرفيت ارتباطي
بين سيستم اسكانديناويايي ( )Nordelو سيستم اروپاي غربي ( )UCPTEاست كه پيش بيني مي شود در پهنج سهال آينهده دو
برابر شود .در آينده شبكههاي بسيار بزرگ الكتريسيته پديدار خواهند شد كه تا مسافتهاي طوالني گسترش يافتهاند ،بنابراين از
مزاياي منابع انرژي دور از دسترس استفاده ميكنند و امكان استفاده اقتصادي از سوختهاي مختلهف و تفهاوت زمهان پربهاري
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ناشي از اختالف ساعت مناطق مختلف را فراهم ميكنند .بنابراين در اين زمينهه نقهشههاي زيهر را مهيتهوان بهراي HVDC

برشمرد:
گردهمآورنده توليد در مقياس كوچك تا متوسط در شبكه بزرگ قدرت
يك مثال از اين حالت ،استفاده از فنآوري  HVDCبراي اتصال نيروگاه بادي  60مگاواتي به شبكه اصلي جزيره گاتلنهد در
سوئد است .با توجه به روند توسعه انرژي در جهان ،رشد كاربرد منابع تجديد پذير اجتناب ناپذير است.
راهحل اقتصادي و محيط زيستي براي توليد محلي انرژي
شهرهاي كوچك ،مناطق معدني ،روستاها و مكآن هاي ديگري كه از همه شبكه هاي الكتريكي دور هستند را مهي تهوان بها
استفاده از اتصال  HVDCسبك به شبكههاي بزرگتر وصل نمود .در اين روش مزاياي استفاده از شبكه بزرگ الكتريكي به
ويژه براي نواحي دوردست مثل جزيرهها فراهم ميشود .هزينه نسبتاً باالي حمل و نقل سوخت ديزل به جزاير و بازدهي كم
ژنراتورهاي محلي ،با فنهآوري  HVDCاز بهين مهي رود .كاربردههاي ممكهن ديگهر عبارتنهد از :تهأمين انهرژي الكتريكهي
ايستگاههاي استخراج نفت و گاز كه در آنها فضا و وزن تجهيزات اهميت فوق العاده دارد.
راه حلي براي تأمين انرژي در مراكز شهري پراكنده
توزيع انرژي الكتريكي در شهرهاي بزرگ به سرعت در حال رشد است .با افزايش مراكز مصرف به دليل توسعه شهرنشيني،
شبكه هاي قدرت شهري نيز بايد براي برآورده شدن تقاضا توسعه يابند .با كمبود و گران شدن زمهين ،مشهكالت عمهده اي
براي افزايش توزيع انرژي بروز مي يابد .عالوه بر آن ،با افزايش مقدار انرژي مصرفي ،خطر اتصال كوتهاه شهدن تجهيهزات
سوئيچ و ساير مؤلفههاي شبكه نيز افزايش مييابد .در نتيجه راه حلهاي جديدي براي توزيع توان در اين نهواحي مصهرفي
الزم است .فنآوري  HVDCبا كابلهايي كه ميتوان آنها را در زيرزمين نصب كرد يا با استفاده از حق عبورههاي موجهود
آنها را به طور هوايي آويزان كرد ،در اين زمينه موثر است.
از آنجا كه كشورمان در دو ناحيه ي سرشار انرژي خليج فارس و درياي مازندران قرار دارد و منابع عظيم نفتي و گازي را در
بر دارد مي توان حجم زيادي از انرژي را از طريق تبديل به انرژي الكتريكي به ساير كشورها انتقال داد .در اين حالت نياز به
سيستمي است تا حجم زيادي از توان را انتقال دهد و كنترل مناسب گذر توان را فراهم آورد .لذا كهاربرد ادوات  FACTSو
خطوط  HVDCاهميت مييابد .قرار گرفتن ايران به عنوان پلي بين غرب و شرق نيز براهميت اين امر ميافزايد.
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بح اتصال شبكه به كشورهاي ديگر مانند اروپا نيازمند اين است تا اغتشاش بين شبكهها انتقال پيدا نكنهد همهانطور كهه
بيان شد ،يكي از اهداف شبكه هاي هوشمند افزايش امنيت شبكه است ،بدين صورت كه بها ايجهاد ريزشهبكههها و كنتهرل
مناسب آنها مي توان در مواقع اضطراري از فروپاشي شبكه و حذف واحدهاي زياد جلوگيري كرد .با ايهن كهار امنيهت كهه
بخشي از الزامات سياسي است برقرار ميشود همچنين مي توان با داشتن تكنولوژي مربوط به آن و صهادرات آن و خودكفها
شدن در زمينهي الكترونيك قدرت ،قدرت علمي و فناوري را به رخ رقيبان منطقهاي و بيناللملي برسانيم.
اين امر در تطابق كامل با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در  92/11/29توسط مقام معظم رهبري ،ابالغ نمهودهانهد،
است در اين سند صادرات انرژي به كشورهاي همسايه به وزارت نيرو محهول شهده اسهت پيشهتازي اقتصهاد دانهشبنيهان،
پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقا جايگاه جهاني كشور و افهزايش
سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبهه اول اقتصهاد دانهشبنيهان در منطقهه مقابلهه بها
ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز كه يكي از راهكردهاي آن استفاده از ادوات الكترونيك قدرت در كاربردهاي
 HVDCو  FACTSو منابع تجديدپذيراست.

-4-2ابعاد تكنولوژيكي
در تحليل تكنولوژيكي به بررسي فرصت هاي تكنولهوژيكي كهه توسهعه ايهن فنهاوري در اختيهار كشهور قهرار خواههد داد و
ظرفيت هاي فني كه با دستيابي به اين فناوري در كشور به وجود خواهد آمد اشاره شده است.
ايران به لحا برخورداري از منابع عظيم سوخت فسيلي جايگاه بسيار مناسبي در دنيها دارد .همچنهين بها توجهه بهه وجهود
پتانسيلهاي طبيعي براي بهرهبرداري از انرژي هاي تجديدپذير امكان افزايش بيش از پيش توليد انرژي بهرق بسهيار باالسهت.
بنابراين نه تنها برقرساني به تمام نقا ط كشور طي چند سال آينده قابل دسترسي است؛ بلكه امكان صادرات عظيمهي در حهوزه
برق بسيار باالست .جهت توانايي در انتقال برق به سراسر كشور و بهرهمندي تمامي مردم اين مرز و بوم از اين نعمت الهي نياز
به توسعه شبكه انتقال برق در ابعاد وسيع ميباشد .انتقال برق براي مسافتهاي طوالني جز با بهرهگيري از خطوط انتقال فوق
فشارقوي امكان پذير نميباشد .زيرا استفاده از خطوط فشارقوي موجود در كشور براي مسافتهاي طوالني با تلفات زياد مواجه
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ميگردد و بازده انتقال را بسيار پايين ميآورد .از طرفي جهت صادرات برق نياز به انتقال برق با توان باال ميباشد،كه با توجه به
موضوعات مطرح شده در قسمت ابعاد اقتصادي ،بهترين راهكار استفاده از خطوط انتقال فوق فشارقوي است.
با توجه به موقعيت جغرافيايي ويژه كشور ما كه در مسير طبيعي خطوط مواصالتي شرق و غرب قرار دارد ،بايد اين آمهادگي
در صنعت برق وجود داشته باشد تا همراه با توسعه منطقه و آمادگي كشورهاي همجوار براي برقراري بازار بهرق ،بتوانهد نقهش
حساس و كليدي خود را در مركزيت بازار منطقه برق (ترانزيت ،تبادل ،خريد و فروش ) به نحو شايسته ايفا كند .بهديهي اسهت
نحوه عمل در بازار كه آيا صرفا تجارت منطقه را در دست بگيرد و يا عالوه بر آن در نقش توليدكننده اصلي هم محور تجهارت
برق باشد نيازمند مطالعات و بررسيهاي دقيق فني و اقتصادي ميباشد.
قابليت كنترل پذيري عبور جريان از طريق يكسوسازها و اينورتورهاي  ،HVDCكاربرد آن ها در اتصاالت بين شهبكه ههاي
غيرسنكرون و كاربرد آن ها در انتقالهاي زير دريايي ،به اين معني است كه فناوري  HVDCاغلهب در مرزههاي ملهي و بهراي
مبادالت توان به كار ميرود .قابليتهاي سيستم  HVDCدر تبادالت برق را ميتوان در موارد زير خالصه نمود:
اتصاالت بين شبكههاي جريان متناوب
با به كارگيري فن آوري ACتنها شبكه هاي جريان متناوب سنكرون (شبكه هايي كه با سرعت يكسان و فاز مشهابه نوسهان
ميكنند) را ميتوان به هم متصل كرد .لكن بسياري از مناطقي كه مايل به اشتراكگذاشهتن تهوآنهايشهان هسهتند داراي
شبكههاي غيرسنكرون هستند .ارتباطات جريان مستقيم به چنين مناطقي اين امكان را ميدهد كه به يكديگر متصل شوند.
حتي يك شبكه سياه را نيز ميتوان به اين روش به شبكه مورد نظر متصل كرد.
 HVDCبراي اتصال دو سيستم كه به لحا نوع بار از هم جدا ميباشند نيز به كار برده ميشود .دو سيستم بزرگ و از هم
جدا به راحتي نمي توانند به يكديگر متصل شوند ،چرا كه هنگام كليد زني ،وجود بارهاي سلفي و خازني موجب اختالف فاز
بين فازها گرديده و شكل موج ولتاژ را از حالت متناوب خارج مي كنند و موجب توقف انتقال توان مي گردند .بها اسهتفاده از
 ،HVDCاين مشكل مرتفع ميگردد و ميتوان دو سيستم بزرگ از هم جدا را به هم متصل نمود.
قابليت ديگر  HVDCاين است كه ميتواند انرژي را بدون نياز به همزمانسازي مبادله كند .به عنوان نمونه ،مثالهايي از
افزايش نصب سيستمهاي پشت به پشت  HVDCدر آمريكاي شمالي ديده ميشود .به دليل گستردگي اين قهاره و تعهداد
سيستم هاي قدرت نصب شده با ظرفيت هاي متفاوت ،ايجاد سيستم به هم پيوسته منفرد و هم زمان ميسر نيست .در نتيجه
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چهار سيستم اصلي و مستقل قدرت در آنجا به وجود آمده است :سيستم ساحل غربهي ،سيسهتم شهرقي و مركهزي نهواحي
ساحلي ،كبك در شمال و تگزاس در جنوب .اين چهار سيستم مستقل با دروازه اتصال پشهت بهه پشهت  HVDCبهه ههم
متصل ميشوند.
امكان انتقال زير آب
 ،HVDCتنها راه ممكن و بهصرفه براي انتقال توان در زيرآب براي مسافتهاي زياد مهيباشهد .انتقهال بصهورت  ACدر
مسافت هاي باالي  50كيلومتر در زير آب ،به خاطر نياز به جبران سازهاي توان راكتيو سهري و مهوازي ،غيهر مهؤثر و غيهر
اقتصادي مي باشد .در حقيقت امكان جبران سازي خط زيرآبي وجود ندارد در حالي كه خطوط  HVDCبها ههر مسهافتي از
انتقال ،نياز به هيچ گونه جبرانسازي ندارند .براي مثال بلندترين خط انتقال زيرآبي كهه در شهكل ( )2-2نشهان داده شهده
است ،بين دو شبكه سوئدي و آلماني ،تواني معادل  600مگهاوات را تحهت ولتهاژ  450كيلوولهت ،بهه صهورت  DCانتقهال
ميدهد.

شكل ( :)2-2انتقال زيردريايي كابلي با سيستم HVDC

همچنين جهت برقراري اتصال نيروگاههاي بادي داخل آب به شبكه نيز باتوجه به اينكه اين توربينهها نيازمنهد كابهلههاي
زيردريايي هستند ،امكان استفاده از  HVDCوجود دارد.
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درمجموع باتوجه به موارد ذكرشده ،توانايي و قابليت باالي شبكههاي  HVDCجهت تبادالت برق بين كشور ما بها سهاير
كشورهاي همسايه (اعم از تبادالت زيردريا با كشورهاي همسايه حوزه خليجفارس و يا تبادل با ساير كشورهاي همسهايه)،
مشهود است .لذا رشد و توسعه اين فناوري درجهت افزايش صادرات برق ،ايجاد زيرساختها و ظرفيتهاي جديد براي كشور و
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ميتواند بسيار حائز اهميت باشد.

قابليتهاي ادوات الكترونيك قدرت در شبكه برق را عبارتند از:
بازار برق
پروسه آزاد سازي بازار برق منجر به تحوالت اساسي در ساختار تامين انرژي الكتريكي مصرفكنندگان شده است .در ايهن
تجديد ساختار لزوم ايجاد پارامترهاي مناسب براي رقابتپذير كردن بازار برق الزم است .سيستمهاي توليد ،انتقال و توزيع
برق براي ايجاد اين بستر به مواجه با برخي واقعيتها و محدوديتهاي اساسي هستند .واقعيتها و محدوديتههاي شهبكه
برق به شرح زير است:
 عدم وجود امكان ذخيرهسازي عمده انرژي الكتريكي .لزوم تعادل لحظههاي توليهد و بهار در زمهآنههاي مختلهف را
ضروري ميسازد.
 انرژي الكتريكي در زمان انتقال در شبكه برچسبي از توليدكننده خود به همراه ندارد.
 رقابت در صنعت برق بدون وجود زيرساخت هاي مناسب و پايداري كه سيستم را در مقابل اغتشاشهات پايهدار نگهه
دارد پايا نخواهد بود.
 دو مفهوم قابليت اطمينان در تا مين انرژي و ظرفيت موجود انتقال مفاهيمي معادل هستند و ههر دو مهيتواننهد بها
سرمايهگذاري گسترش يابند.
 استمرار تامين توان الكتريكي و كيفيت آن در بازه زماني در حد ثانيه و يا حتي سيكل هم براي مصرفكننده بسهيار
مهم گرديده است.
 نياز بازار آزاد برق به سرويسهاي كمكي
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 توليد انرژي الكتريكي ميتوانديك بازار قابل رقابت باشد و البته انتقال انهرژي الكتريكهي نيهز بههعنهوان يهك نيهاز
عملياتي پس از توليد ميتواند به محلي براي سرمايهگذاري رقابتي تبديل شود.
 ادوات  FACTSميتوانند نقش مهمي را در اين خصوص ايفا نمايند.
 ادوات FACTSميتوانند بهصورت ديناميك امپدانس خط ،ولتاژ خط و توان اكتيو و راكتيو عبوري را كنترل كنند .در
ضمن هنگامي كه استفاده از عناصر ذخيرهساز از نظر اقتصادي ممكن شود اين ادوات ميتوانند در اتصال با عناصهر
ذخيرهساز انرژي ،توان اكتيو مناسب را جذب يا تزريق نمايند.

دستيابي به جريان توان بهينه با استفاده از ادوات FACTS

جريان توان بهينهيكي از مهمترين پارامترهاي بهرهبرداري در سيستم مديريت انرژي است .هدف از مفهوم جريهان بهينهه
توان يافتن مقدار بهينه توليد در واحدهاي موجود است بهطوري كه هزينه توليد كمينه شود درحاليكهبه طور همزمان توان
مورد نياز مصرفكنندگان نيز تا مين شود و محدوديتهاي بهرهبرداري نقض نشوند .شايعترين محدوديتها در بهرهبرداري
از سي تم انتقال توان حدود دامنه ولتاژ با سها و محدوديتها در توان راكتيو توليدي ژنراتورها است .بهمنظور بهرهبهرداري
مطمئن بايد هر دوي حدود دامنه ولتاژ با سها و محدوديت توان راكتيو توليدي ژنراتورها در حدود خاصي نگهداشته شهوند.
چرا كه هر چند با افزايش تقاضا الزم است تا هر روز توان بيشتري از شبكه عبور داده شود اما تجاوز جريان توان از مقادير
خاص باع متزلزل شدن پايداري سيستم ميشود.
دريك بازار برق دولتي تنظيمشده برنامهريزي توليد بهصورت مركزي و تحت الگوريتمهاي پخش بار انجام ميشود و البته
اين روش برنامهريزي توليد متضمن رعايت محدوديتهاي جريان توان نيز است؛ اما در فضاي رقابتي و بازار آزاد ،توليد در
يك مركز كنترل برنامهريزي نميشود و تا مين توان بايد بر اساس قراردادها انجام شود .براي دستيابي به كنترل مناسهب
جريان توان عبوري از خطوط انتقال بدون به خطر انداختن پايداري سيستم روش مناسب استفاده از ادوات  FACTSاست.
در مقاالت زيادي به تأثير استفاده از ادوات  FACTSدر بهينهسازي جريان توان و افزايش ظرفيت انتقال و ...اشهاره شهده
است
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در واقع ميتوان ديد كه كاربرد ادوات  FACTSسناريوهاي جديدي را در برنامهريزي سيستم ارائه ميدهد و كاربرد آنهها
ميتواند راهحلهاي اقتصادي و تكنيكي مناسبي براي حل مس اله پرشدگي و بهينهسازي توان ارائه دهد.
افزايش پايداري سيستم قدرت
همان طور كه پيشتر اشاره شد ،در شرايط بازار مقررات زدايي شده هر كنترلي بر سيستم قدرت مثهل كنتهرل فركهانس و
كنترل ولتاژ بهعنوان سرويسهاي مكمل عمل ميكنند .بخصوص در شرايطي كه توليدكنندگان برق مستقل كهه توانهايي
كافي براي كنترل فركانس ندارند بهسرعت زياد رو به رشد هستند .در اين شرايط بسيار مهم است كه بررسي شود چگونهه
بايد فركانس سيستم كنترل شود.
كاربرد ادوات  FACTSدر شبكههاي مقررات زدايي شده روشي موثر براي متناسب كردن ظرفيت انتقال و افزايش پايداري
سيستم قدرت است.
تأثير ادوات  FACTSبر قيمتگذاري
باال رفتن قيمت برق در سال هاي اخير توجهها را به اهميت موضوع قيمتگذاري برق در باال بردن رفهاه اجتمهاعي جلهب
كرده است .انرژي برق در نگاه بازار آزاد بايد بهصورت كااليي در نظر گرفته شود كه قابل خريد و فروش و انتقهال اسهت و
البته بايد توجه داشت كه قيمت اين كاال متغير و وابسته به زمان است .در بازار برق تمام قراردادها بر همين اساس تنظهيم
ميشود .براي بررسينقش ادوات  FACTSدر هزينههاي انتقال تالشهايي صهورت گرفتهه اسهت .در مطالعهات ومقهاالت
متعددي تأثير اين ادوات بر هزينههاي توليد و انتقال نشان داده شده استكه البتهه تهاثير ادوات  FACTSدر هزينههههاي
انتقال بنا به متدولوژي قيمتگذاري در قرارداد تغيير ميكند .استفاده از ادوات  FACTSباع كهاهش قابهل توجهتلفهات
توان اكتيو و راكتيونيز مي شود .كاهش تلفات راكتيو تا بيش از  %5محاسبه شده است .ادوات  FACTSهمچنين ميتوانند
در كم كردن هزينههاي توليد موثر باشند و هزينه برق در پيك مصرف نيز كمتر ميشود.
بايد توجه نمود كه در استفاده از ادوات  FACTSموارد مختلفي از جملهه تكنولهوژي كنتهرلكننهده  FACTSو همچنهين
چگونگي جايابي اين عناصر در شبكه ميتواند در پاسخدهي آنها اثرگذار باشد.
نقش ادوات  FACTSدر توسعه شبكههاي هوشمند
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امروزه نقش توان الكتريكي در جوامع مدرن بسيار بيشتر از قبهل شهده اسهت ،و بها زيادشهدن جمعيهت و بهاال رفهتن نهرخ
شهرنشيني مسلم است كه نياز به انرژي الكتريكي روزبهروز افزوده شده است .اين توليد اضافه اثرات زيادي بر محيطزيست
داشته است .پاسخ موجود به نياز روزافزون انرژي الكتريكي ،استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مانند انرژي بادي ،خورشيدي
و  ...است .اين راه حل شبكه برق را بسيار پيچيدهتهر مهيسهازد و آن را از سهاختار يهك شهبكه زنجيهرهاي سهه سهطحي
تشكيلشده از سطوح توليد (نيروگاه متمركز) ،انتقال و توزيع متفاوت ساخته و آن را تبديل بهيك شبكه ماتريس گسسته از
مراكز توليد متعدد ميكند كه بسياري از آنها در سطوح ولتاژ فشار ضعيفيا متوسط به شبكه متصل هستند .اين شبكه جديد
بايد داراي ساختاري هوشمند باشد.
بر اساس آنچه در كميته تكنولوژي اروپا  ETPتدوين شده است مشخصات شبكه هوشمند آينده بهصورت زير است:
 انعطافپذير است يعني نيازهاي مشتري را پوشش ميدهد درحاليكه انعطاف الزم در تبادل چالشهها و تغييهرات را
نيز داراست.
 دستيافتني است :يعني قابليت اتصال انواع مختلف كاربرها ،بخصوص مولدهاي تجديدپذير انرژي را فراهم ميآورد.
 قابلاطمينان است :يعني كيفيت توان و ايمني بااليي داشته و روزبهروز بهتر ميشود.
 از نظر اقتصادي به صرفه است :يعني امكان باال بردن راندمان از طريق روشهاي خالقانه مديريت انرژي و  ......را
دارد.
چالشهاي سيستم انتقال عبارت است از نياز آن به دستيابي به ويژگيهاييك شبكه هوشمند و اضافه شدن تقاضا در بهازار
برق كه به تبع آن حجم توليد و انتقال نيز بايد زياد شود.
 محلهاي توليد منابع تجديدپذير عموماً دور است و بنابراين عالوه بر نكته چالش برانگيز دريافهت حهق اسهتفاده از
مسير براي گسترش سيستم انتقال مطلب ديگر لزوم كاراتر شدن آن است.
 عدم قطعيت در ساختار جديد شبكه بسيار به چشم ميخورد ،از جمله اين عدم قطعيهتهها حجهم توليهد بهه كمهك
مولدهاي تجديدپذير ،عدم قطعيتهاي ناشي از بازار آزاد و خصوصيسازي برق و  ...است .بايد توجه كرد كه تغييرات
سريع بار و توليد غيرقابل پيشبيني در شبكههاي هوشمند ميتواند بها ايجهاد پرشهدگي و ...بهر پايهداري و قابليهت
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اطمينان شبكه تأثير گذار باشد؛ بنابراين عالوه بر تمهيدات ديگر الزم است تا شبكه انعطافپذير باشد و اپراتورها به
پارامترهاي پيكربندي آن دسترسي داشته باشند.
در حل چالشهاي مربوط به سيستم انتقال در شبكههاي هوشمند به نحوي مناسب ميتوان از تكنولوژي الكترونيك قدرت
به صورت  HVDCو ادوات  FACTSاستفاده كرد .اين تكنولوژيها از حدود دهه  60ميالدي تا به حال در مرحلهه رشهد
بوده است و اكنون تكنولوژيهايي بالغ به حساب ميآيند .اين دستگاهها عالوه بر ايجاد امكان اتصال منابع تجديدپذير بهه
شبكه با توجه به شرايط خاص آنها ميتوانند ظرفيت و مسافت انتقال را افزايش دهند ،پايهداري سيسهتم را بيشهتر حفهظ
نمايند و از توالي انتشار اغتشاشات جلوگيري به عمل آورند.
بررسي فني خطوط چندمداره 400kV
ظرفيت انتقال توان فوق فشار قوي به دو معيار وابسته است :ظرفيت حرارتهي و امپهدانس مهوجي خهط .ظرفيهت حرارتهي
باالترين ظرفيت خط است ،اين ظرفيت به حرارت توليد شده بر اثر تلفات وابسته است .براساس نوع هادي؛ بيشترين دماي
مجاز هادي؛ محيط ،شرايط و ديگر فاكتورهاي محيطي تعيين ميشود .در هر حال ،طراحي سنتي خطوط انتقهال  ،بخهاطر
استفاده از راكتانس اندوكتيو خطوط انتقال كه موجب اختالف زياد زاويهاي و افت ولتاژ بين دو نقطهي شبكه ميشد (يهك
علت عدم پايداري) ،توان ويا ظرفيت را دچار محدوديت ميكرد .اين قضيه موجب محدوديت ظرفيت انتقال توان به ميزان
امپدانس موجي خط ميشود  .سطح پايداري به سطح ولتاژ ،طول خط و شهكل شهبكه بسهتگي دارد .براسهاس طهول خهط،
خطوط  EHVبه سه دسته تقسيم ميشوند ،خطوط كوتاه (زير  100كيلومتر) ،خطوط متوسط (بين 100تا 200كيلهومتر) و
خطوط بلند ( 200كيلومتر به باال) .در مورد خطوط كوتاه ،ظرفيت انتقال توان به ميزان ظرفيت حرارتي محدود ميشود امها
در مورد خطوط متوسط و بلند ظرفيت انتقال وابسته به به سه دسته تقسيم ميشوند ،خطهوط كوتهاه (زيهر  100كيلهومتر)،
خطوط متوسط (بين 100تا 200كيلومتر) و خطوط بلند ( 200كيلومتر به باال) .در مورد خطوط كوتاه ،ظرفيت انتقال توان به
ميزان ظرفيت حرارتي محدود ميشود اما در مورد خطوط متوسط و بلند ظرفيت انتقال وابسته به  SILاست.
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شكل ( :)3-2منحني تغييرات توان برحسب طول خط انتقال

در نتيجه ،براي اطمينان از بهينهسازي و بهبود استفاده از تجهيزات انتقالي ،گزينهي بهبود عملكرد خطوط با افهزايش SIL

بايد بررسي شود.
خطوط با امپدانس موجي بارگذاري ) (SILباال
امپدانس موجي بارگذاري )(SIL

امپدانس موجي بارگذاري ،ميزان مگاوات بارگذاري خطوط انتقال در صورت تعادل توان راكتيو است .توان راكتيو توليد شده
توسط خط وابسته به ميزان خازن خط دارد و سطح ولتاژ براي بررسي اثرات ميدان مغناطيسي مورد استفاده قرار مهيگيهرد.
قدرت ميدان مغناطيسيبه دامنه ي جريان خط و راكتانس اندوكتيو طبيعي خط بستگي دارد .ميزان تهوان راكتيهو )(MVAR

تابعي از ميزان جريان عبوري(ميزان بارگذاري) و راكتانس اندوكتيو است.

شكل ( :)4-2منحني توليد توان راكتيو خط بر حسب SIL
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تعادل ميان مصرف و توليد توان راكتيو توسط خط در يك بارگذاري خاص موجب پروفيل ولتاژ تخهت در طهول آن خواههد
شد ،و ميزان پايداري ولتاژ و زاويهاي را در باالترين سطح قرار ميگيرد.
امپدانس موجي
يك خط انتقال معمولي با مدل  πدر شكل ( )5-2نشان داده شده است:

شكل ( :)5-2مدل  PIخط انتقال

از تساوي مصرف و توليد توان راكتيو داريم:

رابطه
()1-2

𝐿𝜔 V 2 𝜔𝐶 = 𝐼 2
𝐿

= √𝐶 = Z

()2-2
()3-2

𝑉2
𝐶√𝐿⁄

=

𝑉2
𝑍

V
I

= 𝐿𝐼𝑆

از معادلهي  2و  3بنظر ميسد ،امپدانس موجي خط متناسب است با اندوكتانس آن و عكس كاپاسهيتانس .در نتيجهه بهراي
افزايش امپدانس موجي بارگذاري ،اندوكتانس خط بايد كاهش يابد يا كاپاسيتانس آن افزايش يابد.
تكنيكهاي كاهش امپدانس موجي
اندوكتانس خط بصورت زير بيان ميشود:
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رابطه
𝑚𝐿 𝐿𝑃 = 𝐿𝑠 −

()4-2

كه  LSاندوكتانس خودي و  LMاندوكتانس متقابل است.پس افزايش اندوكتانس متقابل ويا كاهش اندوكتانس خهودي بهه
كاهش اندوكتانس خط كمك ميكند .اندوكتانس خودي بر اثر افزايش زير-هاديها توسط باندل كردن يا افزايش فاصلهي
بين مدارات موازي زياد ميشود .عالوه بر آن ،ترانسپوز نامتقارن هاديها و باندلها براي كاهش انهدوكتانس خهودي مهوثر
است .اندوكتانس متقابل با نزديك كردن فازها بهم قابل افزايش است.
برج افقي
براي درك بهتر يك خط  400كيلوولت با باندل چهارتايي و برج افقي در نظر ميگيهريم كهه در شهكل ( )6-2نشهان داده
است:

شكل ( :)6-2شكل برج انتقال با آرايش افقي

اثر تركيب باندل كردن
دو نوع تركيب باندل كردن ،متقارن و نامتقارن با فاصلهي بين باندلهاي متقاوت و بين فازي  11متر مطالعهه شهده اسهت.
راكتانسِ اندوكتانس خودي و متقابل ،به اندازهي سوسپدانس محاسبه ميشود .بر اين اساس امپهدانس مهوجي و  SILخهط
تخمين زده خواهد شد .نتايج اين تحليل در جدول ( )2-2آورده شده است:

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
46
ويرايش اول ،مرداد 1393

فاز  :1تدوين مباني سند

جدول ( :)2-2تغييرات  SILبرحسب نحوهي باندل كردن متقارن و غير متقارن

اثر فاصلهي فاز به فاز
تغييرات اندوكتانس با فاصلهي بين فازها با در نظر گرفتن دو نوع مختلف از ترانسپوز كردن نامتقارن  0/3متر و  0/5متهري
بين هاديها ،بررسي ميشود.

جدول ( :)3-2تغييرات  SILبرحسب تغييرات فاصلهي بين فازها ( 0/3متر و  0/5متر)

افزايش  SILبا كاهش فاصلهي بين فاز به فاز به وضوح در شكل ( )7-2مشخز است:
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شكل ( :)7-2تغييرات  SILبرحسب فاصلهي فازها

مشخز شده است كه كاهش فاصله از  11متر به  8متر موجب كاهش امپدانس موجي حدود  %8خواهد شد.

برج با آرايش دلتا
يك برج با آرايش دلتا  400كيلوولت چهارتايي معمولي در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته اسهت .كهه در شهكل ()8-2
نشان داده شده است:

شكل ( :)8-2برج انتقال با آرايش دلتا

اثر فاصلهي بين فازها در برج دلتا با دو نوع متفاوت از ترانسپوز باندلها ( 0/3و  0/5متر) بر  SILمورد بررسي قهرار گرفتهه
است .نتايج در جداول زير آورده شده است:
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جدول ( :)4-2تغييرات SILبرحسب فاصلهي فازها

مشاهده ميشود كه كاهش جداسازي فازها از 12متر به  8متر باع كاهش امپدانس موجي حدود  %10شده است ،و سطح
 SILخطوط را  %11افزايش داده است .مطالعات نشان داده است ،افزايش سهطح  SILحهدود  %33موجهب افهزايش تهوان
انتقال براي خط با سطح مقطع  ،16mmاز  623مگاوات به  825مگاوات شده است ،كه نزديك به ظرفيت گرامئهي انتقهال
آن است و ناشي از ترانسپوز نامتقارن و دوگانهي باندلها با تنظيمات مناسب برجها ميباشد.
البته اين ن وع خطوط در مقايسه با ديگر خطوط معمولي توان راكتيو بيشتري توليد ميكنند .ميدان اطراف آنها داراي شدت
باالتري است ،و تجهيزات خاصي براي اين نوع ترانسپوز باندلها بايد استفاده شود.
مطالعات مربوط به انتخاب سطح ولتاژ اقتصادي نيز در تعيين سطح ولتاژ مورد نياز براي انتقال بسيار موثر بوده است و منجر
به روابطي شده است كه از طريق آن بصورت تجربي ميتوان سطح ولتاژ مناسب براي انتقهال تهوان در طهول مشهخز را
بدست آورد .تلفات توان رابطهي مستقيمي با جريان و امپدانس خط دارد:
()5-2

PLoss = R. I2

اين رابطه بخوبي نشان ميدهد هرچه جريان را كاهش دهيم (افزايش سطح ولتاژ براي انتقال توان ثابت) تلفات انهرژي بها
توان دو كاهش مي يابد .لذا سطوح ولتاژ باالتر به مراتب اقتصادي تر خواهد شد .البته روابطي چون رابطه تجربي استيل كهه
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از طريق توان و طول خط امكان محاسبهي ولتاژ را دارد يا منحني تغييرات ولتاژ نسبت به حاصلضهرب مسهافت نيهز مهورد
استفاده قرار ميگيرند.
S

)U = 5.5√L + (150

()6-2

كه  Uولتاژ انتقال برحسب كيلوولت L ،مسافت برحسب مايل و Sتوان ظاهري است .طبق اين رابطه و شهكل ( )9-2كهه
نمودار سه بعدي آن را نشان ميدهد براي انتقالهاي طوالني سطح ولتاژ 400كيلوولت همواره كمتر از  %30ظرفيهت خهط
انتقال 765كيلوولت را در اختيار مها قهرار مهي دههد و ايهن اخهتالف بها افهزايش طهول شهدت مهييابهد ( %15در بهاالتر از
3000كيلومتر) .شكل ( ) 9-2به خوبي گوياي اين مسئله است كه سطوح ولتاژ باالتر بهراي انتقهال تهوان الكتريكهي بيشهتر
مناسب تر هستند.

شكل ( :)9-2منحني سه بعدي تغييرات سطح ولتاژ برحسب طول خط انتقال و توان انتقالي
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نتيجهگيري
افزايش نياز به انتقال انرژي به مناطقي كه دسترسي به توليدكنندگان انرژي و يا منابع سرشار انرژي ندارند موجب شده است
براي صنعت انتقال برق اجباري پيش بيايد تا تحقيقات و مطالعات زيادي براي بهبود عملكرد سيستمههاي موجهود صهورت
دهد.اين مطالعات به خوبي نشان ميدهد استفاده از معادالت سادهي رياضي بخوبي در علم مهندسي بهرق حهالل بسهياري
مشكالت خواهد بود مانند بررسي اثرات ترانسپوز و فاصلهي بين هاديها براي افزايش سطح ظرفيت انتقال توان يك خط،
اما اين نكته مهم را نبايد از ياد برد كه شايد با استفاده از روش معرفي شده بتوانيم مشهكل محهدوديت تهوان منتقهل شهده
توسط سيستم را بر طرف نمائيم اما مشخصاً راهكاري طوالني مدت براي حل مشكل افزايش ظرفيت انتقال ارائه نشده است
و در كوتاه مدت اين ظرفيت افزوده شده به سيستم تكميل خواهد گشت .از اين رو مشكالتي كه ايهن چنهين راهحهلههايي
براي شبكه بوجود خواهند آورد متعاقباً نياز به راه حلهاي عملي و بلند مدت را توجيه پذير مهيسهازد .مشهكالتي ناشهي از
سيستمهاي چند مداره با فواصل بين فازي بزرگتر:
 افزايش ميدان مغناطيسي در اطراف اين خطوط
 افزايش نويز صوتي و زيست محيطي ناشي از يونيزه شدن مواد معلق در هواي اطراف اين خطوط
 كاهش طول اسپن هاي مورد نياز براي انتقال برق كه معموال در مسيرهاي بين شهري احداث چنين برجههايي كهار
دشوارتي است نسبت به برجهاي معمولي
 نياز به مطالعات مكانيكي بيشتر براي برجهاي با سطح استقامتي باالتر
 نازيبائي زيست محيطي بعلت بزرگتر شدن برجهاي انتقال توان
براي حل مشكل انتقال توان راهحل هاي موازي بسياري وجود دارد از جمله استفاده از خطوط جريان مستقيم و يها افهزايش
سطح ولتاژ انتقال كه از در واقع هدف اصلي سند مورد نظر نيز ميباشد.
همانطور كه اشاره شده ،استفاده از خطوط چند مداره و باندل شهده بها روشههاي خهاص در صهورتي كهه در نصهب آنهها
مشكالت فني بوجود نيايد ميتواند مشكل ظرفيت انتقال را حل كند ،اما نكتهي بسيار مهم هزينههاي اقتصادي اين چنهين
طرحها يي است .همانطور كه يكي از مهمترين پارامترهاي طراحي خطوط انتقال كاهش هزينههاست با دقت در رابطهه، 3-
در مورد  SILهرچه سطح ولتاژ باالتري انتخاب شود با درجهي  2ظرفيت انتقال كه با  SILخط در ارتبهاط اسهت افهزايش
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مييابد و همچنين قابل اثبات است كه نياز به هادي كمتري براي انتقال توان مشابه است .يعني بهرهبهرداري از يهك خهط
 400كيلوولت در سطح ولتاژ 765كيلوولت (به فرض مثال )1ظرفيت انتقال بيشتري را بهراي مها فهراهم مهيآورد .زيهرا  Lو
Cخط ثابت است و تنها سطح ولتاژ يعني سومين پارامتر مهم در بدست آوردن  SILتغيير خواهد كهرد .مطالعههي مهوردي2
قبل نشان داده براي افزايش سطح انتقال توان و از بين بردن اثرات ناشي از افزايش جريان در هادي بايهد اقهداماتي انجهام
پذيرد .اين اقدامات موجب ميشود بتوان در طول عمر مفيد هر هادي بيشترين ظرفيت پايدار ارائه شود اما زماني كه صحبت
از سطح ولتاژ باالتر ميشود بصورت پپيش فرض سطح انتقال توان بدون هيچ تمهيد خاصي باالتر خواهد شد و بايد توجهه
داشت چون انتقال اصليترين قسمت شبكهي برق است پس حفظ امنيت و پايداري تك تك اجزا بسيار مهم است پهس در
طراحيها عالوه بر محاسبات فني و اقتصادي تاكيد بسيار زيادي بر مباح كيفيت توان و قابليت اطمينان دارند .حهدود 50
سال از احداث اولين خطوط فوق فشار قوي در روسيه و ژاپن ميگذرد و مطالعات و تحقيقات بسيار زيهادي در زمينههههاي
مختلف طراحي ،ساخت و بهرهبرداري نه تنها در اين سطح ولتاژ كه براي ولتاژهاي تا  1500كيلوولت در دنيها انجهام شهده
است .مطالعهي اين منابع نشان ميدهد توجيهات سياسي نيز در حركت كشورهاي مختلف به سهمت سهطوح ولتهاژ بهاالتر
وجود دارد كه گاهي از مباح فني-اقتصادي در تصميمگيريها اهميت بيشتري پيدا ميكند.

-5-2ابعاد قانوني
چارچوب ها و الزامات حاكم بر فضاي توسعه فناوري يكي از ابعاد مهم در توجيهپذيري ميباشهد كهه ايهن امهر همراسهتايي
توسعه فناوري مورد نظر با اهداف و سياستهاي كالن كشور را نشان ميدهد .اين امر در تحليهل قهانوني مهورد بررسهي قهرار
ميگيرد.
 -1چنين اقدامي به راحتي امكان پذير نيست ،زيرا بايد براي كاهش تلفات كرونا تعداد باندل حتي براي يك خهط تهك مهداره حهداقل  6در نظهر
گرفته شود و همچنين ميزان فواصل عايقي مقرهها و Flashoverها بايد بخوبي تصحيح شود.در اينجا تنها بح سطح مقطع و ميزان ماده اوليه
مورد نياز براي توليد خطوط مد نظر است نه بيشتر.
- Case Study

2
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در بخشنامه بهرهمندي از فرصتهاي بينالمللي در بازارهاي محيط زيست – انرژي كه از سوي وزير محترم نيرو در  9اسفند
 1390ابالغ شده است ،تأكيد شده كه باتوجه به جايگاه و نقش موثر صنعت برق ،آب و انرژي در رفاه جامعه و عملكرد مطلوب
فرآيندهاي اجتماعي و اقتصادي آن ،نياز مبرم و روزافزون به سازگاري محيط زيستي فعاليتهاي اين صنعت به عنوان يك
زيرساخت حياتي وجود دارد .يكي از وظايف تعريفشده براي زيرمجموعههاي وزارت نيرو در اين راستا ،شناسايي و فعالسازي
ظرفيتهاي محيط زيست-انرژي و ايجاد زيرساخت الزم براي فعالسازي اقدامات حضور و بهرهمندي از بازارهاي بينالمللي
فعلي است .همچنين باتوجه به تعامالت و معاهدات گسترده بينالمللي درخصوص مباح محيط زيست-انرژي ،شناسايي،
ظرفيتسازي و آمادهسازي صنعت براي ورود به بازارهاي جديد محيط زيست-انرژي نيز در دستور كار اين مراكز ميباشد .در
برنامهها و وظايف مطرحشده براي وزارت نيرو ،يكي از سياستها و برنامههاي عملياتي در بخش برق و انرژي در طول برنامه
پنجم توسعه ( )1390-1394درراستاي كاهش انتشار گازهاي گلخآنهاي ،كاهش تلفات شبكه به ميزان ساليانه حداقل  %1و
رساندن به سطح  %15ميباشد.
طرح تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نيرو تاكنون در سطح ستاد وزارتخانه و شركتهاي مادر
تخصصي در جريان است .در فاز يك اين طرح مأموريت ،چشمانداز ،ارزشها و راهبردهاي وزارت نيرو و بخشهاي پنجگانه
«آب»« ،برق و انرژي»« ،آب و فاضالب»« ،آموزش ،پژوهش و فناوري» و «پشتيباني صنعت آب و برق» تدوين شدهاند.

تمامي اسناد طرح توسط كارگروههاي تخصصي تدوين شده ،سپس كميته راهبري و هماهنگي وزارت نيرو كه با عضويت حدود
سي نفر از خبرگان و صاحبنظران صنعت آب و برق تشكيل ميشود ،نسبت به بررسي ،اصالح و تأييد اين اسناد اقدام مينمايد.
اسناد مصوب كميته راهبري و هماهنگي در شوراي عالي طرح (شوراي معاونين و مشاورين وزارت نيرو) بررسي شده و پس از
تصويب توسط وزير محترم نيرو به تمامي بخشهاي زيرمجموعه ابالغ ميگردند .برطبق اين طرح و بند 1-7راهبردهاي وزارت
نيرو بايستي "توسعه ظرفيتهاي توليد ،انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهاي مصرف مديريت شده و نوسازي و بهينهسازي
آنها" صورت پذيرد .بنابراين توسعه در بخش انتقال حوزه صنعت برق الزام قانوني داشته و بايستي شبكه انتقال كشور توسعه
يابد .عالوه بر اين در بند  3-7همين قسمت لزوم "كاهش تلفات در شبكههاي برق در جهت نيل به سطح بهينه" اعالم شده
است .با توجه به الزام در زمينه توسعه انتقال و كاهش تلفات در اين حوزه ،بهترين راهكار استفاده از شبكههاي فوق فشارقوي
است كه عالوه بر توسعه مناسب شبكه انتقال كشور ،تلفات را در اين حوزه به طور چشمگيري كاهش ميدهد.
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بند 6-5در قسمت راهبردهاي بخش برق و انرژي در اين سند چشمانداز با تاكيد بر مطالعه و بررسي كاربرد روشهاي نوين
انتقال وزارت نيرو را ملزم به بررسي مطالعات انتقال نموده است و بنابراين استفاده از خطوط فوق فشهارقوي در صهنعت انتقهال
برق بسيار مورد تاكيد است.
عالوه بر آن در بند  10همين قسمت در اتباط با "توسعه مبادالت منطقه اي برق" سخن گفته شده است كه ايهن توسهعه،
جز با استفاده از خطوط فوق فشارقوي امكان پذير نيست؛ اوال صادرات نياز به عبور توآنهاي باال ميباشد و سيستمهاي فهوق
فشارقوي در اين زمينه به مراتب وضعيت بهتري دارند ،ثانيا صادرات برق مستلزم انتقال توان در مسافتهاي طوالني است كهه
در اين زمينه نيز سيستمهاي فوق فشارقوي به دليل تلفات پايينتر از كارايي بيشتري برخوردارنهد .دسهتيابي بهه ايهن الزامهات
قانوني ،توسعه سيستمهاي انتقال فوق فشارقوي را ضروري ميكند.
سند چشمانداز  1404ايران
در سند چشمانداز  20ساله جمهوري اسالمي ايران كه در تاريخ  82/8/31ابالغ شهد ،در راسهتاي چشهمانهداز افهق 1404
هجريشمسي ،به موارد زير اشاره شده است:
 سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور درجهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان ازطريق:
 تقويت نهضت نرمافزاري و ترويج پژوهش
 كسب فناوري ،به ويژه فناوريهاي نو شامل :ريزفناوري و فناوريههاي زيسهتي ،زيسهت محيطهي ،هوافضها و
هستهاي.
 حفاظت از محيط زيست و احياي منابع طبيعي
قانون برنامه پنجم توسعه كشور
در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايهران ) 1394ه  (1390مصهوب جلسهه علنهي مهورخ 89/10/15
مجلس شوراي اسالمي ،موارد زير موردتوجه قرار گرفته است:
 دولت مجاز است از طريق دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تابعهه و وابسهته آنهها نسهبت بهه ايجهاد و تجهيهز و
راهاندازي آزمايشگاه كاربردي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي اقدام نمايد.
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 حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري وابسته
به وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به ويژه مواردي كه نهاظر بهه حهل
يكي از مشكالت موجود در كشور ميباشد.
 حمايت مالي از شركتهاي دانشبنيان و تجاريسازي نتايج حاصهل از تحقيهق ،توليهد و صهادرات خهدمات فنهي و
مهندسي به ويژه محصوالت مبتني بر فناوريهاي پيشرفته.
 تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي الزم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بينالمللي و سرمايهگهذاري
خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليت هاي تحقيهق و توسهعه مربهوط بهه داخهل كشهور و انجهام آن بها
مشاركت شركتهاي داخلي.
 ايجاد «صندوق توسعه علمي و فناوري كشور» به عنوان يك موسسه عمومي غيردولتي داراي شخصيت حقهوقي و
استقالل مالي به منظور اعطاي تسهيالت و حمايت مالي از توسعه خالقيهت و فعاليهتههاي نوآورانهه و طهرحههاي
پژوهشي در حوزههاي پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي ،توسعهاي (حوزوي و غير حوزوي) و تجاريسازي با تاكيد بهر
توانمندسازي بخش غيردولتي و حمايت هدفمند از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري.
 وزارت نيرو موظف است به منظور تشويق و ترغيب بخش خصوصي به سرمايهگذاري درزمينه نيروگهاهههايي كهه از
انرژي تجديدپذير و يا بازيافت حرارت استفاده ميكنند ،بابت عدم انتشار آاليندهها و حفاظت از محهيط زيسهت ،بهه
ميزاني كه سازمان محيط زيست تعيين و اعالم مينمايد ،هزينه مشخصي به آنها پرداخت كند.
 وزارت نيرو بايد سياستهاي تشويقي براي توسعه نيروگاه هاي با مقياس كوچك توليد توسهط بخهش غيردولتهي را
تنظيم و اعالم نمايد.
با توجه به توضيحات ارائه شده ،لزوم كسب دانش فني توسعه شبكه انتقال برق بها ظرفيهت بهاال ،ايجهاد آزمايشهگاهههاي
كاربردي مرتبط ،سرمايه گذاري بخش خصوصي و حمايت از شركتهاي دانشبنيان از منظر قهانون پهنجم توسهعه كشهور
ضروري مينمايد.
قانون بودجه سال  93كل كشور
در قانون بودجه نيز در موارد زير به اهميت منابع تجديدپذير و گسترش كاربرد آنها ،تأكيد شده است:
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 صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل مكلفند در پرداخت سرمايه در گردش تسهيالت به بخهشههاي خصوصهي و
تعاوني ،استفاده از ظرفيت كامل واحدهاي موجود و آماده بهرهبرداري و سپس طرحهاي با پيشرفت فيزيكي نزديك
به بهرهبرداري و نهايتاً طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و زيستمحيطي مرتبط با توليد و صادرات نفت و گاز،
پتروشيمي ،معدن و آب و برق را در اولويت قرار دهند.

 وزارت نيرو اجازه دارد به منظور اجراي طرحهاي افهزايش بهازدهي نيروگهاههها بها اولويهت نصهب بخهش بخهار در
نيروگاههاي چرخه (سيكل) تركيبي ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،كاهش تلفهات ،بهينههسهازي و صهرفه
جويي در مصرف سوخت مايع ،جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يها فهرآوردهههاي نفتهي در منهاطقي كهه توجيهه
اقتصادي د ارد و افزايش سهم صادرات برق تا سقف يكصد و بيست ههزار ميليهارد ريهال بهه روش بيهع متقابهل ،بها
سرمايهگذاران بخش هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد .دولت
مكلف است در قبال اين تعهد ،سوخت صرفهجويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسهبه ميهزان صهرفه جهويي
حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايهگذاران تحويل نمايد.

ماموريتها و وظايف وزارت نيرو
در بخش برق و انرژي ،وزارت نيرو عهدهدار سياستگذاري و برنامهريزي كالن انرژي و ايجاد تعامل بين عرضه و تقاضاي
برق و حفظ كيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي كشور ميباشهد .وزارت نيهرو بها ارتقها بههرهوري و
بهرهگيري از فناوري هاي نوين ،سازگار با محيط زيست و متناسب با زيرسهاختههاي حهال و آينهده و توسهعه مشهاركت و
بهرهوري منابع انساني متخصز و خالق ،ن قشي مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق با كشورهاي منطقه را ايفا نموده و در
راستاي كاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتكايي و توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام ميكند.
وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژي ،مديريت تقاضا و تكيه بر سهاختاري منسهجم ،بهه
گونهاي عمل ميكند تا كشور در عرضه برق مطمئن و پايها و بها كيفيهت مناسهب (درحهد اسهتانداردهاي جههاني) سهرآمد
كشورهاي منطقه شده و با ايجاد بسترهاي الزم ،دسترسي آزاد به شبكه و رقابت منصفانه در بازار برق را ميسر مهينمايهد.
برخي از وظايف اين وزارتخانه در بخش برق عبارتند از:
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 -1سياستگذاري ،برنامهريزي ،اجرا و توسعه طرحهاي توليد ،انتقال و توزيع انرژي برق در شهرها و روسهتاهاي سراسهر
كشور
 -2عضويت دركميته وكنوانسيونهاي جهاني انرژي وكسب و تبادل اطالعهات الزم بهه منظهور اسهتانداردكردن و ارتقها
فعاليتهاي صنعت برق كشور
 -3سياستگذاري ،نظارت و هماهنگي بين شركتهاي زيرمجموعه به منظور اجراي به موقع طرحهاي بهرق در راسهتاي
پيشبرد اهداف كالن صنعت برق كشور
 -4برنامه ريزي و اجراي طرحهاي انرژيهاي تجديدپذير با توجه به ويژگي هرمنطقه ازكشور
در اين راستا رئوس برخي از برنامههاي بخش برق و انرژي وزارت نيرو عبارتند از:
 پيشبرد برنامه جامع برق و انرژي ساليانه به ميزان حداقل  20درصد با نگرش به برنامه پنجم توسعه
 افزايش ظرفيت نصبشده نيروگاههاي انرژيهاي نو و تجديدپذير (بادي ،خورشيدي ،برقآبي متوسط و كوچهك و )...
به سطح  3درصد كل ظرفيت نيروگاهي
 توسعه فناوري سيستمهاي انتقال انعطافپذير ) (FACTSو احداث پستهاي  GISو خطهوط انتقهال  HVDCدر
كشور
 كاهش تلفات شبكه به ميزان ساليانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  15درصد
 افزايش ظرفيت تبادل برق با كشورهاي همسايه با اولويت افزايش سهم بخش خصوصي در تجارت منطقهاي (سطح
مبادالت با پاكستان به  150مگاوات ،عراق به  1000مگاوات و تركيه به  500مگاوات ،برقهراري ارتبهاط الكتريكهي
ايران-آذربايجان-روسيه با ظرفيت  700مگاوات ،اتصال بهه شهبكه اروپها و اتصهال بهه شهبكه كشهورهاي حاشهيه
خليجفارس ازطريق كابل زيردريايي ) ،برقراري ارتباط الكتريكي شبكه سراسري با جزيره كيش با اسهتفاده از كابهل
زيردريايي
 ارتقا سطح تحقيق و توسعه و فناوري بخش برق و انرژي از طريق:
 هدايت و حمايت از مراكز تحقيقاتي داخلي و شركتهاي تحقيقاتي و يا مشاورهاي غيردولتي
 شناسايي ،انتقال و بوميسازي فناوريهاي نوين و سازگار با محيطزيست
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 افزايش سطح تعامل بخش برق و انرژي با مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي توانمند و نهادينهسهازي
آن
 مطالعه و بررسي كاربرد روشهاي نوين انتقال و ذخيرهسازي برق از جمله :ابررسانا ،سيستمهاي انتقهال بهرق
با ولتاژ خيلي باال ( ،)EHVسيستمهاي انتقال برق فشارقوي با جريان مستقيم ( ،)HVDCسيستمهاي انتقال
برق متناوب انعطافپذير ( ،)FACTSباطريها ،هواي فشرده ،هيدروژن و ...
 توسعه مبادالت منطقهاي برق از طريق:
 برقراري مناسبات قابل اتكا و شفاف در هزينههاي سوخت و محيطزيست براي توليد برق صادراتي
 حمايت از بخش خصوصي براي توسعه تجارت منطقهاي برق با توجه به بازارهاي هدف و متناسهب بها ارزش
افزوده ملي
 افزايش ظرفيت تبادل برق با كشورهاي منطقه و رفع موانع توسعه ظرفيتهاي تبادل سهنكرون ،متناسهب بها
استانداردهاي جهاني
 اعطاي مجوز صادراتي به توليدكنندگان برق از منابع انرژي نو و تجديدپذير
الزم به ذكر است كه بسياري از اين سياستها درراستاي كاهش انتشهار گازههاي گلخهآنههاي در بخهش بهرق و انهرژي
ميباشند.

تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
در اين بخش ابعاد موضوع فناوري توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال از يك يا چند وجه مورد بررسي قرار خواهد
گرفت:

-6-2تبيين سطح تحليل
با توجه به تاثيرگذاري فناوري و نوآوري فناورانه در ابعاد مختلف جامعهه ،تصهميمگيهري راهبهردي را مهيتهوان در سهطوح
مختلفي به انجام رساند .اين سطوح را ميتوان در قالب جغرافيايي به سه سطح منطقهاي ،ملي ،و فراملي تقسيم نمود:

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
58
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،مرداد 1393

 سطح منطقهاي به تصميمگيري درمورد زيربخشهاي ملي با پتانسيل اقتصادي فناورانه ميپردازد.
 سطح ملي بيانگر تصميمات دولتها در توسعه اقتصادي مرتبط بخشها و فناوريهاي موجود در يك كشور است.
 سطح فراملي نيز بيانگر همكاريهاي بينالمللي در برنامهريزي براي توسعه محصوالت و فناوريها است.
مشخز شدن اين سطح در تعيين اندازه مرزهاي سيستم تحت مطالعه و انتخاب نوع ابزارههاي سياسهتگهذاري و تهدوين
راهبرد موثر خواهد بود.
با توجه به گستردگي شبكه سراسري برق در كشور ،نقش استراتژيك توسعه شبكه با خطوط و پستهاي فوق فشهار قهوي
( 400kVو باالتر) در كاهش هزينه تمام شده و نياز به افزايش بهرهوري در شبكههاي انتقال و توزيع نيرو تمامي شركتههاي
برق منطقه اي و توزيع نيرو ،محدوده مطالعات طرح از نظر جغرافيايي در تمامي استآنهاي كشور خواهد بود .از اين رو محدوده
طرح توسعه شبكه با خطوط و پستهاي فوق فشار قوي ( 400kvو باالتر) ملي ارزيابي ميشود.
از جمله دستاوردها و اهداف استفاده از خطوط انتقال  HVDCو  EHVACدر سطح ملي ميتهوان بهه كهاهش تلفهات در
بخش انتقال نيروي برق اشاره نمود .خط  765كيلوولت نسبت به خطوط انتقال با ولتاژ پايين تر تلفات كمتري دارد و اين باع
افزايش راندمان در حوزه انتقال ميگردد .عالوه بر اين به دليل پهنه گسترده كشور ايران و تجمع اكثر نيروگاهها در يك قسمت،
انتقال برق به تمامي نقاط كشور مستلزم استفاده از خطوط انتقال در مسافتهاي طوالني است؛ حال آنكهه بهتهرين تكنولهوژي
براي انتقال برق در مسيرهاي طوالني استفاده از خطوط انتقال  HVDCو  EHVACميباشد.

-7-2تبيين افق زماني تحليل
ماهيت اسناد راهبردي با درنظرگيري افقهاي برنامهريزي فراتر از زمان حال براي اقدامات و فعاليتها معني پيدا مهيكنهد.
دليل برنامهريزي آينده و افقهاي برنامه ريزي بلندمدت در اسناد راهبردي ،درنظهر گهرفتن رونهدهاي آتهي ،اتفاقهات ممكهن ،و
تغييرات محتملي است كه بر نحوه توسعه فناوري و فرايند تصميمگيري اثرگذار است .در نظرگيري اين افقهاي بلندمدت امكان
انجام رفتار فعاالنه در توسعه فناوري را مهيا مينمايد.
در عمل ،معموال تفاوت زيادي ميان افقهاي برنامهريزي تعيين شده در موردهاي مختلف وجود دارد .اين اختالفها معموال
به دليل تفاوت موضوعات مورد بح و فاكتورهاي اثرگذار بر توسعه سيستم مورد مطالعه است .بازه برنامهريزي متوسط  5تا 10
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سال به طور معمول براي اسناد راهبردي در سطح ملي مورد استفاده قرار ميگيرد .اگرچه در مواردي اين بازه ميتواند به  3سال
تقليل پيدا نموده و تا  15سال نيز ممكن است طوالني شود.
بررسي تجربيات جهاني در توسعه فناوريهاي نوين يكي از شاخزهاي مهم در تعيين افق زماني مهيباشهد .در ادامهه بهه
بررسي تجربيات كشور هند در توسعه شبكه انتقال اين كشور پرداخته ميشود.
در زمان استقالل كشور هند ،سيستم قدرت الكتريكي در كشور به شكل عمده ،يك سيستم ايزولهاي بود كه در داخل و يها
اطراف شهرها و مناطق صنعتي توسعه يافته بود .در آن زمان بزرگترين ولتاژ استفاده شده در شبكه انتقال برابر  132 kVبود .در
سال  1948با تصويب قانون برق هند ،شرايطي براي هماهنگ كردن توسعه بخش قدرت با هدف يك پارچهه كهردن سيسهتم
قدرت كل كشور هند فراهم شد .به اين طريق امكان رشد و توسعه شبكه انتقال براي رسهاندن انهرژي الكتريكهي بهه منهاطق
روستايي عالوه بر مناطق شهري ،نيز فراهم شد.
توسعه شبكه انتقال در كشور هند به دنبال رشد ظرفيت توليد انجام گرفت .توسعه سيستم انتقال به وسيله رشد فيزيكي در
شبكه انتقال و معرفي سطوح ولتاژ باالتر و همچنين تكنولوژيهاي جديد موجود براي بدنه اصلي شبكه انتقال ،محقق ميشود.
با معرفي سطح ولتاژ  220 kVدر سال  1960در هند ،تحولي در شبكه انتقال هند به وجود آمد .سپس در سال  ،1977خط kV

 400ساخته شد و بعد از آن ساخت خط  HVDCپشت به پشت ( )back to backدر سال  1989به اتمام رسيد .در سال 1990
خط  HVDCدو قطبي با ولتاژ  ± 500 kVبه بهرهبرداري رسيد و در آخر نيز خط انتقال  765 kVدر سال  2000ميالدي
ساخته شده است .اين كشور نخستين بار خط  765kVسيپات -سئوني را در سال  2000احداث كرد و در سال  2008به
بهرهبرداري كامل رساند .اين كشور در حال حاضر داراي بيش از  7500 kmسيستم انتقال با سطح ولتاژ  765 kVميباشد.
همچنين با احداث اولين فاز پست آزمايشي  ،1200 kVاين كشور باالترين سطح ولتاژ انتقال مطرح شده دنيا را بدست آورده
است كه بدون شك دستاورد بينالمللي مهمي در سيستم انتقال  UHVبراي اين كشور به حساب ميآيد .نمودار شكل ()1-3
بيانگر تغييرات سطوح ولتاژ در اين كشور در سالهاي مختلف ميباشد.
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شكل ( :)1-3تغييرات سطوح ولتاژ در كشور هند در سالهاي مختلف

همانگونه كه در شكل ( )1-3نشان داده شده است بازه زماني دستيابي به فناوري  700در كشهور هنهد در حهدود  23سهال
( ) 1988-2011بوده است .الزم به ذكر است با توجه به توسعه تكنولوژيكي و رشد دانش در ايهن حهوزه و همچنهين تجربيهات
موجود بين المللي انتظار ميرود كه دستيابي به اين امر در خصوص كشور ايران در بازه زماني كوتاهتر قابل حصول باشد.
با توجه به ضرورت بهرهگيري از سيستمهاي انتقال فوق فشارقوي در كشور و از سالهاي گذشته برنامهريزي جهت احداث
و بهرهبرداري سيستم هاي ولتاژ فوق فشارقوي در دستور كار برنامهريزان بخش برق قرار گرفته و در همين راستا در چشم انداز
 1404وزارت نيرو به اين امر به طور صريح پرداخته شده است.
با توجه به اين مسئله كه سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران و سند چشم انداز وزارت نيرو در افق  1404تعريهف شهده
است ،افق زماني تحليل سيستمهاي فوق فشارقوي  10ساله در نظر گرفته شده است .الزم به ذكر است اين افق زماني مربهوط
به گام اول پروژه و دستيابي به خطوط ولتاژ  765 kVميباشد .با در نظر گهرفتن گسهتردگي بهازه ولتاژههاي فهوق فشهارقوي،
دستيابي به سيستمهاي فوق فشارقوي فرايندي مستمر بوده و در افق زماني مشخصي نميگنجد.
تبيين مشخصههاي فناوري توسعه سيستمهاي انتقال توان با ظرفيت باال
انتقال توان با استفاده از خطوط و پستهاي فوق فشارقوي براي مسافتهاي طوالني بسيار توجيههپهذير اسهت .در امريكها،
براي انتقال توان براي مسافتهاي بيشتر از  100مايل ،يكي از اصلي ترين انتخابها ،خط  765كيلوولت است .استفاده از ايهن
تكنولوژي با توجه به موجود بودن زيرساختهاي الزم ،كامال به صرفه ميباشد .استفاده از اين تكنولوژي در كشورهاي در حال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
61
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،مرداد 1393

توسعه به دليل عدم وجود زيرساختهاي انتقال فوق فشارقوي ،نيازمند مطالعه و بررسي است كه آيا مقرون به صرفه ميباشد يا
خير؟ و يا در سياستهاي اين كشور ،پروژههاي كوتاه مدت و زود بازده در اولويت قرار دارد يا پروژههاي بلند مدت ،كهاربردي و
ماندگار؟ وجود هزينه تجهيزات و تسهيالت و هم چنين ظرفيت مازاد توليدي باع ميشود كه برخي از كشورها احداث خطوط
فوق فشارقوي را به تاخير بياندازند .اما بزودي خطوط انتقال با ولتاژ پايين تر از  700كيلوولت ظرفيت انتقهال تهوان مهورد نيهاز
كشور را نخواهد داشت؛ در آن زمان كشور با مشكالت بسياري مواجه خواهد بود .بنابراين بهتر اسهت بها يهك سهرمايهگهذاري
مناسب در اين بخش عالوه بر جلوگيري از تهديد كشور در اين زمينه ،باع كاهش تلفات و افزايش راندمان شبكه انتقال شد؛
زيرا خطوط انتقال فوق فشارقوي در مسافتهاي طوالني ،تلفات بسيار كمتري نسبت بهه خطهوط انتقهال كنهوني دارد .عمومها
بسياري از نيروگاه هاي توليد انرژي الكتريكي بسيار دورتر از مراكز بار هستند كه ضرورت انتقال توان با شهرط كمتهرين ميهزان
تلفات در خطوط انتقال را ايجاد ميكند.
ميزان توان انتقالي خطوط  EHVACبا مصرف توان راكتيو خط محدود ميشود كه در سطوح باالتر از بارگذاري امپهدانس
ضربه ،از ميزان توان راكتيو توليدي خط بيشتر ميشود .امپدانس ضربه خط به ساختار هندسي خط وابسته ميباشد .با استفاده از
خازنهاي سري ،مي توان ظرفيت خط انتقال را تا دو برابر بارگذاري امپدانس ضربه خط افزايش داد .معموال در خطوط  ACدر
طولهاي بلند ،محدود كننده اصلي توان انتقالي ،ظرفيت گرمايي خط نميباشد ،بلكه حد پايداري ،محدود كننده اصلي است.
در خطوط  ، HVDCمهم ترين عامل محدودكننده ظرفيت خط انتقال در شرايط كاري معمول ،تنهها دمهاي مجهاز بيشهينه
هاديها است و توان راكتيو نقشي در محدود كردن ظرفيت خط ندارد .از طرف ديگهر ،خطهوط انتقهال  HVDCداراي قابليهت
بااليي جهت تحمل اغتشاشات هستند.
يكي از مزيت هاي اصلي خط انتقال فوق فشارقوي قابليت انتقال توان و توان حرارتي باالي آن است .به طور خالصه تهوان
حرارتي خط انتقال 345كيلوولت 3 ،تا  5برابر توان حرارتي خط 138كيلوولت است .هم چنين توان حرارتي خهط 765كيلوولهت
تقريبا  3برابر توان حرارتي خط 345كيلوولت و  8تا  16برابر توان حرارتي خط 138كيلوولت است.
قابليت انتقال توان خطوط انتقال در طول  50مايل حدودا  3برابر  SILو در طول  100مايل حدودا  2برابر  SILآنها است.
با مفهوم بارگذاري امپدانس ضربه ،قابليت انتقال توان الكتريكي در خط 765كيلوولت تقريبا 3برابر خط 500كيلوولهت 5 ،برابهر
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خط 345كيلوولت18 ،برابر خط 230كيلوولت و 30برابر خط 138كيلوولت است .قابليت تخميني انتقال توان براي خطوط مختلف
در جدول ( )1-4آمده است .جدول ( )2-4نيز نگاهي به سطوح ولتاژ خطوط انتقال از ديد تلفات تواني دارد.

جدول ( :)1-4قابليت تخميني انتقال توان

جدول ( :)2-4سطوح ولتاژ خطوط انتقال از ديد تلفات تواني
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فناوريها مي توانند از منظر ماهيت كاربردي طبقه بندي شوند .هدف از طبقهبندي ،قرار دادن فناوريهاي داراي مشخصات
مشابه در يك گروه است .اين كار تصميمگيري در مورد فناوري هاي هم گروه را در مراحل بعدي تهدوين اسهناد ملهي فنهاوري
تسهيل خواهد نمود.
از حي ماهيت كاربردي ،فناوريها را ميتوان از شش بعد مختلف تقسيمبندي نمود .اين ابعاد در ذيل اشاره شدهاند.

-8-2سابقه فناوري
بر اساس سابقه حضور ،فناوريها را ميتوان به دو دستهي فناوريهاي جديد در مقابل فناوريههاي موجهود تقسهيم كهرد.
فناوريهاي جديد عبارتند از فناوريهايي كه براي اولين بار در يك مرز بنگاهي ،ملي و يا بخشي وارد شده و مورد استفاده قرار
ميگيرند .بعنوان مثال نرم افزار جديدي كه براي طراحي محصول بكار گرفته ميشود و جايگزين روش دستي طراحي ميگردد.
فناوري جديد لزوماً يك فناوري نوظهور نيست بلكه ميتواند سالها پيش خلق شده و توسط ديگران مورد استفاده قهرار گرفتهه
باشد.
با تعريف ارائه شده ،معيار تشخيز فناوري جديد از فناوري موجود ،سابقه ي حضور آن فناوري در داخل مرزهاي بنگاهي و
يا ملي است .منظور از سابقهي حضور هم شكلگيري بازار براي فناوري است .فناوريهايي كه بازار آنها شكل گرفته باشهد را
بايد جز فناوريهاي موجود قلمداد كرد.
انرژي الكتريكي كه در نيروگاههاي كشور توليد ميشود توسط تأسيسات انتقال كه عبارتند از پستها و خطوط انتقال و فوق
توزيع ميباشد ،به وروديهاي شبكه توزيع تحويل ميگردد تا از طريق شبكه توزيع به مصهرف كننهدگان نههايي برسهد .ولتهاژ
خطوط انتقال نيرو در كشور در سطوح  400و 230كيلوولت ميباشد .در حال حاضهر خطهوط انتقهال  HVDCو  EHVACدر
كشور استفاده چنداني ندارند .با توجه به افزايش سطح تقاضا در كشور ،ضرورت توسعه شبكه انتقال بديهي اسهت .خطهوط 765
كيلوولت به منظور انتقال توان قابل توجه انرژي از نقطه توليد تا مصرف مناسب ترين گزينه ميباشد و از آنجا كه هزينه سوخت
رساني به نيروگاه هايي كه دور از مراكز توليد سوخت قرار دارند برعهده وزارت نيرو است ،احداث نيروگاه در نزديكي مراكز توليد
سوخت مانند عسلويه و انتقال انرژي برق از اين مراكز با استفاده از خطوط  765كيلوولت باع ميشهود مجمهوع هزينههههاي
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انتقال انرژي اعم از برق ،گاز و سوخت مايع به ميزان قابل توجهي كاهش يابد .بنابراين ارتقاي شبكه انتقال امري اجتناب ناپذير
است .با توجه به ضرورت ارتقاي شبكه انتقال نيروي برق كشور ،خوشبختانه احداث خطوط  765كيلوولتي از سوي شركت توانير
به سازمان توسعه برق ايران ابالغ گرديده است و اقداماتي توسط سازمان مزبور آغاز شده كه فاز اول طرح از عسهلويه شهروع و
پس از عبور از تيران اصفهان به تهران ميرسد .يك دوره  6ساله جهت بهرهبرداري از اين طرح بسيار مهم در نظرگرفته شهده
است .البته پروژههاي ديگري نيز در ارتباط با اين طرح در فازهاي بعدي اجرا خواهد شد.
اجراي فاز اول در مسير عسلويه به تيران و رودشور به سازمان توسعه برق ايران ابالغ شده است و به عنوان يك طرح جامع
بايد عالوه بر مطالعات سيستمي ،مسايل جانبي آن مورد مطالعه قرار بگيرد .اين خط در فاز اول به طول ههزار كيلهومتر احهداث
ميشود و سه ايستگاه برق فشهارقوي  765كيلوولهت بهه  400كيلوولهت بهراي آن پهيش بينهي شهده اسهت .پسهت 765/400
كيلوولت DCS ،و  GISمي باشد كه مشخصات آن عبارتند از :
 يك فيدر خط و سه فيدر ترانسفورماتور  765كيلوولت با آرايش  1/5كليدي
 چهار فيدرخط و سه فيدر ترانسفورماتور  400كيلوولت با آرايش  1/5كليدي
 سه دستگاه ترانسفورماتور قدرت  765/400كيلوولت
طرح  HVDCنيز براي نخستين بار بين شبكه مركز تا شبكه شمال شرق از طرف شركت توانير بهه سهازمان توسهعه بهرق
ايران ابالغ شده است .بر اساس اين طرح ،انتقال توان با ولتاژ باالي  DCصورت ميپذيرد كهه مطالعهات تكميلهي قهرار اسهت
توسط مشاورين ذيصالح انجام شود  .صادرات برق به كشورهاي همسايه نظير تركيه و امارات و حتي اروپها مسهتلزم اسهتفاده از
خطوط  HVDCميباشد .اين خطوط به دليل تلفات بسيار پايين نسبت بهه سهاير خطهوط انتقهال در مسهافتههاي طهوالني و
همچنين عدم وجود مشكالتي نظير مشكالت پايداري دو شبكه برق مبدا و مقصد ،جهت انتقال و صادرات از شبكهاي به شبكه
ديگر بسيار مناسب ميباشد.
سوابق مطالعات و فعاليتهاي انجام شده در داخل كشور در زمينه  HVDCشامل موارد زير ميباشد:
 پيادهسازي عملي سيستم  HVDCبصورت پايلوت در سطح  ±25kVدر مركز تحقيقات نيرو در سال 1373
 طرح ملي  HVDCبا  ±500kVو  HVACبا  700kVمصوب در شوراي پژوهشهاي علمهي كشهور در دانشهگاه
علم و صنعت ايران درسال 1380
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 مطالعه خط انتقال  HVDC-Lightجهت پياده سازي در منطقه انارك-جندق در پژوهشگاه نيرو درسال 1380
 امكانسنجي انتقال توان  1500MWاز شبكه برق سراسري ايران به دبي از طريق كابل زيردريهايي  ±500kVدر
شركت مشانير درسال 1387
 طراحهههي و سهههاخت يهههك واحهههد مبهههدل  HVDC-Lightدر رده  20kV/1MWدر جههههاد دانشهههگاهي
علم و صنعت درسال 1389
 طراحي و مهندسي خط انتقال  HVDCسمنان-گلپايگان در رده  ±500kV / 1000MWدر شركت موننكو ايهران
درسال 1392
همانطور كه از ليست فوق مشاهده ميشود ،اكثر فعاليتهاي انجامشده درزمينه فناوري  HVDCدر ايهران تهاكنون از نهوع
آزمايشگاهي ،مطالعاتي و مقدماتي بوده است .تنها تجربه عملي كشور درزمينه ساخت سيستم انتقهال بهرق تهوان بهاال جريهان
مستقيم مربوط به جهاد دانشگاهي علم و صنعت در زمينه طراحي و ساخت يك سيستم  HVDC Lightبا قدرت يك مگاوات
و ولتاژ  20كيلوولت بوده است كه به عنوان يك نمونه اوليه داراي ظرفيت بسياركمي بوده و كاربرد آن نيز بيشتر براي ارتباط با
دكلهاي دريايي ،جزاير و مناطق صعبالعبور ميباشد نه براي خطوط انتقال.
جدي ترين كار اجرايي صورت گرفته در زمينه اين فناوري مربوط به احداث نخستين خط انتقال برق  HVDCبه طول 430
كيلومتر ميان استآنهاي سمنان و اصفهان ميباشد .درحال حاضر همه خطوط انتقال برق كشور از نوع فشارقوي جريان متناوب
)(HVACاست و با اجراي خط  HVDCسمنان  -گلپايگان ،اين خط نخستين خط ولتاژ باالي جريان مستقيم كشور خواههد
بود .مطالعات فني و طراحي اين خط به ظرفيت  1000مگاوات از سمنان به گلپايگان و بها سهطح ولتهاژ  ± 500كيلوولهت كهه
توسط شركت موننكو ايران انجام گرفته است ،در سال  1391شروع و در فروردين سال  1393به پايان رسيده اسهت و فعاليهت
اجرايي اين پروژه نيز هنوز آغاز نشده و در انتظار تأمين اعتبار است.
از ساير فعاليتهاي انجامگرفته در زمينه استفاده از اين فناوري جهت انتقال بين مرزي نيروي برق ،ميتوان بهه مهوارد زيهر
اشاره كرد:
 امضا تفاهم نامه احداث نخستين خط  HVDCهزار مگاواتي زاهدان-كويته پاكستان بطول  600كيلهومتر (بهمهراه
احداث يك نيروگاه 1000مگاواتي در زاهدان)
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 تفاهم نامه احداث نخستين خط هوايي  HVDCبه ظرفيت  1000مگاوات بين جمهوري اسالمي ايران و پاكسهتان
درسال  1391به امضا رسيد .اين پروژه شامل احداث ايستگاههاي مبدل  HVDCدر زاهدان و كويته و احداث يهك
خط انتقال  ±500كيلوولت  DCميباشد و يك نيروگاه هزار مگاواتي نيز به همين منظور در زاهدان احداث خواههد
شد.

 انتقال برق از طريق خط  20كيلوولت زيردريايي  HVDCبه امارات نيز در وزارت نيرو در دست برنامهريزي است.
 واردات  1000مگاوات برق از تاجيكستان از طريق خط  HVDCايران -افغانستان -تاجيكستان
 در سال  1389در توافقاتي كه سه كشور ايران ،تاجيكستان و افغانستان داشتند ،مقرر شد تا خط انتقال نيهروي بهرق
HVDCاز جمهوري تاجيكستان به ايران از طريق خاك افغانستان احداث شود.
در مجموع مهمترين مطالعات انجام گرفته جهت احداث خطوط  HVDCتوسط وزارت نيرو در ايران شامل موارد زير بهوده
است:
 ايران  -تركيه
 عسلويه – تيران(اصفهان) – رودشور(تهران)
 عسلويه – بندرلنگه  -دوبي
 خراسان – افغانستان  -تاجيكستان
 استان اصفهان – استان سمنان
باتوجه به موارد فوق مالحظه ميشود كه تنها فعاليت اجرايي انجامشده در كشور مربوط به خط  HVDCسمنان-گلپايگهان
است كه در انتهاي مرحله طراحي قرار دارد .درمجموع ،بررسي سوابق فناوري سيستمهاي انتقال توان جريان مستقيم ولتاژ باال
در ايران ،نشان ميدهد كه اين فناوري تاكنون در كشور اجرا نشده است.
اگرچه مقدمات احداث طرح  765كيلوولت در مسير عسلويه به تيران فراهم شده است؛ اما با توجه بهه عهدم اجهراي عملهي
فناوري سيستمهاي با ولتاژ باالتر از  400كيلوولت در مرز ملي ،اين فناوري جديد محسوب ميشهود .فنهاوري  HVDCنيهز در
ايران سابقه اجرا نداشته و ازينرو اين فناوري نيز فناوري جديد محسوب ميشود.
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-9-2پيچيدگي فناوري
پيچيدگي منجر به تقسيمبندي فناوري به دو گروه فناوريهاي پيشرفته در مقابل فناوريهاي ساده ميگردد .واژه "فناوري
پيشرفته" اشاره به فناوريهايي دارد كه داراي ويژگيهاي زير باشند:
 پيچيدگي زياد
 علم محوري
 چرخه عمر كوتاه
 سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده كاال/خدمات
 هزينه باالي تحقيق و توسعه
اين ويژگيها مي تواند معياري جهت تمييز دادن فناوري پيچيده از فنهاوري سهاده باشهد كهه در ادامهه مهورد بررسهي قهرار
ميگيرند.

-1-9-2پيچيدگي زياد
اين فناوريها معموال از تركيب چند زمينه علمي پديد آمدهاند به همين دليل از پيچيدگي بااليي برخوردارند .جهت طراحي و
اجراي خطوط انتقال دانش هاي مختلفي دخيل هستند؛ علومي نظير برق ،مكانيك ،عمران ،متهالورژي ،زمهين شناسهي ،محهيط
زيست ،هوا شناسي.
برق-قدرت
طراحي خطوط انتقال از منظر الكتريكي برعهده مهندسين برق ميباشد؛ براي مثال چگهونگي طراحهي سهيم گهارد .سهيم
محافظ بايستي به گونهاي باالي خطوط انتقال نيرو قرار گيرد كه از برخورد صاعقه به خط جلوگيري نمايد .به عنوان مثهال
ديگر تصميمگيري در ارتباط چند مداره و چند باندله بودن خط انتقال كه توسط مهندسين برق صورت ميپذيرد.
طراحي و اجراي مباح حفاظتي نيز بر عهده مهندس قدرت اسهت .ايهن مبحه بهه بررسهي انهواع وسهايل و تجهيهزات
حفاظتياي ميپردازد كه از تاسيسات الكتريكي و نيز انسآنها در برابر حوادث مختلف محافظت ميكنند.

برق-الكترونيك قدرت
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اين گرايش از مهندسي برق مبحثي است متشكل از مهندسي الكترونيك و مهندسي قدرت كه در آن عملكرد الكترونيهك
حالت جامد براي كنترل و تبديل توان الكتريكي بررسي ميگردد .به عبارت ديگر الكترونيك قدرت بهه بررسهي اسهتفاده از
نيمه هاديها در قدرت ميپردازد .به منظور طراحي ،ساخت و بهرهبرداري از مبدلههاي قهدرت ،فيلترهها و  ...ايهن دانهش
موردنياز است.

شكل ( :)1-4ولو تريستوري خطوط انتقال HVDC

برق -الكترونيك
مهندسان اين رشته ،مدارهايي را طراحي و تست ميكننهد كهه از خهواص الكترومغناطيسهي قطعهات الكتريكهي همچهون
مقاومت ،خازن ،سلف ،ديود و ترانزيستور براي رسيدن به عملكرد خاصي بههره مهيبرنهد .جههت طراحهي مهدارات جهانبي
مبدلها ،درايورها ،مدارات سوئيچينگ و  ...به اين رشته از علوم نياز ميباشد.
برق-كنترل
هدف اين علم ،كنترل متغيرهاي اساسي سيستم (كه متغيرهاي خروجي ميتواند تنها بخشي از اين متغيرها باشد) بر مبناي
برخي مالكهاي مطلوب ميباشد .اين رشته حلقه اتصال ميان مهندسي برق و رشتههاي ديگر اسهت و امهروزه مهندسهي
كنترل به صورت بخش اصلي و مهمي از فرآيندهاي صنعتي و توليدي درآمهده اسهت .مهنهدس كنتهرل وظيفهه اسهتخراج
الگوريتم ،برنامهنويسي و پيادهسازي سيستم سوئيچزني مبدلها و عملكرد بهينه آنها را برعهده دارد.
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مكانيك
در طراحي از منظر مشخصات مكانيكي نيروهاي وارده بر دكل فشارقوي مورد بررسي قرار ميگيرد .اين نيروها عمدتاً شامل
نيروهاي وزن هادي ،وزن برف و يخ نشسته شده بر روي خط و نيروي وزش باد ميباشد .همچنين با بررسي ميزان كشش
خطوط انتقال ،ميزان  sagخطوط به گونه اي محاسبه مي گردد كه با توجه بهه تغييهرات آب و ههوايي در فصهول مختلهف
مشكلي براي خط انتقال رخ ندهد.
عمران-سازه
مهندسين عمران با گرايش سازه نقش مهمي در طراحي دكل هاي فشارقوي دارند .اين دكلها بايد بهه گونهه اي طراحهي
گردند كه توا نايي تحمل نيروهاي وارده را داشهته باشهند .ههم چنهين طراحهي و اجهراي فونداسهيون يكهي از مههم تهرين
قسمتهاي طراحي و اجراي خطوط انتقال ميباشد؛ در صورتي كه اين مرحله به خوبي اجرا نگردد احتمال خارج شدن دكل
از داخل زمين وجود دارد كه اين امر خسارات زيادي را به دنبال خواهد داشت.

شكل ( : )2-4نمونه اي از دكلهاي انتقال

عمران-نقشهبرداري
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يكي ديگر از فعاالن حوزه طراحي خطوط انتقال نيرو ،مهندسين نقشهبرداري هستند .آنها با تهيه نقشه مسير خطوط انتقال
به احداث خطوط انتقال ياري ميرسانند.
متالورژي
از ديگر علومي كه در طراحي و احداث خطوط انتقال نيرو كاربرد دارند ،ميتوان به مهندسي متالورژي اشاره نمود .مهندسين
متالورژي با طراحي و ساخت تجهيزات و يراق آالت مربوط به خط انتقال نقش مهمي در اجراي عمليهات احهداث خهط بهر
عهده دارند .بديهي است هر چه تجهيزات از قابليتهاي باالتري برخوردار باشند به همان ميزان ،بههرهبهرداري از خهط بها
شرايط بهتري انجام ميپذيرد.
زمين شناسي
به جهت تعيين جنس خاك جهت انتخاب نوع فونداسيون مورد نظر كاربرد دارد.
محيط زيست
كارشناسان محيط زيست بايستي آثار زيست محيطي مسيرهاي مختلف خطوط انتقال را مورد بررسي قرار دهند و مسهيرها
را از جهت زيست محيطي اولويتبندي كنند.
هواشناسي
كارشناسان هواشناسي با اعالم تنوع آب و هوايي مسير انتقال ،ميزان وزش بادهاي فصلي و دائمي ،شرايط بارش برف و يخ
زدگي در طول سال به امر طراحي خطوط انتقال ياري ميرسانند.
عمران-راه
در برخي موارد جهت انتقال تجهيزات اجراي عمليات احداث خطوط نيرو جادههاي مناسبي وجود ندارد كه در ايهن صهورت
مهندسين عمران با راه سازي زيرساختهاي مربوط به اين قسمت را انجام ميدهند.
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-2-9-2علم محوري
برخالف فناوري هاي ساده ،سهم دانش علمي در اين فناوريها به مراتب از سهم دانش فني و تجربه بيشتر است .به همين
دليل كاربران اين فناوري ها عمدتا مهندسين و دانشمندان تشكيل ميباشند .فناوري خطوط انتقال فوقفشهارقوي  ACچنهدان
فناوري پيچيدهاي نميباشد و بح  High Techدر آن مطرح نيست .در واقع خطوط انتقال فوقفشارقوي شباهتهاي بسياري
با خطوط انتقال با ولتاژ پايينت ر دارند و سهم دانش فني و تجربه در اين زمينه بيشتر از سهم دانش علمي است .بنابراين بايستي
با بهره گيري از تجربيات ساير كشورها در احداث خطوط انتقال فوق فشارقوي و تجربيات موجود در كشور در ارتباط بها احهداث
خطوط انتقال دانش فني و تجربيات موجود را مورد مطالعه و بررسي قرار داد.
درمههورد خطههوط انتقههال  DCولتههاژ بههاال ،بهها توجههه بههه اينكههه تكنولههوژيهههايي كههه بههراي طراحههي و سههاخت مبههدلههها
(كه مهمترين و قابلتوجه ترين بخش سيستم ميباشد) استفاده ميشود از پيچيدگي بااليي برخوردار است ،اين فناوري از نهوع
 High Techاست .در مورد مبدلهاي الكترونيك قدرت با افزايش توان و سطح ولتاژ ،پيچيهدگي و نكهات طراحهي و سهاخت
سيستم نيز بيشتر ميشود و نياز به دانش فني بسيار بااليي دارد .درمورد تكنولوژي ساخت ادوات نيمههادي مورد استفاده در اين
مبدلها شامل انواع تريستور IGBT ،و  ...نيز دانش و تكنولوژي مربوط به آن بسيار خاص و  High Techميباشد به طوريكه
تا به حال اين تكنولوژي تنها در دست سازندگان معدودي بوده است.
در مجموع انتقال توان به صورت  HVDCنيازمند دانش فني بااليي است و برداشتن گامهاي عملي در اين زمينه مسهتلزم
ايجاد مراكز طراحي و آزمايشگاهي و ارتقاي دانش فني مراكز تحقيقاتي در كشور است .لذا سهم دانش علمي در دستيابي به اين
فناوري ،بيشتر از تجربه ميباشد.

-3-9-2چرخه عمر كوتاه
معموال فناوري هاي پيشرفته داراي طول عمر كوتاهتري نسبت به فناوريهاي ساده هستند .زيرا اين فنهاوريهها در كسهب
موقعيت برتر رقابتي و يا بهبود عملكرد سازمآنها نقشي حياتي ايفا ميكنند و به همين دليل تالش وسيعي در جهت بهبود آنها
از طريق تركيب نتايج گذشته و يا گسترش مرزهاي دانش صورت ميپذيرد .اين امر باع پديد آمدن ايدهههاي جديهد ،تبهديل
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ايدهها به نوآوري فناورانه و خلق فناوريهاي جديد خواهد شد .بدين ترتيب با تحوالت سريع فناوري ،با سرعتي بيشتر از قبهل،
منسوخ شدن فناوريها و جايگزيني آنها با فناوريهاي پيشرفته نوظهور مشاهده خواهد شهد .ايهن موضهوع كهه چرخهه عمهر
فناوري خطوط انتقال فوق فشارقوي كوتاه نيست ،ميتواند توجيهي مناسبي جهت سرمايهگذاري در اين زمينه باشد .امهروزه بها
اين كه انتقال توان با استفاده از خطوط ولتاژ باال در حال گسترش است؛ انتقال از طريق خطوط  400كيلوولت هم چنان در حال
استفاده است .اين روش انتقال سال هاي زيادي است كه مورد استفاده قرار ميگيرد .براي خطوط انتقال فوقفشارقوي نيز وضع
به همين منوال خواهد بود؛ به گونه اي كه در صورتي كه در سال هاي آينده راهكارهاي ديگري جهت انتقال مطرح گهردد بهاز
هم اين خطوط كارآيي خود را خواهند داشت.

-4-9-2سهم باالي فناوري در قيمت تمام شده كاال/خدمت
به نظر برخي از صاحبنظران ،فناوري ،عامل تبديل وروديها (مواد ،انرژي ،سرمايه و )...به خروجيها (كاال و خدمات) است.
در يك برداشت ساده قيمت تمام شده يك كاال/خدمت از مجموع ارزش وروديهاي مصرف شده و هزينههاي صرف شده براي
تبديل وروديها به خروجيها تشكيل ميشود .در مورد محصوالت/خدمات توليد شده به كمك فناوريههاي پيشهرفته ،نسهبت
هزينه وروديها به هزينهها ي تبديل ناچيز است .به عبارت ديگر سهم و ارزش مواد بكار رفتهه بسهيار كهاهش يافتهه و قيمهت
محصول ناشي از فناوري بكار رفته در آن ميباشد .با توجه به كاهش تلفات خط انتقال در صورت استفاده از سيستمهاي فهوق
فشارقوي ،ميزان درآمدهاي حاصل از فروش برق افزايش مييابد.

-5-9-2هزينه باالي تحقيق و توسعه
فناوريهاي پيشرفته به علت طبيعت بين رشتهاي بودن و پيچيدگي آنها نسبت بهه فنهاوريههاي سهاده ،سهرمايه گهذاري
بيشتري را در مرحله ايده و نوآوري طلب ميكنند .از طرفي كوتاه بودن دوره عمر اين فناوريها فرصت كمي را براي بازگشهت
سرمايه فراهم ميكند .به همين دليل هزينههاي تحقيق و توسعه به ازاي هر واحد محصول توليد شده به كمك اين فناوريها،
به مراتب از هزينههاي مشابه در محصوالت توليد شده به كمك فناوريهاي ساده بيشتر است .هزينه تحقيق و توسعه در زمينه
خطوط انتقال با ولتاژ باال به دليل در ابتداي مسير بودن آن در كشور باال ميباشد .هزينههايي نظير احداث آزمايشگاه مرجع بهه
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منظور انجام آزمون هاي مختلف در سطح ولتاژ  765كيلوولت و هم چنين هزينه تهيه تجهيزات خاص اين سهطح ولتهاژ باعه
گراني اين تكنولوژي در آغاز مسير شده است.
در مجموع با توجه به اينكه اين فناوري تركيبي از چند رشته علمي بوده و هزينهه تحقيهق و توسهعه در آن بهاال مهيباشهد
ميتوان نتيجه گرفت كه فناوري سيستمهاي انتقال با ولتاژ باالتر از  400كيلوولت نمونهاي از فناوريههاي پيچيهده مهيباشهد.
درمورد انتقال  DCنيز باالبودن هزينه احداث آزمايشگاههاي مرجع ،گراني تجهيزات نيمههادي مورد استفاده ،بهاالبودن هزينهه
طراحي ،ساخت و تست مبدلهاي الكترونيك قدرت و  ،...منجر به باالبودن هزينه تحقيق و توسعه فناوري ميشوند.
با توجه به مطالب ارائه شده مي توان دريافت كه فناوري خطوط انتقال فوق فشارقوي يك فناوري نوين در ايران محسهوب
مي گردد كه كمي پيچيدگي دارد .از طرفي با توجه به تاريخچه خطوط انتقال ميتوان استنباط نمود كه چرخه عمر اين فنهاوري
كوتاه نميباشد .با توجه به كاهش تلفات برق در صورت بهره گيري از اين فناوري ،ميزان تلفات برق كاهش مييابد و در نتيجه
ظرفيت فروش برق بيشتر شده و درآمد افزايش مييابد .با در نظرگيري حريم مورد نياز در صورت استفاده از اين خطوط ميتوان
به اين نتيجه رسيد كه در مجموع انتقال برق از اين طريق هزينه كمتري دربردارد .البته با توجه به جديد بودن اين فنهاوري در
كشور هزينههاي مربوط به تحقيق و توسعه آن باال ارزيابي ميگردد.
در مورد فناوري ادوات  FACTSهمان طور كه پيشتر اشاره گرديد،يك فناوري بينرشتهاي بوده و هزينه تحقيق و توسعه
آن نسبت به مقدار متداول شبكه برق باالتر است .از جمله هزينههاي تحقيق و توسعه ،مهيتهوان بهه هزينههههاي مربهوط بهه
آزمايشگاهها و نيروي انساني متخصز اشاره كرد .يك سيستم FACTSمتشكل از اجزا مختلفي است كهه قريهب بهه اتفهاق
آنها داراي استانداردهاي خاص براي انجام آزمونهاي مورد نياز هستند .اين آزمونها توسط سازنده يا آزمايشهگاهههاي معتبهر
انجام گرفته و تأييديه مورد نياز براي هر تجهيز اخذ ميگردد .مسئله قابلتوجه در اين زمينه توجه به اين نكته اسهت كهه ايهن
تجهيزات بايد در يك سيستم FACTSبه طور هماهنگ و منطبق با نيازهاي كل سيستم كار كنند؛ بنابراين الزم است در موارد
متعدد آزمونهاي سختگيرانهتري براي حصول اطمينان از كاركرد هماهنگ تجهيزات مورد توجه قرار گيرد.
براي مثال خازن و راكتور مورد استفاده در يك SVCمواجه با شرايطي هستند كه به طور كامل مشابه بها شهرايط كهاركرد
عادي آنها در شبكه برق نيست كه بدين لحا ضروري است اين شرايط خاص در مرحله طراحي تجهيز مورد توجه قرارگرفته
و آزمونهاي آن نيز با توجه به اين شرايط صورت گيرد .همچنين ميتوان به تجهيزات الكترونيكي بكار رفته اشاره نمود كه در
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معرض شرايط خاص ناشي از ولتاژها و جريآنهاي باال هستند و بنابراين نياز به طراحي خاص و در نظر گرفتن تمهيدات خاص
طراحي و ساخت هستند.
با توجه به ضرورت طراحي خاص براي اغلب تجهيزات و نياز به انجام آزمونهاي گوناگون بر روي آنها و در نظر گهرفتن
هزينههاي مربوط به اين طراحيها و آزمونها و همچنين هزينه نيروي انساني متخصز جههت طراحهي و انجهام آزمهونهها،
ميتوان هزينه تحقيق و توسعه در حوزه ادوات  FACTSرا نسبتاً باال برشمرد.

 -10-2تناسب فناوري
بر طبق اين معيار ،فناوري را ميتوان در گروه فناوري هاي مناسب در مقابل نامناسب جهاي داد .واژه فنهاوري مناسهب ،بهه
فناوريهايي اطالق ميشود كه بيشترين سازگاري را با نيازهاي شناسايي شده از يك طهرف و منهابع موجهود (از جملهه منهابع
فناورانه) از طرف ديگر داشته باشند .بنابراين فناوري مناسب لزوماً يك فناوري پيشرفته يا نوظهور نيست .بعنوان مثال اسهتفاده
كارآ و مؤثر از يك فناوري پيشرفته وقتي امكانپذير است كه زيرساختهاي الزم و مهارتهاي انساني موردنياز از قبهل وجهود
داشته باشد .يكي از معضالت كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته اين است كه همواره مهيخواهنهد اخهتالف سهطح
فناوري خود را با كشورهاي توسعه يافته از بين ببرند و اين كار را از طريق انتقال فناوريهاي پيچيده و پيشرفته انجام ميدهند.
در بسياري از موارد ،شرايط الزم براي انجام اين انتقال در كشورهاي گيرنهده فنهاوري وجهود نهدارد .ايهن در حهالي اسهت كهه
فناوريهاي با درجه پيچيدگي كمتر ولي جديد ميتواند بطور مؤثري آنها را در رسيدن به اهدافشان كمك نمايد.
با توجه به روند كنوني رشد بار در كشور و نياز روز افزون به انرژي الكتريكي ،افزايش ظرفيت خطوط انتقال به همراه احداث
نيروگاههاي سنتي و نيز نيروگاه هاي تجديدپذير به صورت محلي از جمله عوامل انكارناپذير جهت برآوردن اين نيهاز مهيباشهد.
شكل ( )3-4نشان دهنده اين موضوع در كشور است.
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شكل ( : )3-4نمودار تغيير بار ساليانه با رشد متوسط % 7.5

در اين ميان تكنولوژيهاي مربوطه در زمينه سيستمهاي انتقال به عنوان استراتژيكترين راهكار شناخته ميشوند چرا كهه
احداث نيروگاههاي سوخت فسيلي و نيز نيروگاه هاي تجديد پراكنده به عنهوان راهكهاري كوتهاه مهدت و ميهان مهدت شهناخته
ميشوند كه ميتوانند به صورت مقطعي و محلي نياز مربوط به تامين بار را فراهم كنند .امها احهداث خطهوط و يها بهه عبهارتي
سيستم هاي انتقال راهكاري بلند مدت و قطعي جهت پاسخگويي به اين مشكالت ميباشد .بنابراين توسعه شبكه انتقال موجود
موثرترين راهكار ميباشد.
از عوامل توسعه شبكه انتقال و در واقع نيازهايي كه با توسعه اين فنآوري در كشور برآورده ميشود ،ميتوان به موارد زيهر
اشاره نمود:
يكپارچه كردن منابع انرژي دوردست
منابع انرژي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :منابع انرژي جا به جاپذير مانند زغال سهنگ ،نفهت و گهاز و منهابع انهرژي
جابجاناپذير نظير انرژيهاي تجديدپذير و انرژي آبي .منابع انرژي جابجاپذير را ميتوان پس از استخراج به نيروگاه منتقهل
نمود .بنابراين نيروگاههاي سوخت فسيلي مي توان تا حدي نزديك به مراكز بار و شهرها احداث كرد .در ايران با توجه به در
دسترس بودن گاز در نقاط مختلف ،احداث نيروگاهها در نزديكي مراكز بار و شهرها مورد توجه قرار گرفته است ،اما با توجه
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به هزينه انتقال گاز و محدوديت مصرف آن در برخي از ماه هاي سال ،گزينه ساخت نيروگاه در نزديكي پااليشگاه مد نظهر
قرار گرفت.
نيروگاه منابع انرژي تجديدپذير ،شامل انرژي زمينگرمايي ،انرژي بادي ،انرژي خورشيدي ،انهرژي جهزر و مهدي و انهرژي
منابع آبي ،بايد در همان مكان منبع انرژي نصب گردد .براي انتقال انرژي اين نيروگاهها نيز ،نياز بهه احهداث خهط انتقهال
ميباشد.
افزايش واردات توان به نواحي متراكم
با توجه به رشد قابل توجه مصرف برق در كشور ،نياز به ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد و انتقهال در نقهاط مختلهف كشهور
احساس ميشود .گرچه گزينه هايي مانند مديريت مصرف انرژي و استفاده از توليد پراكنده ميتواند به عنهوان راهكارههايي
موقت مورد توجه قرار گيرند؛ ولي با توجه به رشد باالي مصرف در بلند مدت نياز به توسعه شبكه انتقال ميباشهد .در ايهن
حالت براي توسعه شبكه انتقال دو گزينه مد نظر است :
 استفاده از خطوط موجود  :از آنجا كه بدست آوردن حريم الزم براي خط انتقال روز بهه روز مشهكلتهر و در برخهي
مناطق عمال غير ممكن است ،تمايل زيادي به تغيير هاديهاي خطوط انتقال براي افهزايش ظرفيهت آن بها تغييهر
سطح مقطع هادي يا تغيير نوع هادي ،استفاده از برجهاي موجود براي احهداث مهدار ديگهري روي آن بها افهزايش
استحكام و ارتفاع برجها ،افزايش ولتاژ بهرهبرداري خطوط انتقال ،استفاده از تجهيزات جبران كننهده سهري و ادوات
 ،FACTSاستفاده از سيستمهاي چندفازه با مرتبه باالتر از سهه و اسهتفاده از سيسهتمههاي  HVDCو EHVAC

مورد توجه قرار گرفته است.
 احداث خطوط انتقال جديد  :در برخي حالت ها ،اصالح و ارتقا خطوط انتقال موجود ممكن است كفايت الزم بهراي
انتقال توان را نداشته باشد و نياز به احداث خط انتقال جديدي باشد .مهمترين مشكل در رابطهه بها احهداث خطهوط
انت قال در اكثر كشورها بدست آوردن حريم خط است كه معموال زمان زيادي براي آن الزم اسهت و هزينهه آن نيهز
نسبتا زياد است.
افزايش بهره وري سيستم انتقال
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برخي از خطوط انتقال كمتر از ظرفيت نرمال مربوطه ،بهرهبرداري ميشوند ،در حالي كه برخي از خطوط انتقال بهه شهدت
بارگذاري شده اند .دليل اين پديده مسائل مرتبط با پايداري و به وجود آمدن حلقههاي شار توان در شبكه است كه بر طرف
كردن يا كاهش آن نياز به هزينه زيادي دارد .گرچه با استفاده از تجهيزات جبرانكننده سري ممكن است بتهوان بهر ايهن
مشكالت فائق آمد ،اما با توجه به افزايش مصرف انرژي در شبكه بهتر است اين گونه مشكالت با احهداث خطهوط انتقهال
جديد مرتفع شود .از داليل ديگر احداث خطوط انتقال جديد ،افزايش قابليت اطمينان و يكپارچگي سيستم است .همچنهين
در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده يكي از عوامل محرك بر احداث خطوط انتقال توسط فراهم كننده انتقال ،تلفهات
خط است .زيرا باال بودن تلفات خط تمايل استفاده از آن خط را براي بازيگران بازار كاهش ميدهد.
تبادل انرژي با كشورها يا نواحي همسايه
از داليل ديگر احداث خطوط انتقال نيرو ،تبادل انرژي با كشورهاي همسايه است .در صورتي كه شبكه نسبت به يكهديگر
آسنكرون باشد ،از خطوط انتقال  HVDCاستفاده ميگردد.
تامين بار نواحي ايزوله و منفك از شبكه سراسري
از داليل ديگر احداث خط انتقال ،تامين برق نواحي صنعتي يا نواحي دوردست مانند جزاير و  . . .ميباشد.
احداث خطوط انتقال فوق فشارقوي به عنوان يك فناوري مناسب جهت توسعه شبكه انتقهال مطهرح اسهت .ايهن خطهوط
بسياري از نيازهاي شناسايي شده در صنعت برق را به خوبي پوشش ميدهد .در مسافتهاي طوالني و انتقال توان باالتر از
گيگاوات ،به دليل افت ولتاژ زياد و تلفات باالي خطوط ولتاژ پايينتر ،استفاده از سطح ولتاژ فوق فشارقوي كامال توجيهپذير
است .به بيان ديگر مقدار تلفات توان با ولتاژ انتقال باالتر بخصوص در بار بزرگتر نسبت به انتقال با سطوح ولتاژ پايينتر ،به
طور قابل توجهي كمتر ميباشد .عالوه بر اين ،خطوط انتقال فوق فشارقوي با اشغال كردن حريم كمتر در يك سطح انتقال
توان مشابه ،باع

صرفه جويي قابل مالحظهاي در هزينههاي اوليه احداث خطوط انتقال توان ميشوند.

ساير مزاياي استفاده از خطوط فوق فشارقوي عبارتند از:
قابليت انتقال توان(بار پذيري)
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قابليت بارپذيري در شبكه  765كيلوولت به مراتب بيشتر از شبكه  400كيلوولت ميباشد .در شبكه  765كيلوولت عالوه بر
بارپذيري بيشتر ،پائين تر بودن امپدانس خط به بي بار شدن شبكه انتقال كمك كرده و با كم شدن تلفهات ،امكهان انتقهال
انرژي بيشتر را مهيا ميسازد .بدين ترتيب انتقال برق به نقاط بيشتري امكانپذير ميگردد.
قابليت اطمينان
يك سيستم انتقال با قابليت اطمينان باال ،باع كاهش قيمت برق براي مصرف كنندگان ميشود .آمار خطاهايي كه باع
بروز قطعي در شبكه برق مي گردد؛ در شبكه  765كيلوولت نشان دهنده آن است كه در هر  160كيلومتر از اين مدار تنهها
يك قطعي رخ ميدهد ،در صورتي كه اين آمار براي شبكه  400كيلوولت  1/6ميباشد .بنابراين ميتوان گفت شهبكه 765
كيلوولت نسبت به شبكه  400كيلوولت از قابليت اطمينان باالتري برخوردار است.
تلفات خط
در صورت انتقال توان مشابه توسط دو خط؛ يكي  765كيلوولت و ديگري  400كيلوولهت ،ميهزان تلفهات بهراي خهط 765
كيلوولت به مراتب كمتر از تلفات خط  400كيلوولت ميباشد .دليل اين امر ولتاژ باالتر (جريهان كمتهر) ،ظرفيهت گرمهايي
بيشتر و مقاومت كمتر در شبكه برق  765كيلوولت نسبت به شبكه برق  400كيلوولت ميباشد.
هزينهها
هزينه احداث هر كيلومتر از خطوط انتقال  765كيلوولت -كه شامل مكان يابي ،تعيين حريم و ساخت ميباشد -به مراتهب
بيشتر از خطوط انتقال  400كيلوولت ميباشد ،ولي با در نظرگيري قابليت انتقال توان اين دو خط ميتوان بهه ايهن نتيجهه
رسيد كه هزينه انتقال برق از طريق خطوط  765كيلوولت به مراتب كمتر از خطوط  400كيلوولت است.
زيرساختهاي الزم جهت احداث خطوط انتقال فوق فشارقوي چندان پيچيده نميباشد .اين زيرساختها از دو منظر منهابع
انساني و منابع تجهيزاتي و جانبي قابل بررسي است كه در ادامه مورد بررسي قرار گرفته اند.
منابع انساني
براي هر اقدامي در درجه اول نيازمند كسب دانش و تجربه است تا بتوان در آن امر موفق بود .انتقال برق از طريق خطوط
 765نيز از اين امر مستثني نبوده و جهت انجام هرچه بهتر اين امر بايستي نيروهاي متخصز و آشنا به امور تربيت شهوند
كه توانايي طراحي و اجراي اين پروژه را داشته باشند .با توجه به وجود نيروي متخصز و دانش فنهي در زمينهه طراحهي،

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
79
فاز  :1تدوين مباني سند

ويرايش اول ،مرداد 1393

احداث و بهرهبرداري در سطح ولتاژ  400كيلوولت ،كافي است دانش متخصصهان موجهود را بها اسهتفاده از تجهارب سهاير
كشورها در زمينه طراحي ،احداث و بهرهبرداري خطوط سطح ولتاژ  765كيلوولت ارتقا داد.
منابع تجهيزاتي و جانبي
از لحا منابع تجهيزاتي و جانبي ميتوان به احداث آزمايشگاه مرجع به منظور انجام آزمونههاي مختلهف در سهطح ولتهاژ
 765كيلوولت اشاره نمود .يكي ديگر از زيرساختهاي الزم جهت هرچه بهتر به انجام رساندن اين پروژه ميتوانهد احهداث
راه باشد .پس از انتخاب مسير خط انتقال و تعيين جايگاه پستهاي مورد نظر ممكن است برخي از مكآنههاي موجهود در
مسير به جاده هاي اصلي كشور دسترسي نداشته باشند و جهت انتقال تجهيزات الزم با مشكل مواجهه شهد .بهدين منظهور
بايستي با احداث جاده عمليات انتقال تجهيزات مورد نظر به مكآنهاي طراحي شده تسهيل گردد.
مناسب بودن يك فناوري با توجه به تناسب فناوري با زيرساختهاي موجود در كشور و قابليت فناوري در تامين نيازهاي با
اولويت در كشور تعيين ميشود .با توجه به وجود زيرساختهاي سيستم انتقهال  400كيلوولهت در ايهران و شهباهت بسهيار
زيرساخت هاي مورد نياز در فناوري فوق فشارقوي و فناوري انتقال با ولتاژ پايين و همچنين با در نظر گرفتن قابليهت ايهن
فناوري در تامين نيازهاي شبكه انرژي كشور از جمله افزايش بهرهوري ،پيوسته كردن منابع انهرژي در دوردسهت ،تقويهت
تبادل انرژي با كشورهاي همسايه و  ...اين فناوري يك فناوري مناسب براي كشور ايران است و درجه پيچيهدگي فنهاوري
به گونه اي نيست كه دستيابي به آن كشور را با مشكالتي همراه سازد.
در مورد فناوري ادوات  FACTSشرايط به گونهاي است كه به خوبي ميتواند نيازهاي شناساييشده را بهرآورده نمايهد .از
جمله نيازهاي موجود در كشور كه جهت رفع آنها نياز به توسعه فناوري ادوات  FACTSاست ،ميتوان به تسهيل اتصال
نيروگاههاي بادي و خورشيدي به شبكه ،توسعه بازار برق ،فراهم نمودن انعطهافپهذيري الزم در شهبكه انتقهال و تسههيل
پيادهسازي شبكه هوشمند برق اشاره كرد.
از منظر زيرساختهاي مورد نياز نيز براي توسعه فناوري ادوات  FACTSنياز به توسعه و پيشرفت در حوزه علوم مربوط با
اين فناوري بوده و همچنين از نظر نيروي انساني ،با توجه به جديد بهودن ايهن فنهاوري در كشهور ،تعهداد نيهروي انسهاني
متخصز و ماهر در اين زمينه كافي نبوده و بايد نيروي انساني مناسب براي اين زمينه تربيت گردد.
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همچنين پيادهسازي و بهكارگيري ادوات  FACTSدر كشور نياز به برخي زيرساختهاي فني نيز دارد كه ازجمله ميتهوان
به بستر نرمافزاري مناسب در سيستم ديسپاچينگ ملي جهت مانيتورينگ و صدور فرمآنهاي بهرهبرداري اشاره كرد.
از نظر زيرساختهاي الزم جهت آزمون تجهيزات ،در كشور تا حد زيادي از منظر آزمونهاي مورد نياز بهر روي تجهيهزات
قدرت يك سيستم ،FACTSامكانات و آزمايشگاههاي مناسب وجود دارد ولي در خصوص انجام تستهاي مهورد نيهاز بهر
روي تجهيزات الكترونيك قدرت ،سيستم كنترل و تستهاي عملكردي سيستم FACTSدر كشور امكانهات كهافي وجهود
ندارد و الزم است در اين زمينه سرمايهگذاري مناسب صورت گيرد.

 -11-2حوزه استفاده فناوري
از نظر حوزه كاربرد ،فناوريها به دو دسته فناوريهاي محصول در مقابل فناوريهاي فرآيند تقسيم ميشوند .فناوريههاي
محصول عبارتند از فناوريهايي كه در تركيب كاال/خدمت بكار گرفته ميشوند و فناوريهاي فرآيند ،فناوريهايي هستند كه در
فرآيند توليد يك محصول يا ارائه يك خدمت بكار برده مي شوند .با توجه به تعريف ذكر شده ،فناوري انتقال فوق فشارقوي كه
از جنس فرآيند بوده و در ارائه خدمت برقرساني بكار گرفته ميشود ،در دسته فناوريهاي فرآيند جاي ميگيرد.
از آنجا كه ادوات FACTSبهعنوان يك محصول براي كنترل پارامترهاي شبكه انتقال بههكهار مهيرونهد ،مهيتواننهد جهز
فناوريهاي محصول به حساب آيند.

 -12-2موقعيت راهبردي فناوري
برحسب موقعيت راهبردي ،فناوريها را ميتوان به دو گروه فناوريهاي كليدي يا راهبردي در مقابل فناوريهاي متعارف يا
معمولي تقسيم كرد .لفظ "فناوري كليدي يا راهبردي" به فناوريهايي اطالق ميشود كه در تحقهق اههداف راهبهردي نقهش
كليدي ايفا نمايند .بهعنوان مثال چنانچه هدف راهبردي افزايش نوآوري در محصوالت يا خدمات باشد ،فنهاوريههايي كهه در
طراحي ،مهندسي ،ساخت و آزمايش نمونه استفاده ميشوند ،ميتوانند نقش كليدي ايفها نماينهد .بهديهي اسهت چنانچهه ههدف
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راهبردي تغيير كند ،فناوريهاي كليدي نيز متناسب با آن تغيير خواهند كرد .بنابراين فهرست فناوريهاي كليدي ثابت نيست و
ممكن است با گذشت زمان دچار تغيير شود.
فناوريهاي متعارف يا معمولي عبارتند از فناوريهايي كه تسلط بهر آنهها ارزش زيهادي نهدارد .بهه عبهارت ديگهر امكهان
بهره گيري از توان موجود در خارج از مرزهاي بنگاهي ،بخشي يا ملي براي انجام عمليات مرتبط با فناوريههاي مهذكور وجهود
دارد و مناسب است تا اين عمليات را به خارج واگذار نمود.
تسلط بر فناوري خطوط انتقال فوق فشارقوي با توجه به مزيتهاي بسيار نسبت به فناوريهاي موجود بسيار ارزشمند بهوده
و مي تواند به عنوان يك فناوري كليدي به حساب آيد .در خطوط انتقال موجود در كشور زماني كه طول خطوط انتقال افهزايش
مييابد تلفات در آنها زياد ميشود .ايران با مساحت  1648195كيلومتر مربعي با دربرگيري  %1/1مساحت كهل خشهكيههاي
جهان ،دومين كشور وسيع خاورميانه و هجدهمين كشور پروسعت دنياست .منابع سوختهاي نيروگاههاي كشور عمدتا در جنوب
غرب و شمال شرق قرار گرفته اند .شكل ( )4-4مكان پااليشگاههاي گاز ايهران را نشهان مهيدههد كهه يكهي از اصهليتهرين
سوختهاي نيروگاهي است .اين تجمع باع استقرار بيشتر نيروگاههاي ايران در اين مناطق شده است .با توجه به پهنه گسترده
كشور و تجمع نيروگاهها در قسمت هايي از كشور ،برقرساني به جاي جاي اين كشور پهناور مستلزم استفاده از خطوط انتقال در
مسافتهاي طوالني است .شكل ( )5-4شبكه انتقال 400كيلوولت موجود در كشور ،به عنوان باالترين سهطح ولتهاژ در شهبكه
انتقال ايران را به نمايش ميگذارد.
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شكل ( :)4-4پااليشگاههاي گازي ايران

شكل ( :)5-4خطوط انتقال  400كيلوولت موجود در كشور
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از جمله دستاوردها و اهداف استفاده از خطوط انتقال  HVDCو  EHVACدر كشور ميتوان به كاهش تلفهات در بخهش
انتقال نيروي برق اشاره نمود .خط  765كيلوولت نسبت به خطوط انتقال با ولتاژ پهايين تهر تلفهات كمتهري دارد و ايهن باعه
افزايش راندمان در حوزه انتقال مي گردد .عالوه بر اين بهترين تكنولوژي براي انتقال بهرق در مسهيرهاي طهوالني اسهتفاده از
خطوط انتقال  HVDCو  EHVACميباشد .از جمله ديگر دستاوردهاي استفاده از خطوط انتقال 765كيلوولت تسهيل در امهر
صادرات برق است؛ چرا كه با استفاده از اين خطوط امكان انتقال توان باالتر به كشورهاي متقاضي افزايش مييابد.
منابع انرژي به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي ژئوپلتيكي در نظام سياسي كنوني جهان در تعهامالت بهينالمللهي ميهان
كشورها ،انتقال به مكآنها و فضاهاي بدون انرژي يا نيازمند انرژي ،كنترل منابع توليد و مسيرهاي انتقال انرژي و بهرهبرداري
از فناوريها و ابزارهاي توليد و فرآوري و انتقال و حتي مصرف انرژي براي حفظ سيادت جهاني و منطقهاي و به چالش كشيدن
رقبا در عرصه بينالمللي ،همگي داراي ابعاد مكاني ،فضايي يها جغرافيهايي هسهتند و بهه همهين اعتبهار انهرژي را بهه موضهوع
ژئوپلتيكي مهمي تبديل كرده ،زيرا انرژي و تمام ابعاد آن محل مالقات سه پارامتر جغرافيا ،قدرت و سياست است .توسعه شبكه
برق و استفاده از خطوط انتقال  HVDCو  EHVACعالوه بر افزايش ظرفيت توليد و نوسازي اين صنعت ،ميتواند با صادرات
برق نقش ايران را در معامالت بينالمللي انرژي و معادالت منطقهاي افزايش دههد و از نظهر سياسهي باعه بهبهود روابهط بها
كشورهاي مجاور و دريافت كننده برق گردد.
با توجه به پهنهي گسترده كشور و تجمع نيروگاهها در قسمتهاي خاصي از آن ،برقرساني به نقاط مختلف مستلزم استفاده
از خطوط انتقال در مسافتهاي طوالني است .اين مسئله اهميت باالي دستيابي به خطوط انتقال فوق فشارقوي را در دراز مدت
در ايران نشان ميدهد  .عالوه بر اين ،اهميت موضوع انرژي در دنياي امروز موجب شده است تا دستيابي به اين فنهاوري بهراي
ايران امري حياتي تلقي شود و اين فناوري براي كشور ايران يك فناوري راهبردي باشد.
از اولويتها و اهداف اصلي و راهبردي وزارت نيرو در بخش برق تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز بخشهاي مختلف كشور
و نياز به حفظ پيوستگي كاركرد شبكه و برقرساني مستمر آن به مصرفكنندگان است كه ادوات  FACTSبه اين مهم كمك
شاياني ميكند .در واقع ميتوان گفت ادوات  FACTSبراي اهداف راهبردي فراهم نمودن انعطافپذيري الزم در شبكه انتقال،
تسهيل اتصال نيروگاههاي بادي و خورشيدي به شبكه ،فراهم نمودن بستر توسعه بازار برق و تسهيل پيادهسازي شبكه هوشمند
برق ،فناوري راهبردي به حساب ميآيند.
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همان طور كه اشاره شد ،از جمله اهدافي كه استفاده از ادوات  FACTSرا ضروري ميسازد ،تسهيل اتصهال نيروگهاهههاي
بادي و خورشيدي به شبكه است .انرژيهاي تجديدپذير مانند انرژي باد ،بهعنوان يك منبهع انهرژي پهاك و عهاري از هرگونهه
آلودگي زيستمحيطي ميتوانند نقش مهمي در كاهش انتشار گازههاي آالينهده همچهون دياكسهيد كهربن و ديگهر گازههاي
گلخآنهاي بازي كنند ،از اينرو انرژيهاي تجديدپذير ميتوانند در سياستگذاري بخش انرژي كشور نقش مهمي ايفا كنند .از
طرفي اتصال مزارع بادي به شبكه برق نيازمند لحا نمودن برخي شرايط و نيازمنديها است .اين شرايط امكان اتصال مهزارع
بادي به شبكه و توليد انرژي الكتريكي توسط آنها بدون آسيب به پايداري و قابليت اطمينان شبكه را فراهم ميآورند .افزايش
اتصال مزارع باد به شبكههاي برق منجر به حساسهيت بيشهتر بههرهبهرداران شهبكه انتقهال شهده و آنهها بها جهديت فهراوان
دستورالعملهاي اتصال اين مزارع به شبكه را مورد توجه قرار ميدهند.
اين دستورالعملها اساساً متوجه مواردي چون تعيين توان راكتيو مورد نياز ،كنترل ولتاژ و توانايي عبور از خطا اسهت .مهزارع
بادي براي هماهنگي با اين دستورالعملها نيازمند جبران ديناميك توان راكتيو هستند.
براي اتصال مزارع بادي به شبكه ،ايدهآل اين است كه اتصال به نقطهاي از شبكه كه داراي استحكام الكتريكي كافي است
صورت گيرد كه قابليت اطمينان و پايداري شبكه را تحت تأثير قرار ندهد .اين در حالي است كه در عمل اين اتفاق نميافتهد و
معموالً اتصال در نقاط دوردست شبكه و در سطوح فوق توزيع و توزيع صورت ميپذيرد .اين نقاط معموالً براي تزريق توان بهه
شبكه مناسب نيستند و نقاط ضعيف شبكه محسوب ميشوند .اتصال به چنين نقاطي باع تغييرات ولتاژ غيرقابلقبول در شبكه
ميشود.
ادوات FACTSاز جمله ابزار بسيار مناسب و قدرتمند براي غلبه بر اين مشكل هستند .مطالعات و تجارب اسهتفاده از ادوات
 FACTSاز جمله  SVCو  STATCOMبهصورت متمركز نشان داده كه اين ادوات قادرند نيازمنديهاي عملكردي مولدهاي
بادي را به خوبي فراهم نموده و مزيت آنها نسبت به تجهيزات گران و پيچيده مورد نياز براي هر واحد مولد بهادي بهه اثبهات
رسيده است .عالوه بر اين ادوات  FACTSقادر به افزايش ظرفيت انتقال شبكه برق موجود بوده و اين امكان را فراهم ميكنند
كه بتوان بدون نياز به توسعه شبكههاي توزيع و فوق توزيع كه اساساً براي اين منظور طراحي نشدهاند توان توليدي مولهدهاي
بادي را به شبكه انتقال داد.
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تسهيل پيادهسازي شبكه هوشمند برق ،هدف ديگري است كه ميتوان از ادوات  FACTSبراي تحقق آن استفاده كرد ،در
واقع امروزه صنعت برق ،نه تنها با فراهم كردن منابع جهت برآورده سازي انرژي مورد تقاضاي صهنايع مواجهه اسهت ،بلكهه از
طرفي حداقل سازي و كاهش اثراتي كه بشر بر روي محيط در ارتباط با توليد اين انرژي دارد نيزيكي ديگر از موارد مورد توجه
است و شبكه هوشمند راهحلي براي اين چالش است .از اينرو دستيابي به شبكه هوشمند در كشور از اهميت بهااليي برخهوردار
است .ادوات  FACTSو  HDVCبا استفاده از تكنولوژي سوئيچهاي الكترونيك قدرت ،نقش مهمي در ايجهاد هوشهمندي در
انتقال انرژي الكتريكي در مسافتهاي طوالني ايفا ميكند.
هدف ديگر بهكارگيري ادوات  ،FACTSبح توسعه بازار است .در واقع عالوه بر افزايش حجم بازار بهرق رونهد تغييهرات
بازار برق و تبديل آن به بازار آزاد نيز سناريوي ديگري است كه تغييراتي را در شبكه ميطلبد و سيستم را وادار ميكنهد تها بهه
سمت شبكههاي انعطاف پذير گام بردارد .در اين بازار ،برق بهصورت يك كاال بر اساس قرارداد مبادله ميشهود (چهه در سهطح
محلي و چه در سطح بينالمللي) و در اين حالت فروشندگان و خريداران ميخواهند كهه بتواننهد كهامال مطهابق قهرارداد كمهي
برنامهريزي شده برق را مبادله كنند و در اصل اينكه كميت و كيفيت برق مبادله شونده مطابق تنظيمات قراردادي باشهد باعه
ميشود تا پايداري شبكه نيز حفظ شود .در اين سناريو لزوم كنترل بر پارامترهاي مختلف انتقال حس ميشود .الزم به ذكر است
كه پروسه آزاد سازي بازار برق منجر ميشود تا ارتباط به هم پيوسته عمودي توليد ،انتقال و توزيع به گونهاي جداسازي شوند و
بنابراين اپراتورهاي شبكه اگر چه ديگر امكانات كنترل توليد را در دست ندارند ولي بايد بتوانند استمرار كاركرد و پايداري شبكه
را حفظ نمايند .در اين بازار الگويهاي مصرف توان هم عموماً غيرقابل پيشبينيتر است و در نتيجه عدم قطعيتها در توليد و
برنامهريزي شبكه وجود دارد و اين مسئله مطلوبيت انعطافپذيري سيستم انتقال و استفاده از ادوات  FACTSرا بيشتر روشهن
ميكند.
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 -13-2طبقهبندي فناوري از منظر چرخه عمر
فناوريها داراي ويژگي هاي عملكردي و نوع تعامالت با بازار متغير در طول زمان هستند .اين تغيير در طول زمان را بايد در
قالب طبقه بندي فناوري در طول مراحل چرخه عمر به نمايش گذاشت .تغيير ويژگيهاي عملكردي فناوري و رسيدن بهه بلهوغ
فني در طول زمان بيانكننده چرخه عمر فناوري است.
چرخه عمر فناوري ،مفهومي است كه نحوه بهبود عملكرد يك فناوري را در طول زمان نشان ميدهد .بهعبارت ديگر ،محل
قرارگيري يك فناوري در چرخه عمر ،متاثر از منحنيهاي چرخه عمر فناوريهاي وابسته به آن ميباشد .از آنجا كه فناوريهاي
پيچيده غالبا از فناوريهاي ديگري در سطوح پايينتر تشكيل شدهاند ،چرخهه عمهر آنهها نيهز مركهب از چرخهه عمهر اجهزاي
تشكيلدهنده آن است .اين منحني داراي چهار مرحله ي جنيني ،رشد ،بلوغ و زوال است .زماني كه يك فناوري بهه محهدوديت
طبيعي خودش برسد ،جايي براي بهبود نداشته و به سمت زوال و جايگزيني با فناوريهاي ديگر حركت ميكند .بنهابراين الزم
است تا فناوري هايي براي توسعه انتخاب شوند كه در مرحله زوال خود قرار نداشته باشند .برنامههريهزي بهراي توسهعه قطعهات
موجود در مرحله زوال منجر به هدررفت سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و از دست دادن رقابتپذيري ميگردد.

شكل( :)6-4ارتباط چرخه عمر فناوري با چرخه عمر زيرفناوريها
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با استفاده از سه معيار تنوع مدلهاي موجود فناوري ،نوع بهبودهاي صورت گرفته ،و نوع چيرگي موجود در صنعت ،ميتوان
به صورت كيفي جايگاه هر فناوري را در چرخه عمر فناوري معين نمود .شكل ( )7-4نشاندهنده ويژگي هر يك از اين معيارها
در مراحل چرخه عمر فناوري است.

شكل( :)7-4وضعيت معيارهاي سنجش جايگاه فناوري در چرخه عمر فناوري ()Steele, 1992

-1-13-2چرخه عمر AC
اولين خطوط انتقال  500kVو  750در دهه  60ساخته و مورد بهرهبرداري قرار گرفتند .بدين منظور تجربه كشور هند و كره
جنوبي مورد بررسي قرار ميگيرد .از دهه  60به بعد عالقهمندي به توسعه ولتاژ انتقال باالتر بعدي تحت عنوان رنج ولتاژ UHV

بين  1000تا  1500 kVنيز وجود داشته است .به منظور جمع آوري اطالعات فني ضروري براي طراحي خطوط انتقهال بهاالي
 1000kVتجهيزات و تاسيسات تست در كشورهاي متعددي از جمله بزريل ،كانادا ،ايتاليا ،ژاپن ،آمريكا و شهوروي در دههه 70
قرن بيستم ساخته شد.
به عنوان اولين مرحله از پروژه  765kVبراي پاسخگويي و تامين رشد روزافزون مصرف و تغذيه سيستم قدرت بزرگ كهره
جنوبي از نقاط توليد به مناطق بار سنگين ،اين شركت دو خط  765kVو سه پست  765kVجهت انتقال تهوان توليهد شهده از
سواحل غربي به منطقه متروپليتان و يك خط  765kVو دو پست 765 kVجهت انتقال توان از سهواحل شهرقي احهداث كهرد.
شكل ( )8-4شبكه  765kVشركت  KEPCOرا نشان ميدهد.
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شكل ( :)8-4شبكه  765كيلوولت كرهجنوبي

با توجه به اينكه پست  765kVاحداث شده قرار بوده است كه نقش مهمي را در انتقال توان در سيستم قدرت كهرهجنهوبي
ايفا كند ،لذا  8خط انتقال  12 ،765kVخط  345kVو  5عدد بانك ترانسفورماتور  765/345kVدر هر پست قرار دارد.
كشور هند نخستين بار خط  765kVسيپات -سئوني را در سال  2000احداث كرد و در سال  2008به بههرهبهرداري كامهل
رساند .مشاور اين شركت در اين زمينه كه به صورت  EPCپروژه را انجام داده است شهركت  Larsen & Toubroمهيباشهد.
احداث اكثر پستهاي  765 kVدر اين كشور توسط شركت هاي بزرگ مشاور از قبيل زيمنس ABB ،و  Alstomانجام شهده
است .به عنوان مثال شركت زيمنس سه پست  CAYA ،FATEHPURو  RANEHIرا در سهال  2009بهه صهورت EPC

انجام داده است يا شركت  16 ،ABBعدد اتوترانسهفورماتور  765kVبها تهوان  500MVAرا جههت پسهتههاي  Kanpurو
 Varanasiبه شركت  PGCILتحويل داده است.
شبكه فوق فشارقوي اين كشور شامل سطوح ولتاژ ( 765kVدر حال بهرهبرداري) و ولتاژ  1200kVاسهت كهه ايهن سهطح
ولتاژ از سال  2013به صورت آزمايشي در مدار قرار گرفته است .شكل ( )9-4اين شبكه را نشان ميدهد .توجه شهود در مهورد
سطح ولتاژ  1200كيلوولت آنچه در شكل نشان داده شده است نمايي كلي از برنامه اين كشور تا سال 2022مهيباشهد .ضهمن
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اينكه بخشي از سيستم  765كيلوولت نشان داده شده در شكل نيز تا همان سال ،احداث و به بهرهبهرداري خواههد رسهيد .ايهن
كشور از سيستم  HVDCبا ولتاژ  800kVنيز برخوردار است.

شكل ( :)9-4شبكه فوق فشارقوي  ACو  DCكشور هندوستان تا سال 2022

در مورد سيستم انتقال  765kVهندوستان بايد اين نكته مدنظر قرار گيرد كه اين سيستم در ابتدا در سهطح ولتهاژ 400kV
مورد بهره برداري قرار گرفت .با توجه به آنكه اين كشور پس از احداث سيستم انتقال  765kVنياز بهه بهازنگري اسهتانداردهاي
موجود در زمينه  400kVداشت تا بتواند استانداردهاي مربوط به سيستمهاي انتقال فوق فشهارقوي را تهدوين كنهد لهذا كميتهه
استاندارد فوق فشارقوي در اين كشور تشكيل شد و با توجه به تجربه كشورهاي پيشرو در زمينه سيستمههاي فهوق فشهارقوي
نيازمنديها و مشخصات الزم جهت طراحي و بهرهبرداري سيستمهاي  765kVاين كشور تدوين شد.
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در كشور بزريل مطالعات براي سيستم انتقال باالي  1000kVبرحسب نياز به انتقال توان  20000MWاز آبگير آمازون تها
مراكز بار با فاصله  1500تا  2300كيلو متر مورد توجه بود .بدين منظور تجهيزات تست و تحقيقاتي در مورد ولتاژهاي سيسهتم
تا  1500kVدر موسسه تحقيقاتي  CEPELدر  Adrianopolisساخته شدند.
در كانادا سيستم انتقال باالي  1000kVبراي استآنهاي  Quebecو  British Columbiaبراي انتقال مقادير باالي توان
از پروژههاي برق -آبي در فاصله دور به مراكز بارها مورد توجه قرار گرفت .آزمايشگاه تحقيقاتي و تجهيزات تست اصلي بهراي
مطالعات سطوح ولتاژ باالي  1000kVدر موسسه تحقيقاتي  Hydro-Quebecتحت عنوان  IREQپيادهسازي و اجرا شد .اين
تاسيسات براي بررسي عايق بندي و مطالعات كرونا و ساير موارد مرتبط در فضاي باز و بسته و در شرايط مختلف آلهودگي و تها
ولتاژ  1500kVمورد استفاده قرار گرفتند و به بررسي آرايشهاي پستها و خطوط انتقال براي اين سطوح ولتاژي پرداختهاند.
در ايتاليا براي تحقق فرصتهايي كه براي نصب تاسيسات توليد توآنهاي با مقادير بهاال در فواصهل دورتهر از مراكهز بهار،
خطوط انتقال  1000kVبه عنوان ابزاري براي تكميل اين فرصتها و ولتاژي باالدستي شهبكه انتقهال  420kVموجهود مهورد
مطالعه و بررسي قرار گرفت و سيستمها و پروژههاي تست از جمله پروژه  Suvereto 1000 kVدر شهرهاي مختلهف سهاخته
شدند.
در ژاپن جهت غلبه بر مشكالت پايداري شبكههاي  500kVو رفع كردن مشكالت جريآنهاي اتصهال كوتهاه بهاالي ايهن
شبكهها باع هدايت تحقيقات به سيستمهاي انتقال با ولتاژ باالي  1000kVبراي ارتقها شهبكهههاي موجهود شهد .در نتيجهه
سيستم هاي تست و تحقيقاتي مختلفي از جمله خط تست دو مداره آزمايشي و آزمايشهگاهههاي فشهارقوي تها  900kVسهاخته
شدند.
در اياالت متحده نيز ولتاژهاي انتقال باالي  1000kVتوسط دو شركت به صورت جدي دنبال ميشد .هر دو شركت AEP

و  BPAهدف از توسعه سيستم انتقال جديد را انتقال توان باالتر ،بهبود پايداري سيستم و كاهش اثرات زيست محيطي عنوان
كرده اند .بدين منظور تاسيسات تست و تحقيقاتي جداگانه براي ارزيابي امكانسنجي فني خطوط باالي  1000kVساخته شدند.
از جمله تاسيسات تست  AEP/ASEAكه در نزديكي  South Bendدر ايالت  Indianaواقع شده بود و اين تاسيسهات داراي
تجهيزات فني تكفاز بوده است .همچنين تاسيسات  BPAكه يك مدار سه فاز و يك خط آزمايشگاهي  1200kVدر نزديكي
 Lyonsدر  Oregonرا دارا بوده است .پروژه ديگر ميتوان به  GE/EPRIبا عنوان پروژه  UHVاشاره كرد كهه از يهك خهط
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سه فاز و يك قفسه تست و يك چمبر آلودگي تشكيل شده بود .اين تاسيسات براي بررسهي عملكهرد خطهوط از ديهدگاه تعهداد
باندلهاي خطوط كرونا ،عايقبندي ،ولتاژ مقاومتي مقرهها و ساير موارد مرتبط مورد استفاده قرار ميگرفتند.
در شوروي سابق نيز ،نياز به قويتر كردن لينكهاي الكتريكي بين سيستم هاي قدرت به هم پيوسته و همچنهين نيهاز بهه
انتقال مقادير باالتر توان در فواصل طوالني انگيزه هاي اصلي تحقيقاتي افزايش ولتاژ انتقال در رنهج  1150تها  1500kVبهود.
بدين منظور يك خط  1200kVدر مركز  Bely Rastساخته و مورد استفاده قرار گرفت.
اگرچه اطالعات فني بسياري از تحقيقات و انجام تستها از تاسيسات مختلف در سرتاسهر دنيها بدسهت آمهد امها همچنهان
احساس نياز به بررسي امكانسنجي فني خطوط انتقال باالي  1000kVو تركيب اين مسئله با ديدگاهههاي اقتصهادي و سهاير
ديدگاهها ،شركتهاي برق را به تاخير يا دست كشيدن از طرحهاي مرتبط به ساخت اين خطوط انتقهال مجهاب كهرد .البتهه در
ژاپن يك خط دو مداره  1000kVساخته شده كه از همان ابتدا فقط در ولتاژ  500kVبهرهبرداري ميشود .اولين سيستم انتقال
 1200kVدنيا در  USSRساخته شده و چندين سال مورد بهرهبرداري قرار گرفت .اگرچه اين سيستم چند سالي است كه تحت
ولتاژ  500kVمورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
با توجه به مطالب مطرح شده ميتوان گفت كه چرخه عمر تكنولوژي خطوط انتقال مرحله زوال ندارد .در حال حاضر خطوط
انتقال بين  400تا  765كيلوولت در مرحله بلوغ هستند؛ در واقع تحقيقات بر روي اين سطح ولتاژ به اتمام رسيده است و تا حهد
مطلوبي توسعه يافته است .اما سطح ولتاژ باالتر از  765كيلوولت تا  1500كيلوولت همچنان در مرحله رشد ميباشد و جا بهراي
پيشرفت اين تكنولوژي وجود دارد .تكنولوژي خطوط انتقال با ولتاژ باالتر از  1500كيلوولت در ابتداي مسير اسهت و تحقيقهات
ابتدايي جهت انتقال برق با استفاده از اين خطوط در حال بررسي است .بنابراين تكنولوژي خطوط انتقال با ولتاژ باالتر از 1500
كيلوولت در مرحله جنيني ميباشد.

-2-13-2چرخه عمر DC
شيوه مدرن انتقال برق از طريق  HVDCبراي اولين بار در سال  1930در كشورهاي سوئد و آلمان به كار گرفته شد .شكل
( )10-4خطوط انتقال نيرو  HVDCدر اروپا را نشان ميدهد كه خطوط به رنگ قرمز احداث شدهاند ،خطوط سبز رنگ در حال
احداث هستند و خطوط آبي رنگ تحت مطالعه و بررسي به منظور احداث ميباشند.
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شكل ( : )10-4خطوط HVDCدر اروپا
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اولين خط انتقال فوق فشارقوي جريان مستقيم ( )HVDCبا ولتاژ  800كيلوولت در سال  2010بين ژيانگجيابا و شانگهاي
به طول تقريبا  2000كيلومتر به بهرهبرداري رسيده است .توان نامي اين خط  6400مگاوات مهيباشهد .شهكل ( )11-4ابتهدا و
انتهاي اين خط در كشور چين را نشان ميدهد .اين خط توسط شركت  ABBاحداث شده است.

شكل ( : )11-4خط  800كيلوولت  HVDCبه طول  2000كيلومتر در كشورچين

طوالنيترين خط انتقال جريهان مسهتقيم بها  2375كيلهومتر و ولتهاژ  600كيلوولهت در سهال  2014در كشهور برزيهل بهه
بهره برداري رسيده است .توان انتقالي توسط اين خط  7100مگاوات ميباشد .شكل ( )12-4ابتدا و انتهاي اين خط را در كشور
برزيل نشان ميدهد .اين خط نيز توسط شركت  ABBاحداث شده است.
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شكل ( : )12-4خط  600كيلوولت  HVDCبه طول  2375كيلومتر دركشور برزيل به عنوان طوالنيترين خط انتقا

خط انتقال  HVDCجين-پينگ به سونان با  2090كيلومتر طول و سهطح ولتهاژ  800كيلوولهت بها قابليهت انتقهال 7200
مگاوات بيشترين ظرفيت انتقال توان را در دنيا دارد .شكل ( )13-4ابتدا و انتهاي اين خط را در كشور چين نشان ميدهد .ايهن
خط نيز توسط شركت  ABBاحداث شده است.

شكل ( : )13-4خط  800كيلوولت  HVDCبه توان 7200مگاوات دركشور چين به عنوان پرتوانترين خط انتقال
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كشورهاي متعددي جهت انتقال نيرو از خطوط  HVDCبا ولتاژ باالتر از  400كيلوولت بهره بهردهانهد كهه برخهي از آنهها
عبارتند از:
 آسيا :چين ،هند ،اندونزي ،مالزي
 اروپا :سوئد ،آلمان ،لهستان ،نروژ ،هلند ،ايتاليا ،انگلستان ،استوني ،فنالند ،دانمارك
 امريكا :امريكا ،كانادا ،برزيل
شكل ( )14-4نمايانگر استفاده از خطوط انتقال  HVDCدر سراسر دنيا تا سال  2002ميباشد.

شكل ( : )14-4خطوط HVDCدر دنيا

با توجه به موارد اشاره شده در مورد فناوري انتقال  HVDCروشن است كه فناوري انتقال فوق فشارقوي از مرحله جنينهي
چرخه عمر عبور كرده است و در بسياري از كشورها از اين فناوري استفاده ميگردد .با درنظر گرفتن روند رو به رشد توسعه اين
فناوري و روند فزاينده تعداد واحدهاي انتقال فوق فشارقوي در دنيا اين فناوري در مرحله رشد قرار داشته و هنوز به مرحله بلوغ
وارد نشده است.
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-3-13-2چرخه عمر ادوات FACTS
به طور كلي با توجه به بررسي وضعيتفناوري ادوات FACTSميتواننتيجه گرفت كهاينفناوري از مطالعات كتابخهآنههاي و
دانشگاهي عبور كرده و در سراسر دنيا به خوبي معرفي شده است و از مرحله معرفي گذر كرده و در مرحله رشد قرار دارد .لذا با
توجه به وضعيت آن ،توسعه آن بسياررقابتي خواهد بود.
از جمله شركتهاي بزرگ و پيشگام در زمينهتوليد و توزيع ادوات FACTS؛ شركتABBسوييس ،زيمنس آلمان و توشيبا
ژاپن را ميتوان نام برد كه از راهبران اينحوزهاند.
تكنولوژي چند نسلي
برخي از تكنولوژيها پس از گذر از هر دورهاي ،نسل جديدي از آنها وارد عرصه تحقيق و توسعه ميشوند كه هر نسل بها
نسل قبل از خود تفاوتهايي در نوع ساخت ،طراحي ،كاربرد و  ...دارد .تكنولوژي ادوات  FACTSنيهز هماننهد ايهنگونهه
تكنولوژيها هستند و تاكنون دو نسل از آنهاشناختهشده و به مرحله كاربرد نيز رسيدهاند.
نسل اول اينتكنولوژي شامل تجهيزاتي است كه بر اساس سوئيچهاي تريستوري هستند كه از آن جمله ميتوانبه SVCها
اشاره كرد .اين نسل از نظر تكنولوژيكي از مراحل جنيني و رشد گذر كرده و به مرحله بلوغ خود رسيده است .بها توجهه بهه
توضيحات فوق ،نمودار چرخه عمر ادوات  FACTSنسل اول به شرح شكل زير  SVCاست.

شكل ( :)1-2چرخه عمر نسل اول فناوري ادوات FACTS
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اما از سال  1996نسل جديد از ادوات بر پايه سوئيچهاي الكترونيك قدرت IGBTها معرفهي شهدند .ايهن ادوات بههعنهوان
ادوات  FACTSنسل دوم مشهور هستند كه از مرحله تحقيقات و معرفي گذر كردهاند و از نظر توسعه تكنولهوژيكي در انتههاي
مرحله رشد خود قرار دارند .لذا نمودار چرخه عمر نسل دوم راميتوان به شرح شكل ؟؟؟ نمايش داد:

شكل ( :)2-2چرخه عمر نسل دوم فناوري ادوات FACTS

پس از بررسي چرخه عمر اينفناوري ،به بررسي وضعيت چرخه عمر محصول-بازار ادوات  FACTSميپردازيم.

-1-3-13-2چرخه عمر محصول-بازار
چرخه عمر محصول-بازار بيانگر فروش هر واحد محصول در طول زمان است .بسياري از محققين از چرخه عمر محصول-
بازار بهعنوان ابزاري براي شناسايي راهبردها و سياستهاي ورود به بازار ياتوليد يك كاال بهره گرفتهانهد .ايهن چرخهه هماننهد
چرخه عمر فناوري داراي  4مرحله به شرح زير است :معرفي ،رشد ،بلوغ و افول است .فروش يك محصهول در مرحلهه معرفهي
بهكندي صورت ميگيرد .سپس بهسرعت به نقطه اوج نسبتاً زودهنگام در مرحله رشد ميرسد .در مرحلهه رشهد ،ممكهن اسهت
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تقاضا قبل از اينكه به مرحله تنزل برسد داراي رشد نسبتاً آرامي باشد .همراه با اينتغيير ،تغييراتي را نيز در رشهد واقعهي شهرايط
رقابتي ،استراتژيها و عملكرد شاهد خواهيم بود.
چرخه عمر را ميتوان بهعنوان مجموعهاي از روابط داخلي كه با تغييراتسيستماتيك بازار مهرتبط هسهتند ،قلمهداد نمهود .در
مرحله معرفي برآورده نمودن يكنيازجديد يا موجود مطرح است .نياز جديد ميتواند شامل يك محصول ابداعي باشد .در حالي كه
نياز موجود ،شامل يك محصول استاندارد است .چنانچه محصول جديد باشد ،آنگاه عموماً رقابت بر روي محصهوالت متنهوعي
صورت خواهد گرفت .مرحله رشد شامل پذيرش بازار محصول و افزايش در سهم بازار سازمان است در مرحله بلوغ ،رقابت بين
شركتهايي كه با قيمت پايينتر محصول را عرضه ميكنندايجاد ميگردد .تقاضا را نيزميتوان از طريهق جهايگزيني محصهول
جديد يا تغيير شكل در خانواده محصول فعلي تعيين و افزايش داد .به محض اينكه محصول وارد مرحله تنزيل گرديد ،فروش به
شدت كاهشيافته و محصول ،مشتري خود را از دست ميدهد .عامل اصلي فروش در اين مرحله ،كهنه شدن و منسهوخ شهدن
محصول بوده و محصوالت (ابداعات) جديد جايگزين محصوالت فعلي ميگردند.
به طور اجمالي ميتوان بيان كرد كه از مشخصههاي اصلي محصول در مرحله معرفي چرخه عمر كوتاه آن؛ در مرحله رشهد
حجم پايين فروش؛ در مرحله بلوغ حجم باالي فروش و تنوع پايين محصول و در مرحله كنتهرل مجهدداً بهه حجهم پهاييني از
فروش دست خواهيم يافت.
با توجه به شواهد موجود در خصوص ادوات  FACTSميتوان اينگونه بيانكرد كه برخي از اين ادوات تجاري شدهاند و در
سراسر دنيا به فروش ميرسند و در حقيقت در مرحله بلوغ خود قرار دارند كه از آن جمله ميتوان به ادوات نسل اول مانند svc

ها اشاره كرد؛ اما برخي ديگر از آنهاكه در دسته نسل دوم قرار ميگيرند در مراحل سهاخت پهايلوتي قهرار دارنهد و بهه مفههوم
گسترده شناخته شدهاند اما كاربرد ندارند و ميتوان گفت كه در مرحله رشد قرار دارند و هنوز سهم بازار را بهه خهود اختصهاص
ندادهاند.
انواع محصوالت ادوات FACTSكه در دو دسته كلي نسهل اول و نسهل دوم طبقههبنهدي مهيشهوند از نظهر چرخهه عمهر
محصوالت با يكديگر متفاوتاند.
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در خصوص ادوات  FACTSنسل اولي ،عالوه بر شركتهاي  ،ABBزيمهنس و توشيباكشهورهاي چهين و هنهد نيهز وارد
عرصه توليد شدهاند .قابل ذكر است كه كشورچين به دليل گستردگي صنايع فوالد خود ،تقاضاي داخلهي نسهبتاً بهاالي خهود را
پاسخگوست .اين نوع از محصوالت در مرحله بلوغ چرخه محصول-بازار قرار دارند كه نمودار آنها به شرح زير است:

شكل ( :)3-2چرخه عمر محصول-بازار نسل اول ادوات FACTS

همچنين قابل ذكر است كهتوليد ادوات نسل دومي در مرحله ابتدايي رشد است و توليدآنها به اندازه نسل اوليهها فراگيهر
نشده است و تنها شركتهاي  ،ABBزيمنش و توشيبا بهعنوان توليدكنندگان اصلي محسوب ميشوند.

شكل ( :)4-2چرخه عمر محصول-بازار نسل اول ادوات FACTS
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با توجه به نمودار محصول-بازار نسل دوم ادوات FACTSميتواناينگونهنتيجههگيريكردكههاين نسهل از محصهوالت ههم
اكنون در مراحل ابتدايي عمر در بازار خود قرار دارند و رشد آينده را ميتوان براي آنها پيشبيني كرد .شكل زيربه طور خالصه
بيان ميكند كه تاثير چرخه عمر بر استراتژيها چگونه خواهد بود:

شكل ( :)5-2چگونگي اثر چرخه عمر بر استراتژيها
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 -3نتيجهگيري
اسناد توسعه فناوري بهمنظور پوشش نيازهاي متفاوت سياستگذاري نوآوري و فناوري تدوين ميگردند .در هريهك از ايهن
حاالت ،سند راهبردي به خروجيهاي متفاوتي منتهي ميشود .آنچه كه تعيهينكننهدهي خروجهيههاي حاصهل از سهند اسهت،
فرضهايي است كه بهعنوان ويژگيهاي ذاتي موضوع مورد مطالعه قلمداد ميگردند .اين فهرضهها از آن جههت كهه بههطهور
پيشفرضي غير قابل تغيير در چارچوبهاي ذهني سياستگذاران قرار گرفته است ،فرضهاي اساسهي يها مفروضهات بنيهادين
ناميده ميشوند .مفروضات بنيادين ويژگي هايي غيرقابل تغيير و ذاتي از موضوع مورد مطالعه (توسعه فناوري) هستند كهه سهند
راهبردي نهتنها در شكلدهي آنها نقشي نداشته ،بلكه بر مبناي آنها استوار ميگردد .با طراحي سند بر پايه مفروضات بنيادين،
عدم قطعيتهاي پديدار شده در بخشهاي مختلف تصميمگيري در سند راهبردي مهار ميشود.
با توجه به اهميت و نقش مفروضات بنيادين در اتخاذ جهتگيريهاي توسعه فناوري ،پرداختن به آنهها در ابتهداي تهدوين
اسناد ملي فناوريهاي راهبردي ضروري است .تشريح اين مفروضات منجر به شفافسازي تصميمگيريها در طول تدوين سند
(كاسته شدن از عدم قطعيت) و در طي گامهاي بعدي ميشود.
در گزارش اولين مرحله از پروژه "تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيهت بهاال"،
در دو بخش به تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات و تبيين مشخصههاي فناوري توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيهت
باال ارائه شد .در بخش اول ،ابعاد موضوع و محدوده مطالعات از دو منظر سطح تحليل جغرافيايي و افهق زمهاني تحليهل مهورد
ارزيابي قرار گرفت و در بخش دوم مشخصه هاي فناوري شامل سابقه فناوري ،پيچيدگي فناوري ،تناسب فناوري ،حوزه استفاده
فناوري ،موقعيت راهبردي فناوري و چرخه عمر آن تبيين گرديد .چكيده نتايج بدين شرح است:
 موضوع مطالعات ،احداث سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت بهاال شهامل ولتهاژ  ACبهاالتر از  400كيلوولهت و DC

محدوده جغرافيايي ملي ميباشد.
 افق زماني تحليل در خصوص فناوري سيستم هاي انتقال برق با ظرفيت بهاال بها توجهه بهه ايهن كهه دسهتيابي بهه
سيستمهاي فوق فرايندي مستمر ميباشد ،بلند مدت ارزيابي شده است .افق زماني دستيابي به فناوري انتقال با ولتاژ
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 765كيلوولت  ACو فناوري انتقال با ولتاژ  ± 500كيلوولت  DCبه عنوان گام اول ده سهاله در نظهر گرفتهه شهده
است.
 با توجه به اينكه فناوري سيستم هاي انتقال برق با ظرفيت باال تاكنون در سطح ملي اجرا نشده است ،ايهن فنهاوري
جديد محسوب ميشود .اگرچه مقدمات احداث طرح  765كيلوولت EHVACدر مسير عسلويه به تيران فراهم شده
است و مقدمات احداث طرح  HVDCبه ظرفيت  1000مگاوات از سمنان بهه گلپايگهان و بها سهطح ولتهاژ ± 500
كيلوولت نيز فراهم شده است كه درمرحله طراحي قرار دارد.
 اين فناوري با توجه به چند رشتهاي بودن و همچنين هزينه باالي تحقيق و توسعه آن جهز فنهاوريههاي پيچيهده
طبقه بندي گرديد.
 با در نظر گرفتن قابليتهاي اين فناوري در تامين نيازهاي شبكه انرژي كشور مانند يكپارچهه كهردن منهابع انهرژي
دوردست ،افزايش قابليت صادرات برق به كشورهاي همسايه از طريق زمين يا دريا ،اتصال بين شبكههاي مختلف و
ناهماهنگ جريان متناوب ،افزايش پايداري و قابليت اطمينان شبكه ،آلودگي زيست محيطهي كمتهر ،كهاهش قابهل
مالحظه اثرات ميدآنهاي مغناطيسي  ،ACكاهش حريم خطوط انتقال هوايي ،كاهش تلفات و  ...اين فناوري براي
كش ور ايران يك فناوري مناسب است .از ديدگاه زيرساخت نيز با درنظر گهرفتن شهباهت بسهيار زيهاد سيسهتمههاي
ACاين فناوري با خطوط انتقال 400كيلوولت ،مي توان نتيجه گرفت كه عمده زيرساختهاي مورد نياز براي توسعه
اين فناوري اعم از منابع انساني و تجهيزات در كشور وجود داشته و تنهها بهه ارتقها سهطح دانهش و تكنولهوژي در
زيرساخت ها نياز خواهد بود .با توجه به وجود زيرساختهاي فناوري با ولتاژ  400كيلوولت در كشور ميتوان فناوري
سيستمهاي انتقال با ولتاژ باالتر از  400كيلوولت را از اين نظر مناسهب دانسهت .درخصهوص سيسهتمههاي  DCاز
آنجايي كه يكي از مهمترين بخشها كسب دانش فني مربوط به طراحي ،ساخت و تسهت بخهشههاي الكترونيهك
قدرت ميباشد ،لذا عالوه بر لزوم ارتقا سطح دانش و تكنولوژي در زيرساختها ،نياز بهه كسهب تجربهه در راسهتاي
ساخت تجهيزات اصلي نيز وجود دارد.
 كشور ايران داراي پهنه گسترده اي بوده و انتقال برق به تمامي نقاط كشهور مسهتلزم اسهتفاده از خطهوط انتقهال در
مسافتهاي طوالني ميباشد؛ اين مسئله نشاندهنده اهميت دستيابي به فناوري انتقال برق بها ظرفيهت بهاال بهراي
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كشور ايران است .با توجه به كليدي بودن اين فناوري براي كشور ايران و در نظر گرفتن اهميت موضوع انهرژي در
تعامالت بينالمللي امروز دنيا ميتوان اين فناوري را در گروه فناوريهاي راهبردي طبقهبندي كرد.
 در تعيين چرخه عمر فناوري انتقال برق با ظرفيت باال با توجه به مطالب مطرح شده در گزارش مهيتهوان گفهت در
حال حاضر خطوط انتقال ACبين  400تا  765كيلوولت در مرحله بلوغ هستند؛ در واقع تحقيقات بر روي اين سطح
ولتاژ به اتمام رسيده است و تا حد مطلوبي توسعه يافته اسهت .امها سهطح ولتهاژ بهاالتر از  765كيلوولهت تها 1500
كيلوولت همچنان در مرحله رشد ميباشد و تحقيق و توسعه در اين سطح از فناوري كماكان ادامهه دارد .تكنولهوژي
خطوط انتقال با ولتاژ باالتر از  1500كيلوولت در ابتداي مسير توسعه قرار داشته و تحقيقات ابتدايي جهت انتقال برق
با استفاده از اين خطوط در حال بررسي است .بنابراين تكنولوژي خطوط انتقال با ولتاژ بهاالتر از  1500كيلوولهت در
مرحله جنيني ميباشد .همچنين در تعيين چرخه عمر فناوري انتقال  HVDCبا توجهه بهه مطالهب مطهرح شهده در
گزارش ميتوان گفت عليرغم پروژههاي متعدد انجامشده و مطالعات و فعاليتهاي صورت گرفته ،نظر به پيشهرفت
فناوري ساخت سوئيچهاي نيمههادي نظير تريستور و  ،IGBTاين تكنولوژي هنهوز در حهال توسهعه و پيشهرفت در
كشورهاي مختلف جهان ميباشد و ظرفيت انتقال توان و همچنين سطح ولتاژ قابهل دسهتيابي روز بهه روز در حهال
افزايش است ،لذا فناوري درمرحله رشد قرار دارد و تحقيق و كار بر روي اين فناوري كماكان ادامه دارد.
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 -1مقدمه
تغييرات فناورانه از طريق نوآوري در دنياي كنوني از يك سو و لزوم اين تغييرات پرشتاب در محصوالت و فرآيندها از سويي
ديگر ،شرايطي را بهوجود آورده است كه نوآوريهاي فناورانه به عنوان مهمترين عامل رقابتپذيري در س ازمآنه اي ام روزي
نمود پيدا كند .امروز دستيابي به نوآوريهاي فناورانه از طريق تحقيق و توسعه با توجه به گستردگي و بينرشتهاي بودن عل وم،
كاري بسيار دشوار است .از اين رو هوشمندي فناوري مي تواند كاربردهاي فراواني داشته باشد .هوشمندي فناوري از دو بخ ش
شناسايي حوزههاي فناورانه و آيندهپژوهي فناوري تشكيل شدهاست.
در بخش شناسايي حوزههاي فناورانه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال ،كاربردها ،اجزاء و زيرسيستمهاي فناوري م ورد
نظر مشخص ميگردد .اين امر با استفاده از درخت فناوري صورت ميپذيرد .درخت فناوري با هدايت سياستگذاري در رابطه با
فناوري موردنظر به تعيين اولويتها و سمت و سوي كالن حركت فناوري كمك مينمايد.
جهت استخراج و تهيه درخت فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال ،نخست باي د س اختار و اج زا اي ن سيس تمه ا
مطالعه و بررسي گردند .سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال شامل دو دسته  EHVACو  HVDCميباشند كه ساختار كلي
آنها بصورت زير ميباشد.
جهت انتقال برق از نيروگاه به مصرفكننده از شبكه برق استفاده ميگردد .شبكه برق داراي قسمتهاي مختلفي ميباش د
كه در شكل ( )1-1آورده شدهاست.

شكل ( :)1-1نماي كلي شبكه برق
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جهت انت قال برق با ظرفيت باال بايستي ولتاژ برق در شرايط مطلوب قرار گيرد .اين ام ر در پس ته اي فش ارقوي ص ورت
مي پذيرد .پس از افزايش ولتاژ ،انرژي توسط خطوط انتقال به سمت مصرفكنندهه ا ه دايت م يگ ردد .ش كل ( )2-1اج زاي
مختلف سيستم انتقال  EHVACرا كه شامل پست فشارقوي و خطوط انتقال ميباشد ،نشان ميدهد.

شكل ( :)2-1نماي كلي از چيدمان اجزاي يك خط انتقال EHVAC

در شكل ( )2-1شماره  1نشاندهنده خط انتقال  EHVACدر سمت اوليه است ،شماره  2سيم محافظ را نش ان م يده د.
شماره  3خطوط هوايي ،شماره  4ترانسفورماتور ولتاژ ،شماره  5قطعكنندهها ،شماره  6كليدهاي قدرت ،شماره  7ترانس فورماتور
جريان ،شماره  8برقگير ،شماره  9ترانسفورماتور قدرت ،شماره  10اتاق كنترل ،شماره  11ديواركشي جهت مراقبتهاي امنيتي و
شماره  12خط انتقال  EHVACدر سمت ثانويه را نشان ميدهد.
نماي كلي از يك سيستم انتقال  ،HVDCاجزا و چيدمان آنها در شكل ( )3-1آمده است .در شكل ( )4-1نيز اجزاي اصلي
يك پست  HVDCدو پل و خط انتقال آن به صورت شماتيك نشان داده شده اس ت .در اي ن ش ماتيك الكتروده اي زم ين،
فيلترهاي  ACو  ،DCبانك خازني ،ترانسفورماتورهاي مبدل ،مبدلهاي  HVDCو سيستم كنترل و حفاظت آنها نش ان داده
شده است.
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شكل ( :)3-1نماي كلي از چيدمان اجزاي يك خط انتقال HVDC

شكل ( :)4-1شماتيك تجهيزات اصلي پست  HVDCو خط انتقال

اجزاي اصلي سيستم  HVDCدر بخش خط شامل هاديهاي انتقال هوايي ،كابل انتقال  HVDCبراي خطوط زمين ي ي ا
زير دريا ،دكل ،مقره و سيم زمين ميباشد .اجزاي اصلي بخش پست نيز شامل مبدل ،فيلترهاي هارمونيكي  ACو  ،DCراكتور
صافي ،ترانسفورماتور مبدل ،بريكرهاي فشارقوي  ACو  ،DCالكترود زمين ،سيستم كنترل و جبرانساز است.
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هر چند ادوات  FACTSداراي تنوع وسيعي هستند ولي از نظر ساختار داراي تشابههاتي هستند و اجزائ بكار رفته در آنه ا
در بسياري موارد مشابه است بويژه وقتي ادوات نسل اول و دوم بطور مجزا ديده شوند ميزان اشتراك اجزا در ادوات ه م نس ل
بسيار زياد است .شكل( )5-1تصوير يك SVCرا نشان ميدهد.

شكل ( :)5-1شماي ساده از يكSVC

اجزائ بكار رفته در اين تجهيز در شكل( )5-1نشان داده شده است

شكل (:)6-1شماي چيدمان ادوات در SVC

شكل( )7-1تصوير يك statcomرا نشان ميدهد.
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شكل (:)7-1شماي يك STATCOM

اجزائ بكار رفته در اين تجهيز در شكل( )8-1نشان داده شده است.

شكل (statcom :)8-1

از جمله ديگر ادوات  FACTSمهم در حوزه شبكه انتقال  TCSاست كه شكل( )9-1ساختار آن را نشان مي دهد
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شكل (TCSC :)9-1

بطوركلي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال را ميتوان در سه حوزه مطالعات سيستم ،خط و پست طبقهبندي نم ود ك ه
هريك از حوزهها داراي زيربندهاي متفاوتي ميباشند .رويكردهاي مختلفي براي شناسايي حوزه هاي فناورانه وجود دارد ك ه از
ميان آنها ،رويكرد تهيه نگاشت (درخت) فناوري براي برنامهريزي فناوري در سطح ملي مورد استفاده قرار م يگي رد .نگاش ت
فناوري شامل تعدادي گره و خطوط ارتباطي ميباشد كه هر گره بيانگر يك موضوع ،مفهوم ،زيرفن اوري ،ك اربرد ي ا ه ر ن وع
اطالعات ديگر بوده و خطوط ارتباطي بين گرهها ،نحوه ارتباط آنها با يكديگر را نشان ميدهند .يكي از مهمترين كاربرده اي
نگاشت فناوري ،امكان شناسايي و تحليل و تصميمگيري بر روي فناوري مرتبط با فعاليتها يا فرآيندهاي سازمان و همچن ين
كنترل و رديابي اثرات فناورانه آنها بر محصوالت و خدمات آن ميباشد.درخت فناوري كه ارائه دهنده نقش ه راه دس تيابي ب ه
فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال ميباشد در شكل ( )10-1به نمايش گذاشتهشدهاست.
در قسمت آيندهپژوهي فناوري ،با توجه به عدم قطعيتهاي موجود و شناسايي آنه ا ،آين دهه اي محتم ل ب راي فن اوري
سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال شناسايي ميگردد و بر اساس عدم قطعيتها تصميمگيري به گونهاي انجام ميش ود ك ه
در ادامه نقشه راه براي تك تك سناريوها يا براي پا برجاترين آنها تدوين گردد.
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ACSR

AAAC

OPGW
Oil-Filled

AAC
SLAC

Mass-Impregnated

AC/DC
ACAR

AC

DC

AC/DC

FACTS
SVC
STATCOM
LV
TCSC
SSSC
DC

AC
TCPST

LV

UPFC
IPFC

FACTS
HPFC

اجزاي مشترك بين سيستم هاي HVDCو EHVAC

اجزاي اختصاصي سيستم HVDC
Wall
bushing
اجزاي اختصاصي ادوات FACTS
SF6
AC

شكل ( :)10-1درخت فناوري

DC

DC
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 -2شناسايي حوزههاي فناورانه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
در اين بخش كاربردها ،اجزاء و زيرسيستمهاي فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال مشخص ميگ ردد .بط وركلي
سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال را مي توان در سه حوزه مطالعات سيستمي ،خط و پست طبقهبندي نم ود ك ه هري ك از
حوزهها داراي زيربندهاي متفاوتي ميباشند .در ادامه هر يك از اين حوزهها به تفكيك مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -1-2حوزه مطالعات سيستم
اولين قدم در تهيه سند راهبردي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال در كشور ،استخراج نقشه راه گسترش و توسعه شبكه
انتقال ميباشد .نيازهاي آتي كشور طي سالهاي آينده ،تنگناهاي موجود جهت گس ترش ش بكه ،مش كالت زيس ت محيط ي
موجود ،جوابگو بودن يا نبودن سيستمهاي فعلي در آينده و  ...همگي مواردي هستند كه لزوم مطالعات امكانسنجي استفاده از
كريدورهاي انتقال  ACيا  ،DCدر ابتداي مسير راه را موجب ميشوند .در ح وزه مطالع ات سيس تمي ،اس تراتژي كل ي كش ور
درزمينه تبادالت داخل كشور در مسيرهاي مختلف ،گسترش تبادل با كشورهاي همسايه ازطريق زمين يا دريا و  ...موردتوجه و
بررسي قرار گرفته و نيازهاي گسترش شبكههاي  ACيا  DCدر هر منطقه تعيين ميگردد.
پايه اصلي توسعه شبكه انتقال را طراحي مسيرهاي اصلي انتقال توان در شبكه تشكيل م يده د .معم وال نق اط تولي د در
نزديكي مراكز مصرف نيستند و براي انتقال حجم نسبتا بااليي از توليد به مراكز مصرف ،نياز به مسيرهاي انتقال توان ميباشد.
در حال حاضر دو فناوري انتقال با سطح ولتاژ  ACو در ولتاژ بسيار باال ( )EHVو فناوري انتقال با سطح ولتاژ  DCبراي انتقال
حجم باالي توان در مسيرهاي طوالني در جهان كاربرد دارد .هر يك از اين دو فناوري ،مزيتهاي نسبي مربوط به خود را دارد
كه با انجام مطالعات امكانسنجي توسعه شبكه و براي هر مورد ميتوان طرح مناسب را براي انتقال توان يافت.
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در اكثر مطالعات در سطح دنيا براي توسعه شبكه انتقال ،رويكرد بر مبناي سناريو 1حاكم است .در اين فلسفه طراحي شبكه،
ابتدا سناريوهاي مختلف توسعه شبكه بر اساس وضعيت موجود و تنگناهاي انتقال توان در شبكه و همچنين نيازهاي آتي براي
انتقال توان در آينده ،پيشنهاد ميشوند .براي هر يك از اين سناريوها ،دو دسته مطالعات شامل مطالعات فني به منظور اطمينان
از كفايت ظرفيت الزم و مطالعات اقتصادي به منظور انتخاب طرح بهينه انجام ميشود و سپس با توجه به نتايج اي ن دو دس ته
مطالعات ،انتخاب طرح برتر انجام ميشود .در شكل ( )1-2مراحل انجام مطالعات توسعه شبكه از مرحله پيشامكانس نجي ت ا
طراحي تفصيلي مشاهده ميشود  .يكي از نكات مهم نشان داده شده در اين شكل ،ميزان تخمين ي ا ع دم قطعي ت در ب رآورد
بودجه الزم براي انجام طرح توسعه است .همانطور كه ديده ميشود با پيش روي در مراح ل انج ام مطالع ات ،تخم ين بودج ه
دقيقتر شده و عدم قطعيت آن كاهش مييابد .با توجه به مفهوم ايجاد شده براي توسعه شبكه در اين شكل ،آنچ ه ك ه ب راي
تدوين نقشه راه و سياست گذاري توسعه شبكه بر اساس يكي از دو فناوري انتقال با سطح ولتاژ  ACو يا سطح ولتاژ  DCباي د
مورد نظر قرار گيرد ،مرحله اول (پيشامكانسنجي) و يا شايد بخشي از مرحله دوم مطالعات مقدماتي است .البته ممك ن اس ت
همان مطالعات پيشامكانسنجي نيز كفايت الزم را براي تصميمگيري و تدوين نقشه راه ايجاد نمايد.

- Scenario Based

1
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شكل ( :)1-2مراحل انجام طرح توسعه شبكه

 -1-1-2مطالعات طراحي و ظرفيتسازي
مهمترين بخش از مطالعات فني در راستاي تهيه نقشه راه شبكه ،مطالعات ظرفيتسازي و كنترل گ ردش ت وان در ش بكه
است كه عمدتا با استفاده از تحليل پخش بار  DCانجام ميگيرد .درخصوص كريدورهاي  ،ACآنچه كه در انتقال توان و نحوه
جابجايي آن در سطح شبكه براي مطالعات پيشامكانسنجي كفايت ميكند ،تحليل پخشبار  DCاست كه به خوبي ميتوان د
ظرفيت هاي انتقال توان مورد نياز در شبكه را شناسايي كرده و كريدورهاي الزم براي انتقال توان را نش ان ده د .از آنج ا ك ه
كنترل توان عبوري از خطوط  DCبطور كامل قابل انجام است ،بنابراين ميت وان كري دورهاي  DCرا ني ز در پخ شب ار DC

مدلسازي نمود .دركل دو فعاليت عمده در اين بخش صورت ميگيرد:
تعيين نوع و ظرفيت خط
در ابتدا با انجام مطالعات پخش بار ،نوع خطوط  DCيا  ACموردنياز در شبكه و محل موردنظر براي آن تعيين ميگردد.
مطالعات حالت اضطراري

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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عالوه بر مطالعات در حالت كاركرد عادي شبكه ،براي تحليل و ارزيابي كاركرد در حالت اضطراري نيز مطالع ات ش بكه و
تحليل پخش بار صورت ميگيرد.

 -2-1-2مطالعات توان راكتيو
در كنار مطالعات ظرفيتسازي ،يكي ديگر از مطالعات الزم در هر دو بخش خطوط  ACو  ،DCمطالعات توان راكتيو است.
از آنجا كه خطوط  ACطويل و با سطح ولتاژ باال ،مقادير بزرگي توان راكتيو به ش بكه (خصوص ا در زم ان ك مب اري) تزري ق
مي كنند ،بنابراين تحليل توان راكتيو براي اين خطوط كامال الزم و ضروري است .از سوي ديگر ،ايستگاههاي دو طرف خطوط
 DCبه واسطه وجود مبدلهاي الكترونيك قدرت ،حجم بااليي از توان راكتيو را جذب ميكنند .بنابراين در اينج ا ني ز مطالع ه
توان راكتيو الزم است .البته شايد بتوان گفت مطالعات توان راكتيو بيشتر در مرحله مطالعات مقدماتي كاربرد دارد .لكن به خاطر
ديد كلي از ميزان گردش توان راكتيو در شبكه ،ممكن است نياز باشد در مرحله پيشامكانسنجي نيز در نظر گرفته شود.
الزم به ذكر است كه در كنار مطالعات فني ،مطالعات اقتصادي به منظور برآورد كلي هزينههاي سناريوهاي پيشنهادي ني ز
الزم است تا بتوان در نگرشي كلي ،مقايسهاي بين طرحهاي مختلف انجام داد .البته در اينجا هزينههاي تجهيزات بسيار كلي و
تقريبي ديده ميشود و همانطور كه در شكل ( )1-2نيز مشاهده ميگردد ،دقت تخمين در اين مرحله نسبتا پايين و عدم قطعيت
هزينهها باال است.

 -2-2حوزه خط
به دليل آنكه نيروگاهها در خارج از مناطق شهري ميباشند ،نياز است به گونهاي انرژي برق توليدي توسط اين نيروگاهها به
مصرف كنندگان برسد .بدين منظور وجود خطوط انتقال الزامي است .ب ا طراح ي و به رهب رداري از خط وط انتق ال ع الوه ب ر
برقرساني به مصرفكنندهها ،مزاياي ي نظير افزايش قابليت اطمينان شبكه ،ارتباط دو منطقه با پيك بار غي ر همزم ان و بهب ود
برقرساني ،ارتباط بين كشورها و ...نيز تامين ميگردد.
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 -1-2-2تجهيزات اصلي
جهت احداث خط و بهرهبرداري از آن نياز به تجهيزاتي نظير هادي ،مقره ،دكل ،سيم محافظ و ساير يراقآالت ميباشد؛ به
عنوان مثال نقش دكلهاي خط انتقال نگهداري هاديها در فاصله هوايي مناسب از يكديگر و از زمين بوده و زنجيره مقره نيز
براي نگهداري و ايزوله نمودن هاديهاي تحت ولتاژ باال از بدنه دكلها تعبيه مي گردد .همچنين سيم محافظ ه وايي ك ه در
سرتاسر مسير خط امتداد مي يابد تنها به عنوان چتري محافظ بر روي هاديها بوده تا آنرا از برخورد مستقيم ص اعقه و ايج اد
اختالل در انتقال انرژي مصون دارد .در ادامه در رابطه با آنها توضيحاتي ارائه ميگردد.

-1-1-2-2هادي
هادي يا رسانا به مواردي گفته ميشود كه قابليت عبور جريان الكتريكي را از خود داشته باشند .در خطوط انتقال نيز عام ل
اصلي انتقال انرژي برق همين هاديها هستند .جنس هاديها در خطوط انتقال معموال فوالد ،آلومينيوم يا آلياژي از آلوميني وم
ميباشد و مس كاربرد چنداني در هاديهاي خطوط انتقال ندارند .هاديهايي نظير ،ACSR/AW ،ACSR/AS ،ACSR/GS
 ACAR ،AAACو AACهاديهاي پركاربرد در صنعت برق ميباشند كه از بين آنها  ACSR/GSبيش ترين ك اربرد را در
خطوط انتقال دارند و هاديهاي  AACكاربرد چنداني در خطوط انتقال ندارند .هاديهاي  ACSRبيشتر در جاهايي كه فاصله
دكلها از هم بيشتر و شرايط آب و هوايي سخت ميباشد ،كاربرد دارند .شكل ( )2-2نمايشگر يك هادي  ACSRميباشد.

شكل ( :)2-2يك نمونه هادي ACSR
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هاديهاي آلومينيوم – فوالد )(ACSR

اين هاديها با تركيبي از رشتههاي آلومينيوم با درجه خلوص باال و رشتههاي فوالد گالوانيزه بافته ميشوند كه رشتهه اي
فوالدي در اليههاي مركزي و رشتههاي آلومينيومي در اليههاي بيروني قرار دارند .سيمه اي ف والد گ الوانيزه ) (GSدر
كالس هاي مختلفي از پوشش گالوانيزه توليد ميشوند .اين هاديها معموال به تنهايي به عنوان رسانا م ورد اس تفاده ق رار
نمي گيرند اما به عنوان سيم گارد كاربرد گسترده اي دارند .با توجه به اينكه در مناطق آل وده ،مقاوم ت ف والد گ الوانيزه در
مقابل خوردگي كم است ميتوان از مغزي فوالد با روكش آلوميني ومي (ن وع  AWي ا  )ASاس تفاده نم ود .در ن وع ،AS
آلومينيوم جامد بدون اينكه ذوب گردد با يك فرآيند حرارتي مناسب به صورت روكش روي سطح رشتههاي فوالدي ق رار
ميگيرد .در نوع  AWپودر مخصوصي از آلومينيوم روي سطح رشته هاي فوالدي فشرده شده و با فرآيند حرارتي وي ژهاي
بدون اينكه آلومينيوم ذوب شود رشتههاي فوالدي پوشش داده ميشود .هادي نوع  AZمشابه هاديهاي  ASو  AWبوده
با اين تفاوت كه به جاي رشتههاي فوالدي روكش آلومينيوم  ASيا  AWدر هسته مركزي ،از ن وع رش تهه اي ف والدي
روكش آلومينيوم  AZاستفاده ميگردد .كد يا خالصه عناوين هاديهاي  ACSRبرگرفته از واژههاي زير ميباشد:
Aluminum Conductor Steel Reinforced



براي مغزي فوالدي هاديها نيز عناوين  GSو  ASو  AWو  AZدر نظر گرفته ش ده اس ت ك ه اي ن ك دها برگرفت ه از
عبارات زير ميباشند:
Galvanized Steel Core=GS



Aluminum Steel Core= AS



Aluminum Clad Steel Core= AW



Aluminum Coated Steel Core=AZ



بنابراين هاديهاي  ACSRمي توانند از انواع مختلف تشكيل شوند .در مواردي كه شدت آلودگي در مسير خطوط نيرو باال
نيست ميتوان از هاديهاي با مغ زي ف والدي گ الوانيزه ي ا  ACSR/GSك ه ارزانت ر از ديگ ر ان واع ه اديه ا يعن ي
 ACSR/ASيا  ACSR/AWميباشد ،استفاده نمود .به هر حال استفاده از دو نوع هادي اخير ،ميزان خوردگي هاديها را
در مناطق آلوده كاهش ميدهد .هادي  AZنيز در مقابل خوردگي داراي مقاومت مناسبي اس ت ام ا در مقايس ه ب ا  ASو
 AWمقاومت آن در مقابل خوردگي كمتر است به همين دليل در مقايسه با رشتههاي فوالدي روك ش آلوميني وم  AWو
 ASكاربرد كمتري دارد.
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هاديهاAAC

اين هاديها تنها از بافت رشته هاي آلومينيوم با درجه خلوص باالتر از  99/5درصد ساخته ميشوند .بك ارگيري آلوميني وم
خالص در تمام رشته ها سبب پديدار شدن ويژگيهاي مثبت و منفي ميگردد كه از جمله آنها ميتوان به كاهش مقاومت
كششي ،كاهش وزن ،افزايش عمر هادي در مناطق آلوده و هدايت الكتريكي مناسبتر آنها اشاره نمود .خالصه ن ام اي ن
نوع هاديها از واژههاي زير گرفته شده است:
All Aluminum Conductor



اين نوع هاديها در برابر آلودگي ،مقاومت بيشتري از هاديهاي آلومينيوم –فوالدي ارائه ميدهند و لذا اس تفاده از آنه ا
بيشتر در مناطق آلوده انجام ميگيرد.

هاديهاي AAAC

اين نوع هاديها تنها از آلياژ مقاوم آلومينيوم ساخته ميشوند .عنوان اين هاديها نيز از عبارت زير گرفته شده است.
All Aluminum Alloy Conductor



مقاومت اين نوع هاديها در مقابل خوردگي بيش از هاديهاي  ACSRميباشد به همين دليل اگر چه قيم ت اي ن ن وع
هاديها بيشتر است وليكن به لحاظ عمر بيشتر ،عمدتا در مناطق آلوده ميتوان از آنها استفاده نمود.

هاديهاي ACAR

هاديهاي  ACARبا تركيبي از رشتههاي آلياژ مقاوم آلومينيوم در اليههاي مركزي و رشتههاي آلومينيوم با درجه خلوص
باال در اليههاي بيروني بافته ميشوند .در حقيقت اين هادي داراي مشخصهاي در حد فاصله دو هادي  AAACو AAC

ميباشد .عنوان اين هاديها از واژههاي زير گرفته شده است:
Aluminum Conductor Aluminum Alloy Reinforced



اين نوع هاديها نيز داراي مقاومت مناسبي در مقابل خوردگي ميباشند ،اما مقاومت مكانيكي آنها نسبت به ه اديه اي
 AAACكمتر است .به همين دليل از اين نوع هاديها در مناطق آلوده و گرم كه داراي زمستان سخت نيس تند ،اس تفاده
ميگردد .در ديگر مناطق از اين نوع هاديها ميتوان در اسپنهاي كوتاه استفاده نمود.
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هادي با تلفات كم )(SLAC

بررسيها نشان داده است كه با تغيير شكل رشتهها در هاديهاي  ACSRميتوان ظرفيت انتقالي آن را به ميزان قابل
توجهي افزايش داد .هادي  SLACطوري ساخته شده است كه نسبت به هادي  ACSRبا قطر و وزن مشابه ،حدود  11تا
 13درصد مقاومت الكتريكي كمتري دارد .در هاديهاي  ACSRمعمولي كليه رشتههاي آلومينيومي و فوالدي داراي
مقاطع دايرهاي شكل ميباشند در حالي كه در هاديهاي  SLACبا انتخاب مقاطع غير دايرهاي ،فاصله هوايي بين رشتهها
كمتر ميشود .اين هاديها كامال مشابه هاديهاي  ACSRبوده و تنها به خاطر دارا بودن ظرفيت انتقال باالتر و كم بودن
تلفات به نام SMALLLOSSACSRشناخته شدهاند.
ساير موارد
هادي آلياژ آلومينيوم ،آلمك – آلدري و هادي فوالدي با روكش آلومينيومي از ديگر هاديهاي موجود ميباشند .هادي آلياژ
آلومينيوم ،آلمك – آلدري داراي خلوصي حدود  98/3درصد بوده و تقريبا  65تا  75درص د از وزن آن را مني زيم تش كيل
ميدهد .و نيز حدود  5تا  6درصد از سيليسيم ميباشد .اين هادي معموال در خطوط  63كيلوولت با اسپنهاي كوتاه ( 150تا
 200متر) مورد استفاده قرار ميگيرد .در هادي فوالدي با روكش آلومينيومي )(Aluminum Clad Steelاز آلومينيوم
به عنوان روكش هاديهاي فوالدي استفاده شده است .نوع فوالد مورد استفاده ميتوان د از ن وع معم ولي داراي مقاوم ت
مكانيكي بين  120-140 kg/mm2و يا فوالد نوع سخت داراي مقاومت مكانيكي بين  150-180 kg/mm2باشد .ك اربرد
اين هاديها در خطوط هوايي به عنوان سيم محافظ ميباشد.
الزم به ذكر است كه در خطوط  ACو سيستمهاي  HVDCهوايي (خطوط 1)OHLهاديهاي مورد استفاده اغلب از نوع
 ACSRميباشند.

- OverHead Line

1
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-2-1-2-2كابل
امروزه براي انتقال توان  HVDCتكنولوژي خطوط هوايي  OHLو كابلهاي زميني يا دريايي مطرح هستند .كاربرد عمده
خطوط هوايي در ظرفيت باالي  1000مگاوات و فواصل بيش از  200كيلومتر است .از كابلهاي زيرزميني يا دريايي نيز اغل ب
براي انتقال توآنهاي  100تا 1000مگاوات در فواصل بيش از  50كيلومتر استفاده ميشود .اين دو تكنولوژي با يكديگر سازگار
ميباشند و مي توان به صورت تركيبي از خطوط هوايي و كابل استفاده نمود ،براي اين منظور اتصاالت خاصي 1پيشبيني ش ده
است.
هزينه كابل زميني حدود  2تا  3برابر خطوط هوايي  OHLاست كه با در نظر گ رفتن هزين هه اي پس ت  HVDCهزين ه
نهايي پروژه را تا حدود  1/5برابر افزايش ميدهد .بنابراين استفاده از كابل زيرزمين ي ب ه ج اي خط وط ه وايي  OHLص رفه
اقتصادي ندارد و در برخي از پروژهها به عنوا ن بخش كوچكي از خط انتقال و يا به دليل مسائل زيست محيطي م ورد اس تفاده
قرار ميگيرد .كاربرد اصلي كابلهاي زيردريايي  HVDCدر اتصال جزاير يا كشورها از طريق دريا و يا اتصال پلت فرمهاي دور
از ساحل به شبكه قدرت است .با توجه به مشكالت انتقال توان ACاز طريق كابل در فواصل زياد (به دليل خازن معادل خط و
مشكالت پايداري شبكه) ،كاربرد اصلي خطوط انتقال كابلي HVDCدر اين حوزه است.
كابلهاي  HVDCاز سال  1950ميالدي به صورت تجاري به كار گرفته شده است .در طول زم ان ب ا پيش رفت فن اوري
 HVDCو افزايش سطح ولتاژ و جريان ،مواد عايقي مختلفي در ساختار كابل مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه سه نوع كابل فشارقوي كه در حيطه سيستمهاي انتقال  HVDCمطرح هستند ،معرفي ميگردد.

كابلهاي روغني كم فشار

2

اين كابل با عايقي از اليههاي كاغذي با روغن با ويسكوزيته پايين پر شده است و به دليل محدوديتهاي هي دروليكي ت ا
مسافت  50كيلومتر كاربرد دارد .در عمل روغن در يك مجراي طولي قرار داشته و آزادانه در طول كابل حركت ميكند .در

- Transition connection

1

- Low pressure oil filled cables

2
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اين نوع كابل براي جلوگيري از پيدايش حفره در عايق هنگام خنك شدن كابل و منقبض شدن روغن ،همواره تحت فشار
روغن بهرهبرداري مي گردد .اين نوع كابل از گذشته براي ولتاژهاي باالي  ACو  DCمورد استفاده قرار ميگرفت ه اس ت.
كابلهاي روغني براي ولتاژهاي DCو ACتا  600كيلوولت  DCو براي نصب در عمق دريا مناسب هستند .ه ر چن د ب ه
دليل نياز به جريان روغن داخل كابل ،طول خط انتقال به  100كيلومتر محدود شده و احتمال نشت روغن كابل به مح يط
همواره مطرح است.

كابل با عايق كاغذي آغشته به روغن )(MI

1

در اين نوع كابلها نيازي به تزريق روغن و حفظ فشار آن در داخل كابل وجود ن دارد و مح دوديت ط ول ني ز ش امل آن
نميشود  .از تركيب روغن با ويسكوزيته باال در عايق اين كابل استفاده شده است و ساختار فشرده آن نسبت به كابله اي
روغني ،فرآيند نصب را آسانتر ميسازد .بيشترين كابلهاي مورد استفاده امروزي از اين نوع ميباشد و بيش از  40س ال از
عملكرد اولين نمونههاي اين نوع ميگذرد .اين فناوري قابليت اطمينان خود را به اثبات رسانيده و هماكنون تا سطح ولت اژ
 500كيلوولت و  1600آمپر DCكه معادل با ظرفيت نامي 800مگاوات در هر پل و  1600مگ اوات در مجم وع دو قط ب
است ،در حال بهرهبرداري ميباشد .اين نوع كابل قابليت نصب در عمق  1000متر از سطح دريا و تقريبا بدون مح دوديت
فاصله را داراست .ظرفيت كابلهاي اشباع شده توسط دماي هادي محدود ميشود و به همين دليل اين كاب له ا ظرفي ت
اضافهبار كمي دارند.
شكل ( )3-2شماي ظاهري و سطوح مسطح اين نوع كابل را كه از اليههاي مختلفي تشكيل شده است ،نشان م يده د.
هادي كابل از چندين اليه رشتههاي مسي در اطراف يك رشته مركزي تشكيل شده است .ه ادي كاب ل توس ط روغ ن و
كاغذ آغشته به رزين در برگرفته شده است .اليههاي داخلي از كاغذ كربني و اليههاي بيروني از نواره اي مس ي تش كيل
شده است .در مرحله بعد كابل اشباع شده با غالفي پوشيده ميشود تا محيط خارجي در تماس با عايق ق رار نگي رد .الي ه
بعدي اليه محافظت در برابر خوردگي است كه از پلي استيلن قالبي تشكيل شده اس ت .ب راي جل وگيري از تغيي ر ش كل

- Mass Impregnated Cables

1

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
18
ويرايش اول ،شهريور 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

ناخواسته هنگام كابل گذاري ،از نوارهاي استيل گالوانيزه دور اليه پلياستيلن استفاده ميشود .بر روي نوارهاي استيلن ني ز
رشتههاي پليپروپلين و سيمهاي گارد استيل گالوانيزه قرار ميگيرند.

شكل ( :)3-2شماي ظاهري كابل اشباع شده و شماتيك اليههاي آن در برش مقطعي

كابلهاي پليمري
كابلهاي پليمري تنها براي مبدلهاي منبع ولتاژ  1VSCكه اجازه معكوس نم ودن جه ت ت وان ب دون تغيي ر پالريت ه را
ميدهند به كار ميروند .تا سال  2011اين تكنولوژي تنها تا سطح ولتاژ  ±200كيلوولت (با ظرفي ت ن امي  400مگ اوات)
مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به آنكه پروژههايي با ولتاژ  ±320كيلوولت و ظرفيت انتق ال  800مگ اوات در ح ال
ساخت ميباشد ،سطح ولتاژ و ظرفيت انتقال اين نوع كابلها نيز در آينده نزديك افزايش خواهد يافت.
كابل با عايق قالبي يكپارچه 2نمونه خاصي از كابلهاي پليمري محسوب ميشود .اين نوع كاب ل ش امل ي ك الي ه نيم ه
هادي ،تركيب عايقي (براي مثال  )3XLPEو يك اليه خارجي نيمه هادي در بخش اصلي عايق است كه اين سه اليه به
صورت يكپارچه و همزمان از قالب خارج ميشوند .هادي اصلي كابل داخل اين اليهها قرار دارد .پس از اين سه الي ه ني ز

- Voltage Source Converter

1

- Extruded Insulation Cables

2

- Cross Linked Polyethylene

3
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نوار ضد آب و اليههاي حفاظتي كابل قرار ميگيرند .در شكل ( )4-2اليههاي يك نمونه از اين نوع كابل مش خص ش ده
است.

شكل ( :)4-2نماي شماتيك اليههاي دروني از يك كابل با عايق قالبي يكپارچه

درمورد زمينههاي تحقيقاتي جديد فناوري ساخت كابل  HVDCنيز بيشتر فعاليتهاي تحقيق و توسعه بر استفاده از م واد
عايقي براي توليد كابل متمركز شده است .براي فائق آمدن بر معايب كابلهاي معمول كه پيشتر به آن اشاره شد تحقيقات
زيادي صورت گرفته است كه نتيجه آنها پيدايش كابل  XLPEاست .هادي از چند بخ ش مس ي تش كيل ش ده ك ه ب ا
اليههاي قالبي  XLPEعايقبندي شده است .ماده عايقي مذكور تا دماي  90 سانتيگراد هادي و دماي اتص ال كوت اه



 250سانتيگراد مناسب است .هر چند كاربرد اصلي كابل  XLPEبراي نصب روي زمين و صنايع ساحلي است XLPE ،ب ا
مواد عايقي قالبي براي سيستمهاي  HVDCبا ظرفيتهاي انتقال پايين در دست توسعه و گسترش است.
در روش ديگر ،به جاي كاغذ آغشته به روغن از يك اليه فيلم نازك پروپيلن استفاده ميشود .اين ن وع كاب ل تس ته اي
اوليه را گذرانده و لوازم جانبي آن همچون اتصاالت كابل در حال تست و بررسي هستند .اين نوع كابل ميتواند ح دود 60
درصد بيشتر تنش الكتريكي را هنگام بهرهبرداري تحمل نمايد و بنابراين براي كابلهاي زيردريايي بسيار طوالني و عميق
گزينه مناسبي است.
زمينه ديگر تحقيقاتي آرايش كابلهاي انتقال است .در سيستمهاي انتقال تك قطبي مسير برگشت زم ين و ي ا كاب ل دوم
است .استفاده از زمين به عنوان مسير برگشت مشكالت محيط زيستي متعددي در بردارد و در روش دوم نيز كابل برگشت
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هزينه گزافي به پروژه تحميل ميكند  .بنابراين يك كابل جديد با هادي برگشت داخل آن ابداع ش ده اس ت .در اي ن ن وع
كابل ،هسته مركزي همان طراحي معمولي كابل اشباع روغن را داش ته و ه ادي برگش ت خ ارج غ الف كاب ل ق رار داده
ميشود .اين هادي همچنين بخشي از زره (پوشش) كابل را تشكيل ميدهد كه با اليه سيمي استيل در خ ارج آن تكمي ل
مي گردد .اين نوع از كابل با سطوح ولتاژ  250كيلوولت و ظرفيت نامي  250مگاوات بين اسكاتلند و ايرلن د ش مالي نص ب
شده است .تحقيق و توسعه براي افزايش سطح ولتاژ و ظرفيت نامي اين نوع كابل با هادي برگشت يكپارچه در حال انجام
است.

-3-1-2-2سيم محافظ
خطوط هوايي انتقال نيرو به علت داشتن مسيرهاي طوالني و قرار گرفتن در محيط آزاد ،دائماتحت تاثير شرايط جوي محيط
اطراف خود قرار دارند .گاهي اين شرايط ميتوانند موجبات بروز مشكالتي در عملكرد خطوط انتقال و در نتيجه بروز اختالل در
شبكه شود .يكي از عوامل مهم جوي كه همواره تداوم برقرساني خطوط انتقال را تهديد ميكند ،صاعقه است .ب ه دلي ل بلن د
بودن ارتفاع برجهاي انتقال نيرو و بعضاپهن بودن سر برجها ،احتمال برخورد صاعقه با برج و هاديهاي خط وط انتق ال بس يار
بيشتر از احتمال برخورد صاعقه به زمين مجاور آن است .با توجه به اين موارد بايد شرايطي را فراهم ك رد ك ه پ س از اص ابت
صاعقه به سيستم انتقال نيرو ،با ايجاد مسيرهاي مناسب جريان ،به طريقي از اثرات بعدي آن جلوگيري بعمل آورد .بدين منظور
از سيم محافظ استفاده ميشود.
سيم محافظ معمولي
اين نوع سيم محافظ كه در باالي برج و در ارتباط فيزيكي با بدنه برج نصب ميشود ،حفاظت سيستم انتقال نيرو در مقابل
اصابت مستقيم صاعقه به هادي فاز و ولتاژ القايي در هاديهاي فاز در اثر اصابت صاعقه به زمين اطراف خط راب ر عه ده
دارد .سيمهاي محافظ معمولي ،فقط به منظور محافظت خط انتقال بكار ميروند.
سيم محافظOPGW

امروزه استفاده از سيمهاي محافظ OPGWباعث شده است كه اين ن وع س يم مح افظ ب ا دو ه دف محافظ ت و انتق ال
اطالعات بكار رود .سيم محافظ OPGWاز فيبرهاي نوري مخابراتي پوشيده شده با پوشش شيشهاي انعطافپ ذير س اخته
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شده است كه اين مجموعه توسط هاديهاي فلزي به هم بافته شده متحدالمركز احاطه شده است .شكل ( )5-2نمونهاي از
اين سيمها به همراه مشخصات آن را به نمايش ميگذارد.

شكل ( :)5-2مشخصات يك نمونه از سيمهاي محافط هوايي OPGW

-4-1-2-2دكل
دكلهاي انتقال شامل دو دسته ميشوند :
دكلهاي مشبك
دكلهاي تلسكوپي
هر كدام از اين دكلها ويژگي مخصوص به خود را دارند .براي مثال دكلهاي مش بك نس بت ب ه دك له اي تلس كوپي
ارزان تر بوده و تحمل نيروي بيشتري را دارند ،در صورتي كه دكله اي تلس كوپي فض اي كمت ري را اش غال ك رده و در
زيبايي هاي بصري موثر هستند .دكلها با توجه به موقعيت مكاني نيز تقسيمبندي ميشوند .دكلهاي ابتدا و انتهاي مسير
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را دكلهاي انتهايي مينامند ،در اين دكلها زنجيره مقره به صورت كششي ميباشد .در جاهايي كه خطوط انتق ال تغيي ر
مسير ميدهند از دكلهاي زاويهاي استفاده ميشود اين دكلها داراي زنجي ره مق ره كشش ي هس تند .س اير دك له ا را
دكلهايي مياني مينامند كه در آنها زنجيره مقره به صورت آويزي است .شكل ( )6-2نشاندهنده يك دك ل مش بك و
يك دكل تلسكوپي ميباشد.

الف) دكل مشبك

ب) دكل تلسكوپي

شكل ( : )6-2انواع دكلهاي خطوط انتقال

-5-1-2-2مقره
مقرهها كه معموال از جنس چيني ،شيشه و يا كامپوزيت ساخته ميشوند در خطوط انتقال در محل اتصال هادي با دكل قرار
ميگيرند .مقره ها دو وظيفه عمده را بر عهده دارند؛ يكي ايزوله كردن هاديها از دكل و ديگري تحمل نيروهاي ناش ي از وزن
هاديها و همچنين باد و برف .ايزوله كردن نيازمند استقامت الكتريكي مناسب است و تحم ل نيروه اي مك انيكي ،اس تقامت
مكانيكي بااليي ميخواهد .مقره ها به دو صورت در خطوط انتقال به كار ميرون د؛ مق رهه ايي كشش ي و مق رهه اي آوي زي.
مقرههاي كششي براي دكلهايي كه به صورت زاويه دار قرار ميگيرند استفاده دارند و ساير دكله ا زنجي ره مق رهي آوي زي
دارند .هم چنين در هر ناحيه به ازاي هر  3الي  4اسپن نيز يك دكل با مقره كششي ق رار م يگي رد .الزم ب ه ذك ر اس ت ك ه
استحكام دكلهايي كه به صورت كششي هستند بيشتر است .شكل ( )7-2نشاندهنده مقره كششي و آويزي ميباشد.
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ب) مقره آويزي

الف) مقره كششي

شكل ( :)7-2مقرههاي كششي و آويزي

مقره شيشهاي
يكي از انواع مقرههاي مورد استفاده براي خطوط انتقال ،مقرههاي شيشهاي است كه عالوه بر خط وط انتق ال  ،ACب راي
خطوط انتقال هوايي  HVDCنيز كاربرد دارد .نمونهاي از اين نوع مقره كه براي كاربردهاي  HVDCبهينه و طراحي شده
است اصطالحا  1HRTGناميده ميشود و امروزه نيز در بسياري از سيستمهاي انتقال كاربرد دارد.
لكن مهمترين انواع ايزوالتورهاي مورد استفاده در خطوط  HVDCسه نوع زي ر م يباش ند ك ه در ش كل ( )8-2ش ماي
ظاهري آنها نشان داده شده است:
 مقره بشقابي (چيني و يا شيشهاي)
 مقره چيني يكپارچه
 مقره كامپوزيتي يكپارچه

- High Resistivity Toughened Glass

1
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شكل ( :)8-2ايزوالتورهاي خطوط  HVDCبه ترتيب از راست به چپ :يكپارچه پليمري ،يكپارچه چيني و مقره بشقابي

مدل بشقابي شامل بشقاب هاي عايقي است كه بسته به ميزان ولتاژ تعدادي از آنها روي هم سوار ميشوند ،مدت زي ادي
است كه مورد استفاده قرار گرفته است .اين مدل استقامت مكانيكي خوبي داشته و كمتر آسيب ميبينيد .همچنين در محل
اتصال رشته منعطف است اما اتصاالت اين مدل بسيار سنگين بوده و عايقها امكان سوراخ شدن دارن د همچن ين قابلي ت
خود تميزي در اين مدل كم است .به عال وه در طول مدت استفاده به ويژه در مناطق آلوده به علت خوردگي پ ين ،امك ان
كاهش مقاومت مكانيكي و قابليت اطمينان وجود دارد .اين مورد براي خط وط  DCاز اهمي ت ب االيي برخ وردار اس ت .از
معايب ديگر مقره هاي بشقابي قطعات فلزي واسط زياد در آنها مقدار باالي  RIVو سطوح كرونا ،قيمت گران و ني از ب ه
استفاده از چيني و طراحي خاص پره براي خطوط انتقال  HVDCاست.
مقره چيني
مقره هاي چيني يكپارچه نيز مدت زيادي است كه در خط انتقال مورد استفاده قرار ميگيرند و اس تقامت مك انيكي خ وبي
دارند .اين مقره ها ضد سوراخ شدن بوده و قابليت خودتميزي خوبي دارند .همچنين از قطعات فلزي واسط كمتري برخوردار
بوده و با توجه به وجود انشعاب در دو انتهاي مقره در معرض خوردگي بين به علت مسير جريان ك م ق رار ندارن د .مزي ت
ديگر مقره هاي چيني يكپارچه قيمت متعادل و متوسط آنها در مقايسه با ساير مدلها است .اين نوع مقرهه ا رش تهه اي
سنگين و غيرقابل انعطاف داشته و در صورت بروز نوسان زياد امكان خرابي و شكستگي رشته وجود دارد.

مقره كامپوزيتي
مقره هاي يكپارچه كامپوزيتي در هر رشته شامل تعداد كمي از ايزوالتورها بوده و هر واحد آن ميتوان د ت ا  400كيلوول ت
تحمل عايقي داشته باشد .اين مقرهها استحكام مكانيكي خوبي داشته و لبپر شدن و شكستگي پره در آنها رخ نميدهد.
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بسيار سبك بوده و براحتي حمل ميشوند و موجب سهولت هنگ ام س اخت ،تعمي ر و نگه داري خط وط ش ده و مزاي ايي
لجستيكي براي مكانهاي صعب العبور دارند .مقره ك امپوزيتي ض د س وراخ ش دن ب وده و رفت ار خ ودتميزي خ وبي دارد.
آب گريزي سطوح مقره كامپوزيتي موجب فاصله خزشي كمتر تا آلودگي سطح دو شده و مزيت اي ن ن وع مق ره م يباش د.
همچنين رفتار كرونا و شاخص  RIVبسيار خوبي دارد .طول رشته اين مقرهها كوتاهتر بوده و مقاومت خوبي در برابر نوسان
و خرابي دارند .قيمت مقرههاي كامپوزيتي با افزايش شركتهاي توليد كنن ده رق ابتي ش ده اس ت .اس تفاده از مق رهه اي
كامپوزيتي در كاربرد  DCبه سال  1985ميالدي در آمريكا باز ميگردد كه سابقه دراز مدتي نيست .شايد تنه ا عي ب اي ن
مقرهها مقاومت مسير كمتر آنها در برابر  Flash-overباشد كه با استفاده از حلقههاي كرونا بهبود مييابد .در جدول (-2
 )1چند مشخصه اصلي مقرههاي بشقابي ،چيني يكپارچه و كامپوزيتي يكپارچه با يكديگر مقايسه شده است.

جدول ( :)1-2مقايسه مقرههاي بشقابي ،چيني و كامپوزيت يكپارچه براي براي خط انتقال  400كيلوولتDC
نوع مقره

مقره بشقابي

مقره چيني يكپارچه

مقره كامپوزيتي يكپارچه

طول زنجيره مقره

 5270ميلي متر( 31پره)

 5418ميلي متر چهار واحد

 4450ميلي متر يك واحد

فاصله خزشي هر واحد

 570ميلي متر

 4402ميلي متر

 17640ميلي متر

وزن هر زنجيره

 332كيلوگرم

 200كيلوگرم

 28كيلوگرم

نيروي قابل تحمل

 160كيلونيوتن

 160كيلونيوتن

 160كيلو نيوتن

-6-1-2-2يراقآالت
يراقآالت و اتصاالت خطوط نقشي حساس در شبكه انتقال داشته و بايستي در حين بهرهبرداري ،از مشخص ه مك انيكي و
الكتريكي و خاصيت جابجائي ()Flexibilityخاصي بر خوردار باشند .اين اجزاء در واقع رابط سيم هادي با سيم محافظ ب رج از
طريق مقره و يا بصورت مستقيم ميباشد .اولين مشخصه يراقآالت داشتن مقاومت مكانيكي بسيار خوب بوده وچون بايستي به
سيم كه متشكل از اليههاي آلومنيوم ميباشد وصل گرديده و داراي شكلهاي گون اگون باش د؛ ب ه ناچ ار از آلياژه اي فل زي
بصورتهاي مختلف ساخته مي شود .همچنين تاثير نيروي مكانيكي دائمي در طول عمر اين تجهيزات واز طرفي تحمل نيروي
متفاوت در اثر شرايط جوي ،ساخت وطراحي اين تجهيزات را داراي اهميت فوقالعادهاي نموده اس ت .چ ون س يمه اي ناق ل
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جريان و داراي ولتاژ با ا ين تجهيرات چه بطور مس تقيم و ي ا غيرمس تقيم ارتب اط دارن د ،بعض ي از اتص االت بايس تي تحم ل
جريانهاي اتصال كوتاه را داشته باشد .همچنين بايد از آب شدن قطعات جلوگيري شود و قطعات فرم و ش كل خاص ي داش ته
باشند تا در هنگام اعمال ولتاژ نامي ،پديده كرونا اتفاق نيافتد .از طرفي پس از ارتباط اين تجيهيزات با مقرهها و ايج اد زنجي ره
بصورت آويزي و يا بصورت كششي در جهات مختلف نيرو به آن اعمال ميشود و الزم است طوري طراحي شوند ت ا ق ادر ب ه
جابجايي در تمام جهات باشند .بنابراين طراحان و سازندگان بايستي توجه بيشتري در انتخاب قطعه و مواد تش كيل دهن ده آن
داشته باشند.
مشخصات فني يراقآالت خط
قطعات بر حسب نوع وكاربردشان بايستي داراي مشخصههايي مانند مقامت مكانيكي مناسب ،مقاومت در براب ر خ وردگي،
هدايت الكتريكي الزم ،دارا بودن شكل مناسب و عدم وجود برجستگيهايزائد و مشخص و ...باشند.
انواع يراقآالت از نظر مكانيكي
در يك تقسيمبندي عمومي كه در آن تنها رفتار مكانيكي يراقآالت مورد توجه باشد؛ اين تجهي زات ب ه دو گ روه عم ده
تقسيمبندي ميشوند.

-1يراقآالت آماده نصب:
در اين گروه قطعه ساخته شده در كارخانه بالفاصله در محل مصرف قاب ل اس تفاده اس ت .بن ابراين در ص ورت تعي ين
خواص مكانيكي آن كارخانه ،اين خواص در محل مصرف تغييري نخواهد كرد و رفتار قطعه در محل مصرف با رفتار آن
در محل آزمايشگاه تفاوت چنداني ندارد.

-2يراقآالت نيمه آماده(يراقآالتي كه در زمان نصب نياز به تغيير شكل دارند):
در اين گروه بعلت اينكه بخشي از فرايند ساخت در محل مصرف انجام ميش ود ،رفت ار مك انيكي قطع ه در اث ر وج ود
تفاوتهاي اجرايي به هنگام نصب دستخوش تغيير ميشود.
گروه اول تقريبا تمام اتصاالت زنجيرهاي مقره را شامل شده و گروه دوم شامل اتصاالتي اس ت ك ه ب راي رس يدن ب ه
وضعيت مطلوب بايستي تحت پرس يا پيچش قرار گرفته و تغيير شكل دهند .گروه دوم اتصاالت معموال براي هاديها
كاربرد داشته و فرايند نهايي كه در محل مصرف بر روي آنها اعمال ميشود اثر قطعي بر رفتار مكانيكي آنها دارد .هر
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چند اتصاالت هر دو گروه از نظر توليد با روشهاي كمابيش مشابهي ساخته ميشوند ،اما به علت حساس يت گ روه دوم
بايستي در توليد و نصب آنها دقت ونظارت ويژهاي مبذول داشت .با اينكه يراقآالت خطوط انتقال نيرو از انواع مختلفي
تشكيل شده و عالوه بر آن هر سازنده نيز با توجه به عوامل مختلف درشكل ظ اهري اي ن اتص االت تغييرات ي بوج ود
ميآورد ،اما ميتوان فهرستي از اين اتصاالت در هر يك از دو گروه فوق بشرح زير ترتيب داد.
الف-اتصاالت آماده نصب:
 پيچ Uشكل U-Bolt
 حلقه Chain
 مهاربند Shackle
 طول افزا ExtensionLink
 چشمي-توپي Eye-Ball
 دو شاخه-توپي Clevis-Ball
 دو شاخه -چشمي Clevis-Eye
 مادگي -چشمي Socket-Eye
 مادگي –دو شاخه Socket-Clevis
 صفحه يوغ Yoke Plate
 پيچ مهاري Turn Buckle
 كلمپ آويزي Suspension Clamp

ب -اتصاالت نيمه آماده:
 كلمپ انتهايي Dead End Clamp
 كابلشو سيم جامپر Jumper Terminal
 اتصال مياني كابل Conductor Joint
 غالف تعميري كابل Repair Sleeve

ج -تجهيزات ويژه :
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چند نوع از يراق آالت خطوط انتقال نيز وجود دارند كه هر چند داراي كاربردهاي بسيار با اهميتياند ،اما به علت نوع
كاربرد آنها و نيز خواص ويژهاي كه دارند در گروههاي باال طبقهبندي نشده و تحت عنوان تجهيزات ويژه ش ناخته
ميشوند كه عبارتند از:
 جداكننده Spacer
 ارتعاشگير VibrationDamper
 جداكننده ارتعاشگير spacerDamper
 ميلههاي محافظ ArmourRod
 حلقه برقگير Arcingring
 شاخك برقگير Horn Arcing
 حلقه تنظيم ولتاژ Grading Ring
 حلقه كرونا Ring Corona

جهت اتصال سيم محافظ هوايي و سيم زمين به بدنه برج و افزايش طول آن نيز از يراقآالت زير استفاده ميشود.
 كلمپ اتصال به موج Tower Bonding Clamp
 كلمپ شيار موازي Parallel Groove Clap

در ادامه تصاويري و مشخصاتي ازيراقآالت خط كه توسط شركت يراق آوران پويا انتشار يافته؛ آمده است.
 مهاربند()Shackle
 نيروي قابل تحمل  80 :تا  640كيلونيوتن

شكل ( :)9-2قيد
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 چشمي-توپي()Eye-Ball
 نيروي قابل تحمل  80 :تا  300كيلونيوتن

شكل ( :)10-2چشم توپي

 دوشاخه توپي()Ball Clevis
 نيروي قابل تحمل  80 :تا  300كيلونيوتن

شكل ( :)11-2توپي مقره

 مادگي دوشاخه()Socket Clevis
 نيروي قابل تحمل  80 :تا  300كيلونيوتن
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شكل ( :)12-2سوكت مقره

 صفحه يوغ()Yoke Plate
 نيروي قابل تحمل  120 :تا  640كيلونيوتن

شكل ( :)13-2صفحه يوغ

 پيچ مهاري()Turnbuckle
 نيروي قابل تحمل  120 :تا  300كيلونيوتن

شكل ( :)14-2پيچ مهاري

 طول افزا()Extension Links
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 نيروي قابل تحمل  120 :تا  630كيلونيوتن

شكل ( :)15-2طول افزا

 جداساز و جداساز دمپ كننده()Spacer and Spacer Damper

شكل ( :)16-2جداساز

 ميلههاي محافظ()Armour Rod

شكل ( :)17-2ميلههاي محافظ
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دانش فني
دانش فني طراحي خط شامل بخشهاي مختلفي از جمله مطالعات طراحي ،نقشهبرداري و مسيريابي ،انتخ اب ه اديه ا و
كابلها ،انتخاب نوع دكل ،فونداسيون ،طراحي سيستم زمين و انتخاب مقره ميباشد كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود.

-7-1-2-2مطالعات طراحي
به طور كلي پارامترهاي اوليه براي طراحي سيستم انتقال شامل موارد زير است:
 ظرفيت توان مورد نياز
 فاصله انتقال توان
 سطح ولتاژ
 مقدار اضافه بارهاي موقت و دائمي
 وضعيت و شرايط شبكه در پست ابتدا و انتهاي خط
 محدوديتهاي زيست محيطي
موارد زير نيز در طراحي خط مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرند :
 محاسبات الزم در خصوص طراحي سيستم زمين و حفاظت خط از نقطه نظر شيلدينگ مناسب
 طراحي و تهيه مشخصات فني انواع فونداسيون براساس اطالعات خاكشناسي و آزمايش مكانيك خاك
 بررسي عملكرد مكانيكي خط شامل تهيه جدول كشش -فل ش س يم ،بارگ ذاري ب رج ،انتخ اب زنجي ره مق ره و
يراقآالت از نقطه نظر مكانيكي و انتخاب دمپرها
 بررسي مالحظات عملي(نظير شرايط آب و هوايي منطقه ،ميزان آلودگي منطقه ،ميزان صاعقه در منطقه و ) ...ب ه
منظور پيادهسازي طراحي انجام پذيرفته در مراحل مختلف
 زمينشناسي مسير خطوط انتقال نيرو
 برجگذاري خطوط انتقال نيرو
 مسيريابي خطوط انتقال نيرو
 محاسبات پخش بار ،اتصال كوتاه و پايداري خطوط انتقال نيرو
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 مباني طراحي مكانيكي
 تنظيم ولتاژ (رگوالسيون) خطوط انتقال
 بارگذاري برجهاي خطوط انتقال نيرو
 نحوه اجراي فونداسيون خطوط انتقال
 نقشه پهنهبندي مناطق چهارگانه آب و هوايي كشور
 انتخاب زنجيره مقره و يراقآالت خطوط هوايي انتقال انرژي
در پروژه هاي اجراي خطوط انتقال ،براي تهيه مناقصه ،در فاز نخست يك طراحي مفهومي بر اساس اطالعات فني و ارتباط
نزديك بين سازنده و مشتري انجام ميشود .طراحي نهايي و مشخصات فني آن در حقيقت نتيجه خروجي از اين طراحي اوليه و
جلسات مشاوره با سازنده و منابع تامينكننده تجهيزات است .به طوري كلي پيشنهاد ميگردد قرارداد پروژه بصورت turn key

منعقد گردد كه اين روش حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز معمول است.
به عنوان مثال زمان الزم براي ساخت و راهاندازي پروژه يك خط  HVDCاز يكسال (براي پروژهه اي )VSCت ا  3س ال
براي پروژههاي بزرگ تريستوري از لحظه عقد قرارداد ميباشد .امروزه  HVDCه اي م درن م يتوانن د از راه دور ني ز م ورد
بهرهبرداري قرار گيرند .اين ويژگي با استفاده از سيستمهاي فني كنترل ميكروپروسسوري و نيمه هادي پيادهسازي شده اس ت
به طوري كه هم اكنون نمونههاي نصب شدهاي وجود دارند كه بدون وجود اپراتور در حال بهرهبرداري هستند .اين ويژگ ي در
مكآنها يا در كشورهايي كه با كمبود نيروي متخصص مواجه هستند حائز اهيمت است و اين امكان را ميده د ك ه نيروه اي
متخصص بتوانند از يك مركز مشترك ،بهرهبرداري از خطوط انتقال را در نقاط مختلف كنترل نمايند.

مطالعات سيستمي خط
در ابتداي پروسه طراحي خط و پس از انجام مطالعات پيشامكانسنجي و مقدماتي خط انتقال و انتخاب طرح موردنياز اعم
از خط  EHVACيا  ، HVDCمطالعات جامع و سپس مطالعات تفصيلي سيستمي بايد صورت گيرد .در مطالعات مقدماتي
(مفهومي) نياز به تحليل پخشبار متعارف (پخشبار  )ACو پخش توان راكتيو در شبكه ميباشد .در مطالعات جامع عالوه
بر آن ،تحليل حاالت اضطراري ،تحليل اتصالكوتاه ،تحليل پايداري گذرا و ديناميك ،كنترل توان راكتيو در شبكه و قابليت
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اطمينان شبكه نيز انجام ميگيرد .ساير تحليلهاي جزييتر مانند پخشبار هارمونيكي و هماهنگي تجهي زات حف اظتي در
مرحله طراحي تفصيلي صورت ميپذيرد.
در اينجا به معرفي اجمالي اين مباحث پرداخته ميشود:
 تحليل پخش بار در شبكه جهت يافتن نقطه كارشبكه درحالت استاتيك كه اولين قدم در راه محاس بات در ش بكه
قدرت است ،انجام ميگيرد .در بررسي سيستمهاي قدرت ،به مطالعه و تجزيهوتحليل سيستم كه ب ا ه دف تعي ين
پارامترهاي مهم سيستم در شرايط نرمال يا اضطراري انجام ميشود ،پخش بار ميگوين د .اي ن مطالع ات بخ ش
مهمي از تجزيه و تحليل سيستم قدرت را تشكيل ميدهد و براي طراحي سيستم ،برنامهريزي اقتص ادي ،كنت رل
سيستم موجود و همچنين برنامهريزي آينده سيستم ضروري ميباشد.پارامترهاي مورد مطالع ه پخ ش ب ار ش امل
مواردي مانند ولتاژها ،جريآنها ،توآنهاي اكتيو و راكتيو ،تلفات توان ،تبادل توان بين سامانههاي قدرت مختل ف،
موازنه توليد و مصرف در س امانه ،ت وآنه اي انتق الي ،محاس به ت وآنه اي راكتي و م ورد ني از سيس تم و ديگ ر
مشخصههايي كه ميتوان با استفاده از محاسبه جريان و ولتاژ در بخشهاي مختلف سامانه بررسي كرد ،ميشود.
 قابليت اطمينان يكي از بحثهاي مهم در مطالعات سيستمهاي قدرت ميباشد كه بهوسيله آن ميتوان نقاط ضعف
شبكه را مشخص نمود و براي بهرهبرداري و برنامهريزي آينده سيستم راهكارهاي مناس ب ارائ ه داد .ب هط وركلي
اهداف اصلي مطالعات قابليت اطمينان كه جهت سنجش ميزان تداوم س رويس ده ي در ش بكهه اي ب رق م ورد
استفاده قرار ميگيرد در دو راستاي زير ميباشد:
 ارزيابي قابليت اطمينان به معني اندازهگيري و تعيين كيفيت عملكرد سيستم موجود در گذشته
 پيشبيني قابليت اطمينان به معني پيشگويي كيفيت عملكرد اين سيستم يا سيستمهاي مشابه در آينده
 در ارزيابي قابليت اطمينان ،هدف به دست آوردن عملكرد سيستم و تجهيزات در گذشته بوده ك ه ب ا بررس ي اي ن
عملكرد ميتوان نقاط ضعف هر يك را بهدست آوردو سپس نسبت به اصالح نحوه بهرهبرداري از ش بكه ،ك اهش
خاموشي ها و حوادث شبكه اقدام نمود .اين بخش به منظور ارزيابي وضعيت شبكه موجود از نقطه نظرشاخصهاي
قابليت اطمينان مورد استفاده بوده واساس كار آن بر اطالعات حوادث و اتفاق ات رخ داده درسيس تم استواراس ت.
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همچنين با استفاده از مطالعات ارزيابي قابليت اطمينان مي توان تاثير بهبود عمليات تعميرات و نگهداري تجهيزات
را در چگونگي عملكرد شبكه بررسي كرد.
 بخش پيشبيني نيز جهت محاسبه شاخصهاي قابليت اطمين ان ش بكه مورداس تفاده م يباش د .ه دف از انج ام
مطالعات پيشبيني قابليت اطمينان ،اصالح و بهينهسازي طرحهاي توسعه شبكه و تعيين نقاط ضعف شبكه موجود
در جهت تداوم سرويس دهي به مشتركين ميباش د .دربخ ش پ يشبين ي قابلي ت اطمين ان ع الوه ب ر محاس به
شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه ،آناليز حساسيت جهت تعيين المآن هاي موثر در قابليت اطمين ان سيس تم ني ز
انجام ميپذيرد .همچنين به كمك اين مطالعات ،ميتوان قابليت اطمينان چند سيستم را با يكديگر مقايسه كرده يا
وضعيت يك شبكه را در طي سالهاي مختلف بررسي نمود و يا اينكه اثر طرحهاي پيشنهادي مختلف را ب ر روي
قابليت اطمينان كل شبكه بررسي كرد.
 پ ايداري ولتاژ عبارتست از توانايي يك سيستم قدرت در نگهداري ولتاژ دائمي در همه باسهاي سيستم بعد از بروز
اغتشاش در شرايط مشخصي از بهرهبرداري .اغتشاش ممكن است خروج ناگهاني يكي از تجهيزات باشد يا افزايش
تدريجي بار .پايه و اساس تحليل پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت در برخي موارد بر پخش ب ار اكتي و و راكتي و
حالت دائمي قرار دارد ،دسته دوم نيز مبتني بر شبيهسازي تغييرات زماني 1هستند.
 در تحليل اتصال كوتاه ،مقاديرجريآنهاي اتصال كوتاه حداكثر ،موثر نامتقارن وموثر متقارن در اثر بروز هر ي ك از
اتصاليهاي چهارگانه تكفاز به زمين ،دوفاز ،دوفاز به زمين وسه فاز محاسبه ميگردد.

 تحليل ديناميكي شبكه نيز يكي ازتحليلهاي اساسي در مطالعات شبكه قدرت است كه مطالعات در حوزه فركانس
را شامل مي شود .دراين مطالعات ،با مدلسازي اجزا ديناميكي سيستم ق درت ك ه اص لي ت رين آن ه ا ژنراتوره ا و
سيستم هاي وابسته مي باشند ،معادالت مبين رفتار ديناميكي سيستم در فضاي حالت اس تخراج م ي گ ردد .از اي ن
محاسبات مي توان درتحليل پايداري ديناميك سيستم و در صورت نياز طراحي كنترل كننده ه اي مناس ب ازجمل ه
پايدارساز سيستم قدرت ) (PSSبهره جست.

- Time-Variant Simulation

1
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هاديهاي گروهي (باندل)
جهت انتقال توآنهاي زياد در مسافتهاي طوالني از طريق خطوط هوايي انتقال انرژي و توس ط سيس تمه اي س ه ف از،
استفاده از ولتاژهاي باال()HVو نيز ولتاژهاي فوق باال( )EHVاجتنابناپذير ميباشد .باافزايش ولتاژ ه اديه ا از مق داري
مشخص ،پديدهاي كه قبال ذكر شد موسوم به پديده كرونا ظاهر شده و عوامل نامطلوبي به همراه دارد.
اصلي ترين نكات منفي پديده كرونا را ميتوان به صورت زير بر شمرد :
 ايجاد تلفات انرژي در سيستم انتقال
 توليد سر و صدا
 تداخل در سيستمهاي مخابراتي
البته هر چه شرايط جوي بدتر شود ،تلفات حاصل از پديده كرونا نيز به مراتب باالتر خواهد رف ت .بررس يه ا و مطالع ات
صورت گرفته نشان دادهاندكه با افزايش تعداد هاديها درهر فاز ضمن باالتر بردن ظرفيت انتقال ميتوان تلفات حاصل از
كرونا را بطور قابل مالحظهاي كاهش داد.

مدلهاي خطوط انتقال انرژي
بطور كلي خطوط انتقال انرژي را از لحاظ طول خط به سه دسته زير طبقهبندي مينمايند :
 خطوط انتقال كوتاه
 خطوط انتقال متوسط
 خطوط انتقال بلند
خطوط انتقال  ،ACتك مداره ،دومداره و يا چندم داره هس تند .درسيس تم ت كم دارهخطوطازبرجهايت كم داره اس تفاده
مي شودكه هر مدار متشكل ازسهفاز مي باشد و با توجه به نوع برج ها ،وضعيت جايگذاري فازها مي تواند بصورت افق ي ي ا
عمودي و يا حتي بصورت مثلثي باشند .نياز به سرمايهگذاري كمتر ،تعميرات و سرويسدهي آسانتر و اقدامات اجرايي كمتر
در زمان نصب از جمله مزاياي اين سيستم است.
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شكل ( :)18-2خط انتقال تكمداره

در خطوط انتقال دومداره از برج هاي دومداره با دوسيستم سه فاز تشكيل شده كه بر حسب مورد ،م دارهاي آن م يتوانن د
بصورت عمودي در دو طرف برجها و يا بصورت افقي دركنار هم نصب شوند .عدم قطع برق در صورت قطع ي ك م دار و
حريم كمتر در مقايسه با سيستم تكمداره از جمله مزاياي خطوط انتقال دومداره ميباشد.

شكل ( :)19-2خط انتقال دومداره
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انواع آرايشهاي ساختاريHVDC

ساختار اصلي مبدل HVDCبر اساس شكل مدار  DCآن تعيين ميگردد .شماتيك مدار DCساده شده يك پ ل HVDC

در شكل ( )20-2نشان داده است .در اين آرايش جريان و شارش توان توسط اختالف ولتاژ بين ولتاژ كنترلشده در ابت دا و
انتهاي خط تعيين ميگردد .در اين ساختار جهت جريان ثابت بوده و جهت توان توسط پالريته ولتاژ كنترل ميشود .حال به
معرفي انواع ساختار خطوط  HVDCميپردازيم.

شكل ( :)20-2شماتيك مدار معادل  DCبراي يك سيستم HVDC

انتقال در مسافتهاي طوالني با آرايش تك قطبي

1

براي مسافتهاي خيلي طوالني و به ويژه انتقال در مسافتهاي ط والني توس ط كاب ل دري ايي ،اس تفاده از الكتروده اي
زمين/دريا به عنوان مسير برگشت جريان راهكاري سودمند ،عملي و اقتصادي است .شكل ( )21-2شماتيك ساده اين نوع
آرايش را نشان ميدهد.

- Monopolar

1
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شكل ( :)21-2آرايش تك قطبي با مسير برگشت زمين

در صورتي كه به داليل زيست محيطي يا وجود زيرساختهاي ديگر ،استفاده از الكترود زمين امكانپذير نباشد ،يك مسير
برگشت فلزي با وجود تلفات و هزينه بيشتر ضروري خواهد بود .اين نوع آرايش در شكل ( )22-2نشان داده شده است.

شكل ( :)22-2آرايش تك قطبي با هادي برگشت جريان

انتقال در فواصل طوالني با آرايش دوقطبي

1

- Bipolar

1
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 ساختار انتقال دوقطبي تركيبي از دو پل : HVDCاين ساختار به نحوي است كه مسير برگشت مشترك ب ا ولت اژ
كم (در صورت وجود هادي اضافي) جريان نامتعادل كمي را در حالت كاركرد نرم ال عب ور ده د .اي ن س اختار در
حالتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه ظرفيت مورد نياز براي انتقال توان با نيمي از ظرفي ت ي ا حت ي بيش تر از آن
بسته به قابليت اضافه بار تك پل باقي مانده امكان پذير است .مزيت ساختار دو پل نسبت به استفاده از دو ساختار
تك پل ،كاهش هزينه ناشي از عدم نياز به مسير برگشتي جريان و يا تنها يك مسير برگشت مشترك براي دو پل
است كه هزينه ها و تلفات را كاهش ميدهد  .تنها مشكل اين ساختار نسبت به دو ساختار تك پ ل ،آن اس ت ك ه
خرابي در مسير برگشت يا تجهيزات جانبي آن هر دو پل را متاثر ميسازد.
 آرايش دوقطبي با الكترود زمين :در اين ساختار سيستم  HVDCبه صورت دوقطبي است كه در پستهاي مبدا و
مقصد سر مشترك مبدلها از طريق الكترود به زمين متصل شده است .در صورت عدم تعادل در جريان دوقطب يا
بروز خرابي در يكي از پل ها ،از زمين به عنوان مسير برگشت جريان نامتعادلي اس تفاده م يش ود .ش كل ()23-2
آرايش دوقطبي با الكترود زمين را در شرايط بهرهبرداري عادي نشان ميدهد.

شكل ( :)23-2آرايش دوقطبي با الكترود زمين در شرايط كاركرد عادي و متعادل

در سيستمهاي  HVDCدوقطبي مسير برگشت جريان ميتواند توسط الكترود زمين يا هادي برگشت تامين گردد.
با توجه به هزينههاي هادي اضافي ،استفاده از آرايش دو قطبي همراه با الكترود زمين مرسومتر است .اين روش در
مقايسه با ساختار تكقطبي ،انعطافپذيري خوبي براي بهرهبرداري با ظرفيت كمت ر در هنگ ام ب روز خراب يه اي
ناگهاني يا قطعي هاي ناشي از تعمير و نگهداري دارد .در صورت بروز خطا بر روي خط  OHLو يا مب دل يك ي از

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
41
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،شهريور 1393

پل ها ،جريان پلي كه دچار خرابي شده است توسط مسير برگشت زمين تامين شده و پ ل معي وب از سيس تم ج دا
ميگردد .اين حالت در شكل ( )24-2نشان داده شده است.

شكل ( :)24-2بهرهبرداري به صورت دوقطبي با مسير برگشت از الكترود زمين (هنگام خروج خط  OHLيا مبدل پل)

در صورتي كه خروج و قطع پل در اثر خرابي مبدل باشد ،ميتوان جري ان را از مس ير زم ين ب ه خ ط  OHLپ ل
معيوب منتقل نمود .شكل ( )25-2آرايش سيستم را در اين حالت نشان ميدهد.

شكل ( :)25-2بهرهبرداري به صورت دوقطبي با مسير برگشت هادي ( OHLهنگام خروج مبدل پل)

 آرايش دوقطبي با هادي  LVDCبراي برگشت جريان:در صورتي كه محدوديتهايي در استفاده از الكترود زم ين
حتي به صورت موقت وجود داشته باشد و يا در فواص ل كو ت اه ك ه ه ادي اض افي هزين ه كمت ري دارد ،راهك ار
جايگزين آرايش پيشين ،استفاده از يك هادي  LVDCبه جاي عبور جري ان نامتع ادلي از الكت رود زم ين اس ت.
شماتيك ساده اين ساختار در شكل ( )26-2نشان داده شده است.
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شكل ( :)26-2آرايش دوقطبي با هادي  LVDCبراي برگشت جريان نامتعادلي

 آرايش دوقطبي بدون مسير برگشت جريان :در صورتي كه مسير برگشت جريان به صورت هادي يا الكترود زم ين
وجود نداشته باشد ساختار به صورت شكل ( ) 27-2خواهد بود .در اين حالت هزينه اوليه پروژه كمتر خواهد ب ود و
مسير بازگشتي براي استفاده موقت د ر حالت كاركرد تك قطبي وجود نخواهد داشت .بن ابراين در اي ن آراي ش در
صورتي كه يكي از خطوط  OHLمعيوب گردد كل ظرفيت از دست ميرود .همچنين در ص ورت خ روج يك ي از
مبدلها ابتدا براي مدت كوتاهي هر دو پل قطع شده و سپس مشابه توضيحات قبلي با پيكربندي جديد و باي پس
شدن كانورترهاي پل معيوب ،سيستم بصورت تك پل با استفاده از خط  OHLپل معيوب در نقش مسير برگش ت
جريان ،با نيمي از ظرفيت فعال ميگردد.

شكل ( :)27-2آرايش دوقطبي بدون مسير برگشت جريان
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1

آرايش هم قطبي شكل خاصي از خط انتقال تك قطبي است .از نظر ساختار و پيكرهبندي دكلها مشابه ب ا خ ط دوقطب ي
است با اين تفاوت كه هر دو هادي پالريته يكسان دارند .دركل خط هم قطبي داراي دو تعداد بيشتري هاد است ك ه
همگي دارا پالر

هستند .معموال پالريته منفي ترجيح داده ميشودزيرا باعث تداخل كمتر ن اش از پدي ده

كرونا ميشود ومسير برگشت برا چنين سيستمي نيز از طريقزمين است .زمان كه خطا

بر رو

هاد وجود داش ته

باشد ،تمام كنورتور برا تغذ ه هاديها ديگر در دسترس است كه با تحمل مقدار اضافه بار ،ميتواند بيش تر از ت وان
نامي ،توان حمل نمايد.در شكل ( )28-2شماتيك آرايش همقطبي نشان داده شده است.

شكل ( :)28-2شماتيك سيستم  HVDCبا آرايش همقطبي

مبدلهاي پشت به پشت

2

- Homopolar

1

- Back-to-Back

2
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اصطالح پشت به پشت نشان ميدهد واحد يكسوساز و اينورتر در يك پست قرار دارند .اي ن س اختار اغل ب ب راي اتص ال
شبكههاي  ACغيرسنكرون و يا در يك شبكه به هم پيوسته براي كنترل مقدار شارش توان مورد استفاده قرار م يگي رد.
شماتيك ساده اين ساختار در شكل ( )29-2نشان داده شده است.

شكل ( :)29-2شماتيك مداري ساده براي يك مبدل پشت به پشت

آرايش چند ترميناله

1

در آرايش چند ترميناله بيش از يك پست ابتدا و انتها در سيستم وجود دارد .شكل ( )30-2سادهترين ن وع اي ن آراي ش را
نشان ميدهد كه تنها يك انشعاب به خط انتقال  HVDCاضافه شده است .از نظ ر فن ي گس ترش خط وط  HVDCب ه
صورت چندترميناله با مشكالت زيادي از نظر بريكرهاي  ،HVDCكنترل و حفاظت اجزا و چگونگي كنترل ميزان ش ارش
توان روبرو است .اين آرايش مي تواند به صورت چند انشعابي يا در گامهاي بعدي شبكه  HVDCگسترش يابد و حت ي ب ا
شبكه قدرت  ACتلفيق گردد .البته آرايش چندترميناله در مرحله تحقيقات است و تنها نمونههاي انگشت شماري از آن در
دنيا وجود دارند.

- Multi-Terminal HVDC

1
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شكل ( :)30-2شماتيك سيستم  HVDCبا آرايش چندترميناله

-8-1-2-2هاديهاي خطوط
بدون ترديد هاديها مهمترين اجزاي هرشبكه انتقال انرژي محسوب شده و مسير جريان از طريق آنها برق رار م يگ ردد.
تمام تمهيدات نيز در طراحي يك خط فشارقوي صرفا به منظور انتقال مناسب و مطمئن انرژي الكتريك ي از طري ق ه اديه ا
صورت ميگيرد .از جنبه اقتصادي نيز هاديهاي خطوط انتقال داراي اهميت بسزايي هس تند .خري د و نص ب س يم ه ادي در
خطوط انتقال نيرو همواره سهم قابل توجهي از هزينههاي اجراي خط را به خود اختصاص داده و عالوه بر سرمايه گذاري انجام
شده ،هزينه بهرهبرداري مربوط به افت انرژي و تلفات توان نيز مستقيما با نوع و مقطع هادي خط مرتبط است .در جدول ()2-2
خواص مربوط به دو نوع هادي فوق جهت مقايسه ارائه شده است.
جدول ( :)2-2خواص مربوط به دو نوع هادي
موضوع

مس

آلومينيوم

جرم مخصوص

8/9

2/7

مقاومت مخصوص

0/0178

0/0303

قابليت هدايت

56

33

استحكام كشش

21-24

7-10

درجه حرارت ذوب

1084

658

ضريب انبساط طولي

0/017

0/023

نسبت هدايتها براي سطح مقطع

1

0/6

قاطع با مقاومت
نسبت سطح
مساوي

1

1/66

مقاومت مساوي
نسبت قطرها با
مساوي

1

1/29

نسبت وزنها براي سطح مقطع

3/3

1

مقاومت مساوي
نسبت وزنها با
مساوي

2

1
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قابليت هدايت الكتريكي و استقامت مكانيكي آلومينيوم از مس كمتر است ،لذا بايستي جهت انتقال جري ان مس اوي س طح
مقطع هادي آلومينيومي از هادي مسي بيشتر انتخاب گردد .هدايت آلومينيوم  %60هدايت مس است ليكن در سطح مقطعهاي
مساوي وزن آلومينيوم  %30وزن مس است و در مقاومت الكتريكي مساوي وزن آلومينيوم  %50وزن مس اس ت .بط وركلي ب ا
انتخاب قطر هادي آلومينيومي معادل  1/29برابر قطر هادي مشابه از جنس مس (و يا سطح مقط ع  1/66براب ر آن) م يت وان
ضمن تأمين هدايت الكتريكي مورد نظر مقدار قابل توجهي از وزن هادي كاست .شدت ميدان الكتريكي هادي آلوميني ومي ب ا
افزايش قطر هادي كاهش مييابد و در نتيجه تلفات ناشي از كروناكم ميشود و اين موضوع نيز امتياز ديگري براي هاديهاي
آلومينيومي محسوب ميگردد .در عمل براي دستيابي به سطح مقطع هاي زياد و ب االبردن قابلي ت انعط اف در نص ب خط وط
انتقال ،معموال از هاديهاي رشتهاي يا طنابي استفاده ميشود مگر آنكه سطح مقطع هادي بسيار كوچك باشد .اين رشتهه ا از
نظر الكتريكي موازي يكديگر بوده و در طول هادي به صورت مارپيچ بر روي هم ميغلتند .دراين حالت چون هر اليه مخ الف
اليه ديگر پيچيده ميشود ،مقاومت سيم به دليل اثر پوستي كاهش مييابد و همچنين رشتهسيمها درون يكديگر حالت پيچش
نداشته و به داخل هم فرو نميروند.

تعيين مقطع هاديهاي خطوط انتقال نيرو
يكي از گامهاي اساسي در آغاز طراحي هر خط انتقال انرژي انتخاب مقطع مناسب براي هادي ميباشد .عوامل متعددي در
تعيين مقطع هادي مؤثرند كه مهمترين آنها عبارتند از :
 توان انتقالي :قدرت قابل انتقال توسط خطوط انتقال انرژي به عنوان ظرفيت انتقال يا توانايي خ ط موس وم اس ت.
ظرفيت خطوط انتقال انرژي با توجه به مشخصات الكتريكي و خصوصيات ساختماني آنها تعيين ميگردد .ق درت
انتقالي خطوط ،معادل ظرفيت اسمي آنها يا ظرفيت در نظر گرفته شده جهت طرح خط ميباشد.
 تلفات اهمي :هنگامي كه خطي مورد طراحي قرار مي گيرد بايستي تلفات قدرت را دقيقا مورد بررسي قرار داد .اي ن
مطالعه پس از تعيين و برآورد بار خط مزبور ،توسط محاسبات مربوط به پخش بار ممك ن م يگ ردد .ص رفنظر از
بررسي كلي فوق ميتوان خط را مستقل از شبكه با فرض ولتاژ ثابت در ترمينالهاي ورودي و خروجي آن از نقطه
نظر تلف قدرت بررسي نمود .الزم به ذكر است كه در طرح خطوط انتقال با توجه به محاسبات ،مقطع هادي باي د
چنان انتخاب گردد كه تلف قدرت از حدود  5درصد توان انتقالي تجاوز ننمايد.
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 جريان اتصال كوتاه :بررسي اختالالت شديد و ناگهاني تحت عنوان خطاها در سيستمهاي قدرت اهمي ت وي ژهاي
دارد كه انواع اتصالكوتاهها و باز شدن (يا پاره شدن) خطوط انتقال از مهمترين خطاها ميباشند .خطاها به ترتي ب
ميزان شدت ،عبارتند از :اتصال كوتاه سه فاز متقارن ،اتصال كوتاه دوفاز ،اتصال كوتاه يك ف از ب ه زم ين ،از ه م
گسيختگي و يا پاره شدن هاديهاي خط انتقال.
 شرايط مكانيكي :پس از بررسي شرايط الكتريكي هادي و حصول اطمين ان از داش تن مشخص هه اي الكتريك ي
مناسب ،بايد شرايط مكانيكي هادي نيز م ورد بررس ي ق رار گي رد .ب ه عب ارت ديگ ر ه اديه ا بايس تي بتوانن د
نيروهايكششي و بارهاي اضافي ناشي از عوامل جوي را در شرايط مختلف تحمل نمايند و كشش آنها از محدوده
مجاز كه باعث تغيير شكل سيم و خارج شدن از حد االستيك ميشود ،تجاوز ننمايد.
 كرونا و تلفات ناشي از آن
 عوامل اقتصادي

-9-1-2-2كابل
براي انتقال مقادير باالي توان بر روي زمين ،رايجترين واسط خطوط هوايي نيرو است كه به روال معمول دو قطب ي اس ت.
كابلهاي  HVDCاغلب براي انتقال توان زير دريا مورد استفاده قرار ميگيرند .دو مدل رايج كاب له اي HVDCكاب له اي
 Solidو  Oil-filledمي باشند .در اغلب موارد نوع خشك اقتصاديترين است .ايزوالسيون در اين نوع كابل از نوارهاي كاغ ذ
آغشته به روغن تشكيل شده است .محدوديتي در طول اين ن وع كاب ل وج ود ن دارد و قرارگي ري آن ت ا عم ق  1000مت ري
امكان پذير است .كابل روغني توسط روغني با ويسكوزيته پايين پر شده است و تحت فشار مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .اي ن
نوع كابل حداكثر  60kmطول دارد .امروزه با پيشرفت تكنولوژي كابلهاي جديدي براي انتقال زيرزمين يا زير دريا توليد ش ده
است اين كابل ها از پلي اتيلن قالبي استفاده ميكنند و در سيستم هاي  HVDCبا مبدل منبع ولتاژ مورد استفاده قرار ميگيرند.

-10-1-2-2دكل
نوع دكل با توجه به بارگذاري انتخاب شده و همچنين با توجه به تأمين حداقل فواصل الكتريكي برجهاي تي پ ب ا تحم ل
زواياي زير پيشنهاد ميشود:
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 برج آويزي ( 0تا  3درجه)
 برج آويزي ( 3تا  10درجه)
 برج كششي ( 10تا  30درجه)
 برج كششي ( 30تا  60درجه) و ترمينال( 0تا  30درجه)
 برج كششي ( 60تا  90درجه) و ترمينال( 0تا  45درجه)
در مورد سيستمهاي  HVDCنيز دكل خطوط انتقال از نظر مكانيكي به طور مشابه با خط انتق ال  ACطراح ي م يش ود.
تفاوتهاي اصلي عبارتند از:
 ساختار و پيكربندي هاديها
 نيازهاي ميدان الكتريكي
 طراحي عايقي

-11-1-2-2فونداسيون
فونداسيون ها بخشي از ساختمان خطوط انتقال نيرو هستند كه بايد بارهاي ناشي از سازه برج ،س يمه ا و غي ره را در كلي ه
حالتهاي بارگذاري تحمل كنند .فونداسيونها در خاك مدفون ميباشند و عالوه بر موارد فوق بايد در مقابل اثرات س ولفات و
ديگر اثرات شيميائي خاك و محيط پيرامون خود مقاوم باشند .نظر به طبيعت خطوط انتقال نيرو و قرار گيري عمده مس ير اي ن
خطوط در مناطق كم رفت و آمد و بعضاصعبالعبور الزم است در احداث فونداسيون هر برج دقت كافي به عمل آيد.

فونداسيون سنگي
براي گودهايي كه با دست خاكبرداري ميشوند ،سنگ به مصالحي اطالق مي گردد كه نت وان آن را توس ط بي ل و كلن گ
حفاري نمود .براي گودهايي كه با ماشين حفر ميشوند سنگ به مصالحي اطالق ميگردد كه پيشرفت متههاي مارپيچ در
آن متوقف مي گردد .به طور كلي وقتي زمين فونداسيون ،سنگي محسوب خواهد شد كه به س نگه اي يكپارچ ه آذري ن،
متافورميك يا رسوبي كه برش در جان سنگ الزامي است ،برخورد شود و حفاري در آنها بدون استفاده از مواد منفجره به
آساني ميسر نباشد .زمين سنگهايي كه به سرعت دچار هوازدگي ميگردند و يا در اثر عوامل طبيعي ب ه س رعت تخري ب
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ميشوند ممكن است توسط كارفرما در ردههاي پايينتر مقاومت و تغيير تيپ فونداسيون قرار گيرند .قسمتهاي هوازده در
گود حفاري شده بايد كامال تخليه و تميز شوند.

فونداسيون مهار در سنگ
درصورتي كه در رقومي باالتر از عمق كامل پي ،به سنگ برخورد شود ميتوان به گودبرداري ادامه داد يا اينكه از طرحهاي
ديگر استفاده نمود .يكي از اين طرق مي تواند سوراخ كردن سنگ و مالتري زي (گروتني گ) آرم اتوري ك ه در آن مه ار
مي گردد باشد كه به مهار در سنگ موسوم است .سوراخي كه بدينمنظور در سنگ حفر ميشود بايد قطرش ي ك اي نچ از
آرماتورهايي كه مالت ريزي خواهد شد بزرگتر باشد .پس از حفر سوراخ بالفاصله بايد روي آن در پوش مناسبي گذاشت كه
از ورود گرد و غبار ،گل آلود و مواد زائد ديگر به آن جلوگيري شود .درست قبل از مالتريزي بايد توسط هوا يا هر وس يله
مناسب ديگري آب درون سوراخ را خارج نمود و سطح تماس تميزي براي مالتريزي در محيط خشك انجام پذيرد .مالت
ريزي تحت فشار  10تا  )PSI( 15انجام ميشود و به منظور اجتناب از ورودهوا بايد لوله آن همواره از مالت پر باشد .پساز
آن ميل مهار را در سوراخ فرو ميبرند و مالتي كه توسط ميل مهار جابجا ميشود به شكل يك كفشك به ارتف اع  5ت ا 8
سانتي متر باالتر از سطح سنگ در ميآورند .در صور تي كه نتوان آب درون سوراخ را به علت وج ود آب زيرزمين ي خ ارج
نمود بايد اجازه داد كه آب باال بيايد و ثابت بماند سپس مالت (گروت) را به آرامي در ته سوراخ ،پمپ مينمايند تا همه آب
درون سوراخ خارج شده و مالت تميز از سوراخ بيرون بريزد .پ س از آن ميل مهار را درون سوراخ ميكند بايد دق ت نم ود
كه از حركت آن در جاي خود جلوگيري بعمل آيد.

فونداسيون سيلندري (اوگر)
چاله هاي گودبرداري شده را بايد به نحوي محافظت كرد كه از ريزش احتمالي كناره آنها به هنگام بتنري زي جل وگيري
شود .برنامه حمل بتن و بتنريزي چالههاي سيلندري بايد بهگونهاي باشد كه بتنريزي طي يك مرحله كامل ش ود .از پ ي
بتني زنگوله شكل ( ) BellTypeدر مواردي كه خاك كامال اشباع است و يا باال بودن سطح سفره آب زيرزمين ي عملي ات
خاكبرداري و بازرسي از چاله را با دشواري مواجه ميسازد و يا در خاكهاي ماسه اي سست ،نميتوان استفاده كرد.
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فونداسيونهاي بر روي شمع
منحصرا استفاده از شمعهاي فلزي و يا بتني مجاز ميباشد .هرگونه مصالحي كه بين دو شمع در اث ر ش مع ك وبي ب اال
ب يايد ب ايد قبل از بتنريزي به محل اصلي خود برگردانده شود تا زماني كه در شعاع  30متري هر محل كارهاي مربوط به
نصب شمع خاتمه نيابد بتنريزي در آن محل مجاز نميباشد .اگر از شمعهاي لولهاي استفاده گردد بايستي آنها را از آب و
يا مواد نامطلوب تميز نگه داشت .دقت خاصي جهت جلوگيري از كرمو شدن بتن و يا باقيمانده هواي محب وس در ب تن در
هنگام پر كردن شمعهاي لولهاي بايد بكار رود .در خالل بتنريزي در شمعها ويبراسيون كافي توس ط ويبرات ور مك انيكي
جهت رسيدن به تراكم ماكزيمم در بتن بايد انجام شود.

فونداسيون شمع فلزي
 شمعها را حتياالمكان بايد با طول كامل و تا عمق حداقل خواسته شده و با تعداد ضربات مش خص ش ده كوبي د.
بيرون كشيدن شمع مجاز نميباشد  .براي هر محل ،طول شمع بايد به نحوي انتخاب گردد كه بدون وصله به تراز
مورد نياز برسد.
 جوشكاريها فقط توسط افراد مجرب كه مهارت و صالحيت آنها توسط آزمونهاي مندرج در  AWSم ورد تائي د
قرار گرفته بايد انجام شود.
 سرشمع را با كالهك مناسبي حفاظت مي نمايند .بايد دقت شود ك ه كاله ك ب ه نح وي عم ل كن د ك ه توزي ع
يكنواختي از ضربه چكش به شمع وارد شود.
 شمعها را بايد در رقوم تعيين شده مطابق نقشه هاي طراحي قطع نمود .مصالح بايستي نو ب وده و طب ق اس تاندارد
 A36باشد.

-12-1-2-2مقره
در بررسي مقاومت مكانيكي مورد نياز براي مقره با توجه به جدول محاسبات بارگذاري و براس اس ني روه اي وارده در س ه
حالت افقي ،عمودي و جانبيبار وارد بر مقره محاسبه ميگردد و سپس زنجيره مقره پيشنهادي تعيين ميشود.
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با توجه به اينكه يكي از مهمترين تفاوت مقرهها در طراحي عايقي آنها است ،شايد بتوان گفت ضروريت رين موض وع در
خطوط انتقال  DCبراي بهرهبرداري مناسب ،طراحي صحيح عايقي است.
طرحبندي ايزوالسيون عايقي برمبناي پيشنهادات استاندارد  IEC 60815براساس چهار كالس آلودگي است .ازآنجا كه اين
استاندارد  IECبراي خطوط متناوب نوشته شده است .بنابراين بايد در نظر گرفته شود كه فواصل خزشي پيشنهاد شده برمبناي
ولتاژ فاز به فاز 1است .هنگامي كه اين فواصل خزشي پيشنهادي در استاندارد IEC 60815براي خطوط  DCتفسير ميشوند با
توجه به آنكه ولتاژ پيك بين پل و زمين 2است ،فواصل خزشي در ضريب  3ضرب ميشوند.
عايقهاي تحت بهرهبرداري با ولتاژ  DCنسبت به بهرهبرداري  ACتحت شرايط سختتري قرار دارند ،زيرا تح ت مي دان
الكتريكي يك سويه قرار گرفته اند كه ميزان انباشته شدن آلودگي سطحي را افزايش ميدهد .بنابراين يك ضريب آلودگي DC

كه در گزارش  3Cigreپيشنهاد شده است ،مي بايست اعمال گردد .ضرايب اصالحي تنها براي عايق چيني معتبر است و ب راي
عايقهاي كامپوزيت ضرايب كاهش برمبناي گزارش 4FGH 291ميبايست اعمال گردد.

-13-1-2-2سيستم زمين
سيستم زمين عبارت است از اتصال الكتريكي (با سيم) تجهيزاتي كه يا با برق كار مي كنند و بدنه فلزي دارند؛ و يا با ب رق
كار نمي كنند ولي بدنه فلزي و هاديايبه درون زمين دارند.اين اتصال به داليل زير انجام ميپذيرد.
 تامين حفاظت جاني انسآنها
 عملكرد مناسب دستگاه ها
 كنترل نويز

)- Line to Line Voltage (VL-L

1

)- Line to Ground Voltage (VL-G

2

- CIGRE-Report WG04 of Cigre SC33 , Mexico City 1989

3

- Obertla Chenverhalten Von Freiluftgeraten mit kunststoffgehausen

4
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سيستم زمين در سطحي در زير زمين يا نزديك استقرار تجهيزات در نظر گرفته ميشود ،به نحوي كه همه نقاط آن سطح،
پتانسيلي كم و در حد صفر داشته باشد .وجود اين سطح باعث ميشود كه همه قسمتهاي وسايل متصل به شبكه زمين تحت
ولتاژ زمين قرار گيرند و بدين ترتيب اپراتورها و پرسنل همپتانسيل با زمين ميشوند .شرايط زمين بايد به نحوي باشدكه عالوه
بر يكسان بودن ولتاژ در نقاط مختلف آن ،اگر چنانچه اتصال كوتاهي در نزديكي اين زمين رخ بدهد ،اختالف پتانس يل زي ادي
كه باعث ايجاد شوك و يا مجروح شدن اشخاصي شود به وجود نيايد.

 -2-2-2تجهيزات اجرائي
در اين بخش تجهيزات و ابزارآالت مورد استفاده در مراحل اجراي خط مورد بحث قرار ميگيرند.

-1-2-2-2نقشهبرداري و مسيريابي
جهت برداشت اطالعات مسير و نقاط از دوربينهاي نقشه برداري استفاده ميگردد .اين دوربينه اي در ان واع مختل ف ب ا
كاربري هاي متفاوت موجود هستند ولي معموال يكي از پركاربردترين آنها دوربين تئودوليت ميباشد .دوربين تئودوليت امك ان
قرائت زاويه ،فواصل ارتفاعي و طولي را داراست .ابزار تكميلي نظير فاصلهيابهاي ليزريبه دوربينهاي اضافه گرديد و قابليت و
دقت برداشت اطالعات را باال برد .در نسلهاي بعدي در دوربينهايي كه به  Total stationمعروف هستند؛ افزاره اي فاص له
يابي ،ثبت و ذخيره اطالعات موقعيت ،ارتفاع و ...به دوربينها اضافه شده است .اين دوربينها قادرند بعد از برداشت اطالعات و
ذخيرهسازي آنها ،اطالعات مذكور را مستقيما به رايانه انتقال داده و به كمك نرمافزارها امكان ترسيم و نمايش اطالعات مسير
بالفاصله بعد از برداشت و انتقال به رايانه ميسر است.
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شكل ( :)31-2يك نمونه دوربين  Total Stationبا قابليت ثبت و ذخيره اطالعات

در سالهاي اخير با پيشرفت سامانههاي موقعيتياب جهاني امكان تعيين موقعيت نقاط مسير خ ط ب ا تجهي زات ردي ابي و
راهبري نيز ميسر است كه از جمله آن راهبرها يا Navigatorهايي كه با دو فركانس كار ميكنند را ميتوان نام ب رد .در اي ن
سامانه ابتدا يك سامانه اصلي با سيستم موقعيت ياب جهاني منطبق شده و در موقعيتي مشخص مستقر ميگ ردد س پس ي ك
 Navigatorدستي با دو فركانس كه سيگنالهاي خود را از آنتن اصلي و ماهوارههاي سامانه  GPSدريافت ميكن د موقعي ت
محلي را تعيين ميكند .دقت اين سامانه حدود ميليمتر است و ميتواند موقعيت نقاط مسير را در پيمايشهاي مختلف برداشت
و ثبت نمايد.

شكل ( :)32-2يك نمونه آنتن مرجع سامانه موقعيت با دو فركانس
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شكل ( :)33-2راهنما يا  Navigatorدستي كه با آنتن مرجع كار

-2-2-2-2ماشينآالت گودبرداري و بتنريزي
در خاكهاي معموال نرم و بسترهايي كه در آنها سنگهاي سخت گرانيتي يا آذريني موجود نيست ميتوان از ماشينآالت
گودبرداري ساده يا متههايمارپيچي استفاده نمود .اين تجهيزات توسط سيستمهاي هيدروليكي گشتاور مناسب جهت گردش را
بدست آورده و توانايي حفاري فونداسيونهاي تيپ اوگرا رادارا ميباشند.

شكل ( :)34-2مته حفاري اوگر
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امروزه در زمان احداث فونداسيون عمليات احداث پي و بتنريزي معموال توسط تراك ميكسر و پمپهاي انتقال بتن انج ام
مي پذيرد .بعد از ساخت بتن در محل بچينگ توسط ميكسر حمل و بعد از انتقال به محل توسط پمپ به محل حف اري منتق ل
ميشود.

-3-2-2-2تجهيزات برجگذاري
در محلهايي كه امكان احداث برج با جرثقيل ميسر نباشد معموال سازه برج با ابزاري به نام جين پل نصب ميگردد .ج ين
پلها جرثقيلهاي سادهاي هستند كه توسط سازه برج و ميخهايي برروي زمين مهار شده و بخشهاي برج توس ط آنه ا ب اال
كشيده شده و نصب مي گردد .به رغم سهولت نقل و انتقال آنها عمليات نصب برج با آنها دستورالعملهاي خاص ي دارد ك ه
بسته به نوع و شكل برج و مشخصات جيم پل متفاوت است.

شكل ( :)35-2يك نمونه جين پل

-4-2-2-2تجهيزات سيمكشي
عمليات سيمكشي در فواصل طوالني معموال توسط كشنده (وينچ) و ترمز انجام م يگي رد .جه ت آش نايي بيش تر ب ا اي ن
تجهيزات نمونههايي از اين تجهيزات در ادامه نمايش داده شده است.
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شكل ( :)36-2يك نمونه كام االنگ

جهت اتصال سيمهادي به سيم كشنده يا پايلوت از ابزاري به نام كام االنگ استفاده ميشود .اين ابزار ضمن ايج اد اتص ال
مناسب بين هادي و سيم كشنده به گونهاي طراحي شده است كه حداقل صدمه را در نقطه اتصال ب ه س يمه ادي وارد نماي د.
عالوه بر ابزارهاي فوق از تجهيزات مهم ،اتصاالت زمين است كه ميبايست حتما به سيمهادي متصل گردد در ادامه يك نمونه
پولي اتصال زمين ارائه شده است.

شكل ( :)37-2پولي اتصال زمين

ازديگر ابزارهاي مهم در سيمكشي پولي سيم مي باشند كه معموال فلزي يا فايبرگالس هستند و عمل انتقال سيم را م ابين
مسير تسهيل ميكنند برخي از انواع مجهز به اتصال زمين نيز ميباشند.
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شكل ( :)38-2نحوه اتصال پولي و اتصال زمين

شكل ( :)39-2نحوه استقرار تجهيزات كشنده در زمان سيمكشي
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شكل ( :)40-2نحوه استقرار تجهيزات ترمز در زمان سيمكشي

-5-2-2-2كشتيها و رباتهاي كابلگذار
مراحل خوابانيدن و نصب كابل در زير دريا شامل موارد زير است:
 شناخت دقيق محيط كابلگذاري
 تعيين نوع كابل مورد استفاده
 تهيه نقشه جغرافيايي (ناهمواري) از بستر دريا (براي اينكار از ن رمافزاره اي مخص وص مجه ز ب ه سيس تم GIS

استفاده ميشود)
 نقشهبرداري بستر دريا
 تعيين بهترين مسير كابلگذاري (همواري مسير ،كوتاهي مسير و )...
 استفاده از ادوات مورد نياز از جمله كشتي كابلگ ذار ،رب اته اي خوابانن ده كاب ل در بس تر دري ا ،ن رمافزاره اي
شبيهسازي و ...
 ايجاد حوضچههايي در ساحل جهت اتصال كابل به شبكه
بدين منظور ابتدا كابلهاي زير دريايي را به كشتي كابل گذار انتقال داده و پس از طي مراحل ذكر شده كشتي تا حد ممكن
به ساحل نزديك ميشود ،سپس كابل را توسط كيسههاي هوا در سطح آب نگه داشته و به سمت ساحل و حوضچههاي اتصال
منتقل ميكنند .پس از اتصال كابل كيسه هاي هوا يك به يك از زير كابل برداشته شده و به كابل اجازه فرو رفتن در آب و قرار
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گرفتن در بستر دريا داده ميشود .پس از اين مراحل كابل فرود آمده از كشتي در بستر دري ا توس ط رب اته اي زيردري ايي در
عمقهاي مختلف بستر دريا دفن ميشود  .در صورتي كه كابل در بستر دريا دفن نشود ،براي جلوگيري از باال آمدن كابل به آن
وزنههايي متصل ميشود و روي كابل را با كيسههاي شني ميپوشانند .الزم به ذكر است كه در اين روش كابل از امنيت كمي
برخوردار است و احتمال برخورد لنگر كشتيها به آن و باال آمدن كابل و حوادث ناشي از آن مثل غرق كردن كشتيهاي ديگ ر
وجود دارد ،ولي هزينه اين روش نسبت به روش دفن كابل در بستر دريا كمتر خواهد بود.
جهت انجام عمليات كابلگذاري در بستر دريا م عموال هر شركت تجهيزاتي مخصوص به خود جهت نصب ،تعمير و تست را
دارا ميباشد .نمونههايي از تجهيزات مورد استفاده در عمليات كابلگذاري در بستر دريا عبارتند از:
 كشتيهاي كابل گذار :همه اين كشتيها قابليت حمل قرقرههاي بزرگ كابل و رباتهاي خواباننده كابل در بس تر
دريا را دارند .اين كشتيها توسط سكانداران آموزش ديده در زمينه كابلگذاري با تجارب فراوان هدايت ميش وند.
نمونهاي از اين كشتيها در شكل ( )41-2آورده شده است.

شكل ( :)41-2نماي كشتي كابلگذار در زير دريا
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 رب اته ايي مخص وص ب راي خواباني دن كاب ل در بس تر دري ا :اي ن رب اته ا ق ادر ب ه نص ب كاب ل در عم ق
 1500متري مي باشند و قادر به دفن كابل تا عمق  3متري كف دريا ميباشند .اين رب اته ا يك ي از جدي دترين
تجهيزات نصب و حفاظتي ميباشند .كنترل اين رباتها به وسيله سيستمهايي همچون  SCADAو  PLCصورت
ميگيرد.

شكل ( :)42-2نماي ربات مخصوص خوابانيدن كابل در بستر دريا

 اتاقي براي اتصال و تست كابلهاي زير دريايي :اولين اتاق اتصال كابل براي اتص الكابله اي مخ ابرات دري ايي
ساخته شد .اين اتاق روي كشتيهاي خواباننده كابل در بستر دريا نصب ميشود و معموال پس از اتمام يك حلق ه
كابل ،حلقه كابل جديد را به حلقه كابل قديم متصل ميكند .پس از آن اتاقهايي براي اتصال كاب له اي انتق ال
برق نيز ساخته شد .اين اتاقها مجهز به تجهيزات گوناگوني براي اتصال صحيح كابل ،تست عايقي كابل ،باالنس
كردن اتصاالت با دقت بسيار باال و رعايت مسائل حفاظتي و  ...روي كشتي ميباشند.
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شكل (:)43-2اتاق اتصال و تست كابلهاي زير دريايي

 رباتي جهت گرفتن و باال آوردن كابل :اين ربات به كمك آرواره و بازوي قوي خود قادر به گرفتن و نگ ه داش تن
اجسام در اشكال گوناگون و به خصوص استوآنهاي است .اين ربات در تجهي زات تعمي ر كاب له اي زيردري ايي
استفاده ميشود و اغلب براي بلند كردن كابل از بستر دريا و تسهيل در عمليات قطع كابل قبل از تعمير كابل مورد
استفاده قرار مي گيرد .كار با اين ربات نياز به مهارت داشته و هر چه مهارت كاربر بيشتر باشد ربات توانايي اي ن را
دارد كه كار در دشوارترين موقعيتها را با سرعت بااليي به پايان برساند .عدم مهارت در كار با اين رب ات ممك ن
است باعث آسيب رساندن به كابل و بازوي ربات و بقيه قطعات ربات شود .برخي از اي ن رب اته ا داراي دو ب ازو
ميباشند .در ضمن از اين رباتها در صنعت نفت و گاز و  ...نيز استفاده ميشود.

شكل ( :)44-2ربات جهت گرفتن و باالآوردن كابل
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 -3-2-2تعمير و نگهداري
تعمير ،نگهداري و بهرهبرداري يك تجهيز شامل كليه اقداماتي است كه با هدف استمرار و يا بازگردان دن ي ك تجهي ز ب ه
وضعيت مطلوب خود (حالتي كه آن تجهيز ميتواند كاركرد مورد انتظار خود را به درستي انجام دهد) انجام م يگ ردد .تعمي ر و
نگهداري در واقع شامل هر اقدامي نظير آزمون ،اندازهگيري ،تعويض ،تنظيم و يا تعمير تجهيز بوده كه ادامه بهرهبرداري تجهيز
در وضعيت مطلوب و كاركرد مناسب تجهيز را به همراه دارد .بكارگيري روشهاي صحيح در تعمير ،نگه داري و به رهب رداري
ميتواند نتايج مطلوبي نظير افزايش قابليت اطمينان ،استمرار سرويس ،دقت در بازرسي و بازبيني ،كاهش هزينه عمليات تعمير و
نگهداري و افزايش ايمني را به همراه داشته باشد.
بعلت تنوع خطوط شرايط موجود در هنگام پيري خطوط مختلف متفاوت است و هركدام در يك س طح ق رار دارد .در ادام ه
اثرات ناشي از اين تنوع در تعميرات را مرور ميشود .چون عمرشبكهي انتقال طوالني است اين تنوع خطوط موجب سختي كار
تعميرات در سالهاي بعد ميشود  .علت اصلي تفاوت ميان تعميرات خطوط اثرات محيطي ب ر اي ن تجهي زات و ايج اد مي زان
فرسودگي متفاوت در قطعات است .حتي در صورتي كه كل يك خط از يك نوع باشد اما تغيي رات ش ديد عوام ل محيط ي در
قسمتهاي مختلف فرسودگي و پيري متفاوتي در طول خط ايجاد ميكند .رتقا/انحراف/تعميرات طوفان شرايط يكسان يك خط
را نيز متنوع ميكند .انواع روشهاي تعمير و نگهداري يك تجهيز در ادامه توضيح داده ميشود.

-1-3-2-2تعميرات و نگهداري دورهاي

1

در اين روش تعمير و نگهداري ،انجام تعميرات و سرويس دورهاي در بازههاي زماني مشخص و از پيش تعيين شده مثال هر
شش ماه ،و يا هر يك سال يك بار انجام مي گيرد و هدف آن كاهش احتمال خرابي تجهيز در هنگام بهرهبرداري ميباشد .ب ه
منظور بدست آوردن بهترين جدول زمانبندي و بهترين شرايط براي تعميرات خطوط كه شامل ه اديه ا ،دك ل ،فونداس يون،
مقرهها و عايقها ،دمپرها و ...ميشود ،بايد برنامهاي مدون جهت كدگذاري بر تجهي زات ايج اد ش ود و ب راي م انيتوركردن و

)- Time Based Maintenance(TBM

1
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بازرسي تمام تجهيزات سيستم يكدستي وجود داشته باشد تا به خوبي شرايط كل سيستم تحت نظر باشد .اين سيستم كدگذاري
به ما امكان ميدهد جزجز قطعاتي كه شبكه وجود دارد در سيستم ذخيره شود .سپس برنامهاي استفاده ميشود كه در آن تمامي
عوامل موثر بر عمر هر قطعه شامل ،عوامل محيطي (باد ،باران ،صاعقه) ،عوامل فني (كشش ،تنش،ارتعاش ،عبور جري ان و،)...
عمر اقتصادي (معرفي شده توسط سازنده) ،ضريب بهرهبرداري (ميزان بهرهگيري از تجهيز در ط ول عم ر) و ،...ض ريب ده ي
ميشوند و هر كدام از اين عوامل با ضريبي مشخص مخصوص هر قطعه طي برنامهاي براي هر جز سيستم محاسبه ميشوند و
پيشبيني جامعي براي زمان نياز به تعمير هر قطعه بدست ميآيد .بر طبق اين برنامهي مدون ش ده ،براحت ي جه ت تعمي رات
تيمهاي عملياتي دست به كار ميشوند .تعميرات دورهاي براساس اين جدول صورت ميگيرد.

-2-3-2-2تعميرات و نگهداري بر اساس وضعيت

1

در اين روش اقدامات نگهداري بر اساس وضعيت تجهيز و به منظور كاهش احتمال خروج تجهي ز در ح ال س رويسده ي
انجام ميشود .اصطالح «نگهداري پيشگيرانه وضعيت »2نيز به اين روش نگهداري اطالق ميشود .ب راي خط وط انتق ال ت يم
تعميراتي هنگامي كه زمان تعمير يك تجهيز طبق دوره زمانبندي شده در تعمي رات دورهاي ف را م يرس د ع ازم م يش ود و
تستهايي را انجام ميدهد و در صورت نياز تعميرات انجام ميگيرد و در صورت عدم نياز شرايط موجود گزارش و در نرم اف زار
جايگزين ميشود تا در برنامهي تعميرات آينده آن تجهيز مورد استفاده قرار گيرد .اما تعميرات بر اساس وضعيت تنها در شرايط
محيطي خاص( مانند ،طوفان ،زلزله ،سيل ،صاعقه و ،) ...شرايط غير محيطي (آسيبهاي ناشي از فعاليتهاي انساني و مح يط
زيست حيواني) انجام ميشود  .براي اين تعميرات بايد تيم بازرسي دائما در حال مانيتوركردن شبكه باشد تا در زمآنه اي م ورد
نياز خطاي ايجاد شده را تشخيص و در جهت رفع آن اقدام كند.

)- Condition Based Maintenance(CBM

1

- Conditional Preventive Maintenance

2
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 -3-2حوزه پست
با رشد روز افزون جمعيت ،بزرگ شدن شهرها ،افزايش سرانه انرژي الكتريك ي و وابس تگي كلي ه فعالي ته اي اجتم اعي،
صنعتي ،كشاورزي ،اقتصادي و خدماتي به انرژي الكتريكي ،لزوم تامين اين انرژي به صورت گسترده و در مقياس باال و به نحو
مطلوب اجتناب ناپذير ميباشد .بديهي است كه تامين اين انرژي با اين مقياس و كيفيت مناسب از طريق نيروگاههاي محل ي و
كوچك ،نه تنها اقتصادي نبوده ،بلكه در اكثر موارد از نقطه نظرهاي مختلفي غير عملي نيز م يباش د .از ط رف ديگ ر ام روزه
احداث نيروگاه هاي بزرگ در نقاط خاصي قابل توجيه بوده ،كه عمدتا از مراكز مصرف دور هستند .بنابراين الزم است توليدشان
از طر يق خطوط انتقال كه به نحو مناسبي با يكديگر ارتباط داده شده و تشكيل شبكه الكتريكي را داده اند ب ه مراك ز مص رف
هدايت شوند.براي انتقال قدرت هاي زياد و در فواصل طوالني به منظور كاهش تلفات الزم است ولتاژ توليدي نيروگاه اف زايش
يافته و سپس در نقاط مصرف طي مراحلي به نحوي كاهش داده شود ،كه قابل استفاده براي مصرف كننده باشد .براي تب ديل
اين ولتاژ و هم چنين به منظور اتصال نقاط مختلف شبكه به يكديگر ،بايد ايستگاههايي در شبكه ايجاد شود كه به پس ت ب رق
معروف هستند.

 -1-3-2تجهيزات و ابنيه
جهت احداث پست و بهرهبرداري از آن نياز به تجهيزاتي نظير ترانسفورماتورها ،تجهيزات اندازهگيري و مانيتورينگ ،برقگير،
شبكه زمين و ...ميباشد .تجهيزات و قسمتهاي اصلي پستهاي فشار قوي عبارتند از :
 ترانسفورماتورها
 تجهيزات زمين
 برقگير
 مبدل AC/DC

 سازه
 جبرانكننده توان راكتيو
 ادوات FACTS
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 سيستم LV

 مانيتورينگ ،كنترل و حفاظت
 راكتور صافي
 سوئيچگير
 فيلتر
 يراقآالت

-1-1-3-2ترانسفورماتور
ترانسفورماتور يكي از تجهيزات با اهميت سيستمهاي قدرت بوده كه برخالف ماشينهاي الكتريكي كه انرژي الكتريك ي و
مكانيكي را به هم تبديل ميكنند ،در نوع انرژي تغييري نميدهد ،بلكه ولتاژ و جريان متناوبي را با همان فركانس ولي متفاوت
از نظر مقدار تبديل مينمايد.امروزه ترانسفورماتور يكي از وسايل الزم و حياتي در سيستمهاي الكتريكي و همچنين سيستمهاي
تبديل انرژي ميباشد و از چهار بخش اصلي هسته ،سيمبندي ،تانك اصلي و عايقبندي تشكيل ميگردد.

شكل ( :)45-2نماي بيروني از يك ترانسقورماتور روغني
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 هسته و مدارهاي مغناطيسي :هسته ترانسفورماتور يك مدار مغناطيسي خوب با ح داقل فاص له ه وايي و ح داقل
مقاومت مغناطيسي است تا فورآنهاي مغناطيسي ب ه راحت ي از آن عب ور كنن د .ب ه ص ورت س اده ،ك ار م دارها
مغناطيسي ايجاد ميدان الكترومغناطيسي و ابقاي آن جه ت تب ادل ان رژي الكتريك ي مي ان دو قس مت از ش بكه
ميباشد .هسته بصورت ورقه ورقه ساخته شده و ض خامت ورق هه ا ح دود  0/3ميل يمت ر و حت ي كمت ر اس ت.
ترانسفورماتورهاي  :HVDCاغلب به صورت ترانسهاي تكفاز ساخته ميشوند كه سيمبندي ول و ب راي اتص ال
ستاره مثلث حداقل دو ستون يك هستند يا يك ستون بر روي دو هسته جداگانه دارند كه بستگي به توان نامي و
ولتاژ سيستم دارد .انتخاب سايز مناسب در ستون برگشت شار جداسازي مطل وب را در س يمبن ديه اي تض مين
مينمايد .كيفيت ورقهاي هسته و عايق ورقهاي بين آن و سلف نامي ميبايست بنا به نيازه اي خ اص و ت امين
تلفات ،نويز ،بيش تحريكي و ...انتخاب گردد .همچنين با توجه به عدم تقارن هرچند كوچك هنگام بهرهب رداري و
يا جريآنهاي گردابي  DCاز سمت شبكهACالزم است توجه ويژه اي به پسماند مغناطيسي ش ود .اي ن پدي ده را
ميتوان با روشهاي همچون تقويت مسيرهاي خنككننده هسته و جلوگيري از تجمع ش ار گ رهاي در ص فحات
هسته ،كنترل نمود.
 سيمبنديها :ميدان الكترومغناطيسي واسط توسط جريآنهاي دو شبكه از دو سيمپيچي مجزا كه ارتباط مغناطيسي
با يكديگر دارند بوجود ميآيد .بنابراين سيمبنديها با عبور جريان شبكه و ايجاد ميدان مغناطيسي انرژي الكتريكي
شبكه را تحويل گرفته و آن را جهت تبديل آماده ميسازند .سيمپيچ ها بايستي در مجموع داراي خصوص يات زي ر
باشند:
 استحكام مكانيكي در مقابل نيروهاي ناشي از اتصال كوتاه
 مقاومت حرارتي در مقابل حرارت حاصله ناشي از اتصال كوتاه و حالت كار عادي
 استحكام عايقي مناسب
 حداكثر هدايت الكتريكي يا به عبارت ديگر حداقل تلفات (مقاومت)
انواع اتصال سيمپيچهاي اوليه و ثانوي ه در ترانس فورماتور معم وال ب ه ص ورت س تاره ،مثل ث و زيك زاك اس ت.
پارامترهاي بسياري اعم از محدوديت هاي حمل و نقل ،ظرفيت توان ،نسبت ترانس ،ولتاژ اتصال كوتاه ت ا ح داكثر
تلفات قابل توجه در طراحي سيمبنديها مورد نظر قرار ميگيرند .در ساختار متمركز سيمبندي براي اتصال س تاره
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يا مثلث ،سيمبندي ولو مستقيما بر روي هسته پيچيده شده و سيمبندي خط به همراه تپ آن به صورت شعاعي بر
روي آن نصب ميگردد .اين ساختار نسبت به تعداد زيادي از ساختارهاي ديگر عملكرد بهتري دارد .سيمبندي ولو
با ايزوالسيون ولتاژ باال و محتواي زياد هارمونيكهاي جريان نيازمند طراحي ويژه و كيفيت باالي ساخت است .هر
مجموعه واحد فشردهاي شامل ولو ،سيمبندي اضافه ولتاژ و تپ آن است ك ه تحم ل ت نشه اي ولت اژ ،تلف ات و
مقاومت در برابر جريان اتصال كوتاه ساخته شده است.
 تانك اصلي :تانك ترانسفورماتور نقش يك پوشش حفاظتي را براي هس ته و س يمپ يچه اي ترانس فورماتور ايف ا
ميكند .داخل اين ظرف از روغن پر ميشود ،به طوريكه هسته و سيمپيچ كامال در روغ ن ف رو م يرون د .س طح
خارجي تانك ،تلفات گرمايي داخل ترانسفورماتور را به بيرون منتقل ميكند .از هر مترمربع سطح تانك حدودا 400
الي  450وات توان گرمايي به خارج منتقل ميشود ،به طوريكه در ترانسفورماتورهاي كوچك ،همين س طح ب راي
خنككاري كافي است و به تمهيدات ديگري نظير رادياتور وفن نياز نميباشد .هر چهاروجه ترانسفورماتور از ي ك
ورق يكپارچه درست ميشود و فقط در يك گوشه جوشكاري ميگردد .تانك ترانسفورماتور بايستي موجب شود كه
موارد مشروحه ذيل تأمين گردند:
 حفاظتي براي هسته ،سيمپيچ ،روغن و ساير متعلقات داخلي باشد.
 داراي استقامت كافي باشد كه در حين حمل و نقل و نيز در زمان اتصال كوت اه داخل ي بتوان د ت نشه اي
مكانيكي ايجاد شده را تحمل نمايد.
 ارتعاشات و صدا در آن به حداقل برسد.
 ساختمان آن در برابر نشت روغن يا نفوذ هوا كامال آببندي باشد.
 سطوح كافي براي دفع گرماي ناشي از تلفات ترانسفورماتور را تأمين كند.
 محلي براي نصب بوشينگها ،تپچنجر ،مخزن ذخيره روغن و ساير متعلقات باشد.
 از نظر ابعاد در حدي باشد كه به راحتي قابل حمل و نقل از طريق جاده يا راه آهن باشد.
 حداقل تلفات فوكو در آن ايجاد شود.
 حداقل ميدان مغناطيسي در خارج از آن وجود داشته باشد.
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در ترانسفورماتور  HVDCنيز مخزن ميبايست داراي بوشينگ بلند تا اتاق ولو در سمت س يمبن دي ول و باش د و
براي راحتي تعويض روغن ترانسفورماتور سيستم خنككننده در سمت مقابل نصب ميگردد .در ترانسفورماتورهايي
كه سيم بندي مثلث و ستاره هر دو داخل يك تانك قرار دارند ،بوشينگ ولو به نحوي طراحي ميشود ك ه انته اي
آنها به برج ولوتريستوري برسد كه در اين حالت در اغلب موارد ارتفاع اتصاالت زياد بوده و نصب مخزن انبس اط
وقتي در ارتفاع زياد اجتنابناپذير خواهد بود.
 عايقبندي :عايقبندي ترانسفورماتور شامل عايقهاي روغن و كاغ ذ م يباش د .پاي ه روغ نه اي ترانس فورماتور
براساس تركيبات نفتيك يا پارانفتيك ميباش د ك ه در اي ن مي ان تركيب ات نفتي ك عملك رد بهت ري در روغ ن
ترانسفورماتور دارند .روغن مورد استفاده در صنعت بايستي بتواند الزامات ذكر شده در استانداردهاي معتب ر جه اني
نظير IEC60296را تامين نمايد تا بتوان از آن در ترانسفورماتور استفاده كرد .به طور كلي داليل اصلي به كاربردن
روغنها در ترانسفورماتورها را ميتوان به صورت زير بيان كرد:
 عايقكاري الكتريكي
 كنترل درجه حرارت داخلي ترانسفورماتور و انتقال حرارت
 جلوگيري از خوردگي مواد عايق و قسمتهاي فلزي ترانسفورماتور
 طول عمر زيادتر و تضمين پايداري شيميائي براي ترانسفورماتور
 آببندي و جمعآوري وحمل مواد ناخالصي ناشي از كاركرد به خارج از محيط سيستم
 خاموش كردن جرقه الكتريكي
برحسب شرايط سرويس در ترانسفورماتور ،آنچه كه از روغنهاي عايق انتظار ميرود بشرح زير ميباشد:
 از لحاظ عايق بودن بايد استقامت الكتريكي و مقاومت الكتريكي آن باال باشد.
 ويسكوزيته روغن بايد پائين باشد تا بتواند عمل انتقال حرارت را بطور موثر انجام دهد.
 به منظور رعايت اصول ايمني ،نقطه اشتعال آن باال باشد.
 قابليت انتقال حرارت خوب
 نسبت به مواد ساختمان ترانسفورماتور بياثر باشد.
 در برابر درجه حرارتهاي موضعي و زياد ،مقاوم باشد.
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 در مقابل اكسيداسيون و توليد تركيبات اسيدي و تشكيل لجن مقاوم باشد.
 قابليت كاربرد در درجه حرارتهاي پائينتر را داشته باشد.
 عاري از هرگونه آب و ناخالصي بوده و در ساخت آن از مواد افزودني كه در مجاورت مقدار بس يار ك م آب،
الكتروليز شده و توليد الكتروليت مينمايد ،استفاده نشده باشد تا بتواند به عنوان عايق مطلوب عمل نمايد.
 ضريب تلفات عايق آن در طول سرويس ناچيز باشد.
 خواص الكتريكي خود را در مدت زمان نسبتا طوالني سرويس حفظ نمايد.
 ساير اجزا :به جز موارد فوق ،اجزاي ديگري نيز به شرح زير وجوددارند:
 تپچنجر :1در بارهاي مختلف افت ولتاژ در ترانسفورماتورها و خطوط نيز تغيير ميكند و سبب تغيي ر ولت اژ
شبكه ميشود .كنترل ولتاژ شبكههاي توزيع و انتقال عمدتا توسط تپچنجر انج ام م يش ود .اس اس ك ار
تپچنجر بر تغيير نسبت تبديل ترانسفورماتور استوار است .بدين ترتيب كه ب ا انش عاباتي ك ه در س يمپ يچ
فشارقوي تعبيه شده است ،تعداد دور سيمپيچ تغيير يافته و سبب تغيير ولتاژ خروجي ترانسفورماتور ميشود.

شكل ( :)46-2ساختمان تپچنجرهاي قابل تغيير زير بار ()OLTC

-Tap changer

1
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 بوشينگها : 1سرهاي خروجي سيمپيچهاي فشار قوي و فشار ضعيف باي د نس بت ب ه بدن ه فل زي تان ك،
عايقكاري شوند .براي اين منظور از مقرهها استفاده ميشود .مقره يا بوشينگ از يك ه ادي مرك زي ك ه
توسط عايقهاي مناسبي در ميان گرفته شده است تشكيل يافته است.

شكل ( :)47-2يك بوشينگ نوعي براي ترانسفورماتورهاي قدرت

 وسايل خنككننده : 2شكل ( )50-2نشاندهنده وسايل خنككننده ترانسفورماتورهاي قدرت ميباشد.

الف) رادياتور

ب)فن

ج) پمپ روغن

شكل ( :)48-2وسايل خنككننده

-Bushings

1

-Cooling equipments

2
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 تانك انبساط يا تانك ذخيره روغن :1منبع ذخيره روغن كه منبع انبساط و كنسرواتور نيز نامي ده م يش ود،
تانكي است كه در باالترين قسمت ترانسفورماتور نص ب م يش ود .در ح ين تغيي رات ب ار روزان ه ،روغ ن
ترانسفورماتور انبساط وانقباض مييابد و در حين انبساط وارد منبع ذخيره ميشود.

شكل ( :)49-2كنسرواتور و اجزاي مربوطه

 وسايل اندازهگيري و حفاظتي : 2نظير رله بوخلهتس
 شيرها 3و واشرها
 رطوبتگير

4

 جرقهگير

5

 تابلوي مارشالينگ

6

-Oil conservator

1
2

-Measuring and protectionalequipments
-Valves

3

-Dehydrating breathers

4

-Surge arrestor

5
6

-Marshaling box
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 چرخها( 1در صورت لزوم)
 پيچهاي 2زمين
اجزاي تمامي ترانسفورماتورها اعم از قدرت ،زمين ،جريان ،ولتاژ و ...تقريبا مشابه به يكديگر ميباشد .در پستهاي انتق ال،
ترانسفورماتورهاي قدرت  ،زمين ،مصرف داخلي ،جريان و ولتاژ كاربرد دارند كه ترانسفورماتورهاي جري ان و ترانس فورماتورهاي
ولتاژ از اجزاي سوييچگير پست به شمار ميآيند.
ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتورهاي قدرت وظيفه تغيير در ولتاژ به جهت سهولت در امر انتقال انرژي الكتريكي را بر عهده دارند.
ترانسفورماتور زمين
اين ترانسفورماتور در جاهايي كه نقطه اتصال زمين (نوترال) در دسترسنميباشد جهت ايجاد نقطه نوترال استفاده ميشود.
ترانسفورماتور مصرف داخلي
از ترانسفورماتور مصرف داخلي براي تغذيه مصارف داخلي پست استفاده ميشود .تغذيه ترانسفورماتور مصرف داخلي ش امل
قسمتهاي زير است :
 تغذيه موتورپمپ تپ چنجر ،تغذيه كليد قدرتهاي 20كيلوولت  ,تغذيه فن و سيستم خنك كننده ،شارژ باتريه ا،
مصارف روشنايي ،تهويهها
 معموال نوع اتصال سيمپيچها در اين ترانسفورماتورهابه صورت مثلث – ستاره با گروه برداري DYn11ميباشد.
همچنين ترانسفورماتورها از نقطه نظرهاي متفاوتي تقسيمبندي ميشوند كه به برخي از آنها اشاره ميگردد.
انواع ترانسفورماتورها از نظر ساختمان هسته

 ترانسفورماتورهاي هسته ستوني()Core type
 ترانسفورماتورهاي هسته زرهي()Shell type

-Wheels

1

-Bolts

2
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در نوع اول ،سيمپيچها بصورت استوانههاي متحدالمركز روي هسته قرار ميگيرن د ،در حاليك ه در ن وع دوم ،س يمپ يچه ا
بصورت تناوبي يا ساندويچي روي هم قرار دارند و هسته زرهي ،سيمپيچها را در برميگيرد .اين طريقه سيمپيچ ي زحم ت
بيشتري دارد و در عوض استحكام مكانيكي آن بيشتر است .شكل ( )45-2نشاندهن ده دو م دل ترانس فورماتور ب ا س يم
پيچهاي جدا ميباشد .ترانسفورماتورها از نقطه نظر نوع س يمپيچ ي ب ه س ه ص ورت س يمپ يچ ج دا ،ات و ترانس فورماتور
(ترانسفورماتوري كه حداقل دو سيمپيچ آن داراي بخش مشترك ميباشد) و ترانسفورماتور بوستر (ترانسفورماتوري كه يك
سيمپيچ آن با مدار تغييردهنده ولتاژ ،سري ميشود و سيمپيچ دوم آن بهعنوان سيمپيچ تغديه مورد استفاده قرار م يگي رد)
تقسيم ميگردند.

الف

ب

شكل ( :)50-2انواع ترانسفورماتورالف shell form-بcore form-

انواع ترانسفورماتور از نظر تغييرات ولتاژ:

 ترانسفورماتورهاي افزاينده :ولتاژ خروجي بيشتر از ولتاژ ورودي ميباشد و در ابتداي خطوط انتقال قرار ميگيرند.
 ترانسفورماتورهاي كاهنده :ولتاژ خروجي كمتر از ولتاژ ورودي ميباشد و در انتهاي خطوط انتقال قرار ميگيرند.
انواع ترانسفورماتور از نظر نوع جريان:

 ترانسفورماتورهاي تك فاز
 ترانسفورماتورهاي سه فاز  :در جريآنهاي سه فاز ميتوان براي هر فاز از يك ترانسفورماتور تكفاز مجزا و يا يك
ترانسفورماتور سه فاز اس تفاده نم ود .اگ ر ازس ه ترانس فورماتور مج زا اس تفاده ش ود ،در ص ورت خراب ي يك ي از
ترانسفورماتورها هنوز ميتوان از دو ترانسفورماتور ديگر استفاده نمود .با اين وجود ترانسفورماتورهاي سهفاز چ ون
فقط داراي يك هسته هستند ارزانتر ميباشند ،ولي اگر خراب شوند كل ترانسفورماتور بايد تعويض يا تعمير گردد.
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شكل ( :)51-2انواع ترانسفورماتور از نظر نوع جريان؛ تك فاز و سه فاز

در سيستمهاي  HVDCنيز ترانسفورماتورهاي مبدل وظيفه تبديل سطوح ولتاژ ACبه سطح ولتاژ موردنياز سيس تم مب دل
 DCرا داشته ،راكتانس كموتاسيون را فراهم ميكنند .اين ترانسها به طور معمول به صورت واحدهاي تكفاز س ه س يم پيچ ه
ساخته ميشوند كه سيمپيچ سوم براي اتصال فيلترهاي  ACمورد استفاده قرار ميگيرد .البته با توجه به محدوديتهاي حمل و
نقل و ظرفيت مورد لزوم امكان يكپارچه نمودن ترانسفورماتور سه فازه نيز وجود دارد.

-2-1-3-2سوئيچگير
يك سوئيچگير از مجموعهاي از تجهيزات كه فيدرهاي مختلف را به باسبار و يا باسبارها را در نقاط مختلف به يك ديگر ب ا
ولتاژ معيني ارتباط ميدهند؛ تشكيل شده است .در پستهاي مبدل ولتاژ ممكن است از دو يا سه سويچگير با ولتاژهاي مختلف
استفاده شود .تجهيزات اصلي سوئيچگر به شرح ذيل ميباشد :
باسبار( 1شينه)
تمام ژنراتورها ،ترانسفورماتورها ،سيمها و كابلهاي يك نيروگاهيا تبديلگاه كه ولتاژبرابري دارند با يك ش مش ي ا ي ك
رسانابه نام شينه در هر فاز به هم متصل ميشوند .در ش ينه تم ام انرژيژنراتوره ا ،ترانس فورماتورها و ي ا ه ر دو ب ه ه م
مي پيوندند و از آنجا بطور مستقيم با همان ولتاژ و ي ا ب ه كم ك ترانس فورماتور افزاين ده ي ا كاهن ده ب ا ولت اژ ديگ ر ب ه

- Bas bar

1
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مصرفكنندهها و يا شينههاي ديگر هدايت ميگردند .ازاينرو ميتوان گفت كه شينه وسيله جم ع و پخ ش ان رژي در آن
واحد است.

كليدهاي قدرت

1

وسيله برقرار كردن و ارتباط دادن بين مولدها و ترانسفورماتورها و مصرفكنندهها و سيستمهاي انتقال انرژي يا جدا كردن
آنها از يكديگر ميباشند .انواع كليدهاي قدرت عبارتند از:
 كليد قدرت روغني
 كليد قدرت هوايي
 كليد قدرتSF6

 كليد قدرت خال
 كليدهاي  :DCدر سيستمهاي  ،HVDCعالوه بر كلي دهاي  ACك ه در س مت خ ط  ACموردني از اس ت ،ب ه
كليدهاي پرسرعت  DCنيز نياز داريم .باتوجه به خاص بودن تكنولوژي و كاربرد اين كليدها ،در اينجا ب ه معرف ي
تكنولوژي و عملكرد اين نوع از سوئيچها ميپردازيم.مشابه با پست  ،ACپست  HVDCنيز به تجهيزات كليدزني
 DCنياز دارد .گروهي از اين تجهيزات كه قابليت كموتاسيون جريان مستقيم دارند ،كليدهاي  DCس ريع نامي ده
ميشوند .شماي ظاهري يك كليد سريع نصب شده در كشور چين در شكل ( )52-2نشان داده شده است.

- Circuit Breaker

1
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شكل ( :)52-2كليد  MRTBدر سوئيچگير  DCدر  Tian Guangكشور چين

برقگيرهاي گازي  ACاستاندارد زيمنس كه عايق آنها گاز  SF6است ميتوانن د نيازه اي الزم ب راي كلي دهاي
سريع  DCرا برآورده سازند .در جدول زير انواع كليدهاي سريع  DCو وظيف ه ه ر ي ك ش رح داده ش ده اس ت.
پيكربندي سيستم  HVDCدر شرايط بهرهبرداري هنگام عملكرد اين كليدها نيز در شكل ( )53-2نشان داده شده
است .جدول ( )3-2انواع كليدهاي سريع  DCو وظايف آنها را به نمايش گذاشته است.
جدول ( :)3-2انواع كليدهاي سريع DCو وظايف آنها
وظايف
نوع كليد
هنگام بروز خطاي زمين در نوترال پست جريان  DCرا به سمت الكترود زمين
كليد سريع باس نوترال
) High-Speed Neutral Bus Switch (HSNBSمنحرف ميسازد.
در صورتي كه الكترود زمين ايزوله شود اين كليد نوترال پست را به شبكه زمين
كليد سريع زمين
) High-Speed Ground Switch (HSGSپست متصل ميسازد.
در صورتي كه يكي از پلهاي سيستم مسدود گردد ،بهرهبرداري تك قطبي از
پل دوم با استفاده از زمين به عنوان مسير برگشت جريان بطور اتوماتيك صورت
ميگيرد .در صورتي كه مدت زمان بهرهبرداري با برگشت جريان از طريق زمين
برقگير جابجايي هادي برگشت
محدود شده باشد ،راهكار جايگزين استفاده از خط پل مسدود شده به عنوان
)Metallic Return Transfer Breaker (MRTB
هادي برگشت جريان است .اين حالت هادي برگشت 1ناميده ميشود .بريكر
 MRTBبراي سوئيچ كردن از الكترود زمين به هادي بازگشتي بدون قطع
شارش توان مورد استفاده قرار ميگيرد.

- Metalic Return

1
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وظايف
نوع كليد
براي جابجايي از حالت كاري هادي برگشتي به عملكردي دو قطبي با برگشت
كليد جابجايي برگشت زمين
زمين(اتصال الكترود زمين) بدون قطعي در شارش توان ،كليد  GRTSمورد نياز
)Ground Return Transfer Switch (GRTS
است.

شكل ( :)53-2پيكربندي سيستم  HVDCدر شرايط مختلف بهرهبرداري هنگام عملكرد كليدهاي DC

مالحظات طراحي كليدهاي پست HVDC

در اين بخش ،جزئيات بيشتري در مورد طراحي بريكرهايGRTSو MRTBبيان ميشود .اين بريكرها به ترتيب براي
كموتاسيون جريان زمين به هادي خط پل معيوب هنگام بروز خطا در يك پل  HVDCو بازگشت از اين وض عيت ب ه
حالت بهرهبرداري دو قطبي استفاده ميشوند .در شكل ( )54-2مدار معادل بريكرهاي  MRTBو  GRTSنش ان داده
شده است.
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شكل ( :)54-2مدار معادل عملكرد بريكرهاي  MRTBو GRTS

در اين شكل مقاومت  R mو اندوكتاس  R mمشخصات خط انتقال  HVDCو  R eو  L eپارامترهاي مسير برگشت
زمين هستند .در حالت معمول مقاومت زمين (  ) R eبه ميزان قابل مالحظهاي از مقاومت هادي (  ) R mكوچكتر اس ت.
بنابراين در حالت دائمي انتقال ،زماني كه هر كليد  MRTBو  GRTSبسته هستند بيشتر جريان از زمين ميگذرد ك ه
براي اين دو كليد نياز به كموتاسيون را نشان ميدهد .جريان  L 3ميتواند تا  90درصد كل جريان  I Oرا تشكيل دهد
در حاليكه  I 4حداكثر  25درصد جريان  I Oخواهد بود .با توجه به اين مطلب نتيجهگيري ميشود كه انتقال جري ان از
زمين به هادي برگشت توسط  MRTBخيلي سخت تر از انتقال از هادي به زمين توسط بريكر  GRTSاست .بنابراين
در ادامه مالحظات مربوط به بريكر  MRTBشرح داده ميشود .در شكل ( )55-2مدار پايه بريكر  MRTBنشان داده
شده است.

شكل ( :)55-2جزئيات مدار بريكر MRTB
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مطابق با شكل مذكور ،يك شاخه جذب كننده انرژي و يك شاخه تشديد  L P C Pبا مقاومت اهم ي  R Pب ه ص ورت
موازي با كليد  MRTBكه يك بريكر معمولي از نوع  SF6است قرار داده شدهاند.
مطابق با شكل ( )56-2مراحل كموتاسيون به اين صورت است كه در لحظه  t oكنتاكتهاي بريكر از هم جدا ميشوند
و با توجه جريان مستقيم عبوري يك آرك بين كنتاكتها تشكيل ميشود .مشخصات اين آرك س بب تحري ك م دار
تشديد شده و يك جريان نوساني كه فركانس آن به  L P C Pوابسته است ايجاد ميكند .اين جريان ب ر روي  I1م دار
ميشود .از آنجائيكه  R Pبسيار كوچك است؛ نوسانات دمپ نشده و بزرگتر ميشود و به محض آنكه جريان  I1از صفر
عبور كند ،جريان بريكر قطع ميشود .هر چند  I 3بدون تغيير باقي ميماند و خازن  C Pشارژ ميشود .تا زماني كه ولتاژ
آن به حد ولتاژ جذب كننده انرژي برسد .اين ولتاژ افزايشي به مانند يك ولتاژ مقاوم سبب ميشود ،جريان  I 3ك اهش
يافته و جريان  I 4افزايش يابد .با توجه به توضيحات فوق ،در عمل جريان خط به تدريج از ( I1جريان عبوري از بريكر)
به شاخه تشديد و سپس به مسير زمين منحرف ميگردد.

شكل ( :)56-2مدار معادل و نمودار تشريح عملكرد بريكرهاي  MRTBو GRTS

زماني كه ولتاژ به حد نهايي جاذب انرژي (برقگير) رسيد ،جريان
ايجاد شده ،توان آن در برقگير مستهلك ميگردد ،تا

I3

I3

از برقگير عبور نموده و با توج ه ب ه ولت اژ مق اوم

به صفر برسد .در اين لحظه كه

I3

برابر صفر شده است،

I4
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برابر است و كموتاسيون جريان از زمين به هادي برگشت به طور كامل انجام شده است .الزم بذكر است ك ه در

طول فرآيند كموتاسيون جريان

IO

سيستم تغيير ننموده و توان انتقالي بر روي خط  HVDCدچار وقفه نميگردد.

عالوه بر اين ،روشهاي ديگري براساس مدار تشديد پيچيدهتر با استفاده از تحريك خارجي و منبع توان ج انبي ب راي
ساخت بريكر  MRTBمورد استفاده قرار گرفته است .با در نظر گرفتن فاكتورهاي قابليت اطمينان و در دسترس بودن،
مشخص است كه روش قبل با استفاده از مدار تشديد پسيو كه شركت زيمنس از آن استفاده ميكند در مقايسه با مدار
اكتيو برتري دارد .همچنين سيستم نازل و جريان گاز  SF6در بريكرهاي  ACاستاندارد زيمنس منجر ب ه مشخص ات
آرك مناسبي ميشود كه عملكرد صحيح مدار پسيو تشديد را تضمين مينمايد .براي اين منظور ي ك واح د اس تاندارد
بريكر سه فاز ACمورد استفاده قرار ميگيرد .تستهاي آزمايشگاهي قابليته اي بريك ر  SF6زيم نس را ب راي اي ن
كاربرد تأييد نموده است .عالوه بر اين در پروژههاي مختلف  HVDCاين كليدها در بهرهبرداري طوالني مدت به طور
موفق عمل كردهاند.

فناوريهاي نوين بريكرهاي HVDC

كليدهاي مكانيكي  HVDCكه در اين بخش معرفي شدند با استفاده از عناصر پس يو در ش اخه تش ديد ،جري ان را در
زمان چند ده ميلي ثانيه قطع مي كنند .اين مدت زمان براي حفظ پايداري در ش بكهه اي  HVDCچندترمينال ه زي اد
ميباشد و چالشي فراروي گسترش اين سيستمها است .در اين راستا كليدهاي نيمههادي براي اين منظور معرفي شدند
كه اگرچه سرعت عمل آنها مطلوب است اما به علت عبور دائمي جريان خط از بريكر نيم هه ادي ،تلف ات زي ادي در
حدود  30درصد تلفات پست مبدل  VSCتنها در كليد ايجاد ميشود (هنگام انتقال توان نامي بر روي خ ط) .بن ابراين
بريكري كه بتواند سريعتر از نمونههاي مكانيكي عمل نموده و تلفات كمتري داشته باشد مورد نياز است.
در سال  2012شركت سوئدي  ABBايده نويني در طراحي و ساخت بريكر هيبريدي  HVDCمطرح نموده و در حال
ساخت و تست نمونههاي اوليه آن است .شماتيك سادهاي از اجزاي اين بريكر در شكل ( )57-2نشان داده شده است.
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شكل ( :)57-2شماتيك اجزاي بريكر هيبريدي  HVDCفناوري نوين شركت ABB

بريكر هيبريدي شامل يك شاخه موازي براي بايپس جريان است كه از يك كليد نيمههادي كموتاسيون بار ب ه ط ور
سري با سكسيونر مكانيكي سريع تشكيل شده است .شاخه اصلي بريكر شامل چن دين بخ ش بريك ر نيم هه ادي ب ه
صورت سري است كه هر يك داراي بانك برقگير مخصوص به خود است .هر يك از اين بخشها براي ولتاژ ن امي و
ظرفيت قطع جريان كل ،سايز شده است؛ در حالي كه كليد كموتاسيون بار ب راي ولت اژ ن امي و ان رژي كمت ري س ايز
ميگردد .پس از رفع خطا ،سكسيونر جريان باقيمانده را قطع نموده و خط معيوب را از شبكه جدا ميكند تا از اضافه بار
حرارتي بانكهاي برقگير در بريكر هيبريدي جلوگيري شود.
در حالت كاركرد عادي ،جريان تنها از مسير باي پس عبور نموده و جريان شاخه اصلي مدار (بريكر اصلي) ص فر اس ت.
هنگامي كه خطايي در سيستم  HVDCرخ ميدهد ،كليد كموتاسيون بار به سرعت جريان را به شاخه اصلي منح رف
ميسازد و سكسيونر سريع بالفاصله باز ميشود .در حالتي كه كليد مكانيكي در وض عيت ب از ق رار دارد ،بريك ر اص لي
 HVDCجريان را قطع مينمايد.
در هنگام قطع جريان توسط بريكر شاخه اصلي ،كليد كموتاسيون بار توسط سكسيونر مكانيكي از ولت اژ اولي ه روي دو
سر كليد جدا شده است ،بنابراين ولتاژ نامي كليد كموتاسيون بار به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد .براي كموتاسيون
موفق جريان خط از شاخه باي پس به شاخه اصلي بريكر ،الزم است ولتاژ نامي كليد كموتاسيون بار بيش از افت ولت اژ
روي بريكر اصلي در وضعيت وصل باشد كه اين مقدار براي بريكرهاي  320كيلوولت در حدود كيلوولت است .بنابراين
از آنجاييكه ولتاژ قابل تحمل كليد كموتاسيون بار به مرتبه كيلوولت كاهش مييابد ،افت ولتاژ حالت وصل آن در حدود
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چند ولت خواهد بود .در نتيجه تلفات مجموعه بريكر هيبريدي در حالت وصل نسبت به كليد نيمههادي معمولي بس يار
كمتر است.
كليد مكانيكي در زماني كه جريان به صفر رسيده است باز ميشود و ت نش ولت اژي روي آن ني ز ك م اس ت ،بن ابراين
مي توان از سكسيونر با كنتاكت معمولي به عنوان اين كليد استفاده نمود .اين سكسيونر سريع در زماني كه بريكر اصلي
 HVDCباز است ،هنگام باز شدن تحت حداكثر ولتاژ فاز به فاز كه با سطح ولتاژ حفاظتي برقگير محدود ميشود ،قرار
ميگيرد .با استفاده از گاز  SF6به عنوان ماده عايقي در اين سكسيونرها ميتوان به ساختار كمحجم و سرعت باز شدن
باال دست يافت.
بريكر هيبريدي به صورت نمونه با سطح ولتاژ نامي  320كيلوولت و جريان  2كيلوآمپر با قدرت قطع  9كيلوآمپر طراحي
و ساخته شده است .اين فناوري نوين توسط شركت  ABBدر مرحله تست و توسعه قرار دارد و دستيابي به قدرت قطع
 16كيلوآمپر و سرعت عملكرد  2ميلي ثانيه امكانپذير خواهد بود .گام بعدي بكارگيري اي ن فن اوري در سيس تمه اي
انتقال  HVDCواقعي و تست عملكرد آن در شرايط بهرهبرداري مداوم و طوالني مدت در بار كامل است.

سكسيونر

1

عمل و كار سكسيونر در ايستگاههاي برق فشار باال ،جدا كردن بخ شه ا و سكش نه اي گون اگون از بخ شه اي داراي
ولتاژاست و انجام بستن و بازكردن را فراهم مي سازد .انواع سكسيونرهايي كه بيش تر در فش ار ق وي م ورد اس تفاده ق رار
ميگيرد عبارتند از:
 سكسيونر دوراني  :بيشتر در شبكههاي 63كيلوولت به باال استفاده ميشود و عملكرد اينسكسيونر به صورت دو بازو
در يك پل كه جهت چرخش آنها  90درجه معكوس همديگر ميباشند .اين نوع كليد در شرايط ج وي نامناس ب
مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.

- Disconnector Switch

1
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 سكسيونر قيچياي يا پانتوگراف :اين نوع سكسيونرها بيشتر در شبكه فوق فشار قوي كاربرد دارند و به لحاظ آنكه
هر قطب روي يك پايه سوار است لذا از نظر جايگيري در پست حجم كمتري اشغال مي كند و بيشتر زي ر خ ط
فشار قوي نصب ميگردد.

ترانسفورماتور جريان

1

جهت اندازهگيري و همچنين سيستم هاي حفاظتي الزم است كه از مقدار جريان عبوري از خط اطالع پيدا كرده و نظ ر ب ه
اينكه مستقيما نميشود از كل جريان خط دراين نوع دستگاه ها استفاده كرد و در فشار ضعيف و فشار قوي عالوه بر كميت،
موضوع مهم ايزوله كردن وسايل اندازهگيري و حفاظتي از اوليه است؛ لذا بايستي به طريقي جريان را كاهش داده و از اي ن
جريان براي دستگاههاي فوق استفاده كرد واين كار توسط ترانسفورماتور جريان انجام ميشود .براي نمونهگيري جريان ب ه
نسبت عبور جريان از اوليه خود و القاي آن در ثانويه استفاده ميشوند .اين ترانسفورماتورها به منظور حفاظت و اندازه گيري
در ابتداي خطوط ورودي به پستها و همچنين در ورودي ترانسفورماتور قدرت و ورودي ثانويه ترانسفورماتور و همچنين در
خروجي هاي پست و نقاط كليدي ديگر كه احتياج است جريان در آن نقطه تحت نظر باشد استفاده ميشود كه هر ك دام از
اين نقاط با ترانسفورماتور مخصوص به خود چه از نظر عايقي و ساختمان و چ ه از نظ ر ق درت و دق ت ،نصبواس تفادهمي
گردند .پارامترهاي اساسي يك ترانسفورماتور جريان عبارتند ازنقطه اشباع ،كالس ودقت ،ظرفيت و نسبت تب ديل .در م ورد
ترانسفورماتورهاي جريان تستهاي مختلفي انجام ميشودكه رايج ترين آنهاعبارتند از:تست نطق ه اش باع ،تس ت نس بت
تبديل ،تست عايقي اوليه و ثانويه.

ترانسفورماتور ولتاژ

2

- Current Transformer

1

- Voltage Transformer

2
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چون ولتاژهاي باالتر از  600ولت را نمي توان به صورت مستقيم بوسيله دستگاههاي اندازه گيري ان دازه گرف ت ،بن ابراين
الزم است كه ولتاژ را كاهش داد تا بتوان ولتاژ را اندازه گيري نمود؛ ترانس فورماتور ولت اژ ك ه يك ي از اج زاي س وييچگير
محسوب ميگردد براي اين منظوراستفاده ميشود .ترانسفورماتور ولتاژ ترانسفورماتور خاصي است كه اوليهاي با ولتاژ زياد و
ثانويها ي با ولتاژ كم دارد .توان نامي اين ترانسفورماتور بسيار كم است ،و تنه ا ه دف آن ف راهم ك ردن نمون هاي از ولت اژ
سيستم قدرتبراي دستگاههاي اندازهگيري و كنترل است .چون ترانسفورماتور ولتاژ به منظور نمونهگيري ولتاژ به كار ميرود،
بايد بسيار دقيق باشد تاموجب اعوجاج ولتاژهاي واقعي نشود.

مقره اتكايي

1

براي عايق كاري باس بارها ،پستها و تابلوها نسبت به زمين و نگهداري آنها از اين نوع مقرهها استفاده ميشود.

تله موج

2

تله موج دستگاهي است كه از كنار هم گذاشتن سلفو خازنموازي ساخته شده و براي جلوگيري از ورود موجه اي فرك انس
باال به كار ميرود .تله موج در واقع يك فيلتر فركانسي است .شكل ( )61-2نشاندهنده يك تله موج كار گذاش ته ش ده در
مسير خط انتقال ميباشد.

- Post Insulator

1

- Line Trap

2
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شكل ( :)58-2تله موج كار گذاشته شده در مسير خط انتقال

واحد تطبيق

1

از مدارهاي  RLCتشكيل شده و همانند يك فيلتر عمل ميكند.
Wallbushing

براي عبور جريان از ديوار بايد از هاديهايي درون عايق استفاده شود كه بر اثر اتصال هادي ب ا دي وار م دار اتص ال كوت اه
تشكيل نشود .وال بوشينگ قطعه ايست شامل يك هادي كه اطراف آن را عايق فرا گرفته است و دو سر آن محل اتص ال
هادي ميباشد .از وال بوشينگ براي اتصال كابل ورودي به پستها درون ساختمان ،كابل اتصال دو سر ترانس و كليدهاي
با عيق به جز هوا كه در محيط  indoorنصب شده اند استفاده ميشود.

-3-1-3-2برقگير

2

وسيلهاي است كه در شبكه هاي الكتريكي براي حفاظت تجهيزات در مقابل ص دمات ناش ي از اض افه ولتاژه اي ناگه اني
همچون صاعقه و رعد و برقبه كار برده ميشود .برقگير در مقابل ولتاژهاي معمولي يك مقاومتبسيار زياد در ح د عايق از خ ود

- Line Matching Unit

1

- Lighting Arrester

2
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نشان مي دهد و در مقابل ولتاژهاي آني مقاومت كمي از خود نشان ميدهد و موجهاي الكتريكي را اتصال به زم ين م يكن د.
برقگيرها نسبت به ساير وسايل حفاظتي بهترين حفاظت را انجام مي دهند و بيشترين مقدار حذف امواج گذرا را فراهم ميكن د.
برقگي رها به صورت موازي با وسيله تحت حفاظت يا بين فاز و زمين قرار ميگيرند انرژي موج اضافه ولتاژ به وسيله برقگير ب ه
زمين منتقل ميشود .برقگيرهاي سيستم قدرت ميبايست با توجه به اهداف ذيل به طور بهينه طراحي شوند:
 كارايي عالي در شرايط كاري آلوده همچون مناطق ساحلي ،بياباني يا مناطق صنعتي با هواي آلوده
 پايداري مكانيكي باال براي استفاده در مناطق لرزه خيز
 سيستم دريچه تخليه فشار 1با قابليت اطمينان بسيار باال براي كاربرد در مناطق حساس كه نياز به حفاظت خ اص
دارند.
 سازگاري مواد مورد استفاده با محيط زيست
عملكرد اصلي برقگير حفاظت از تجهيز در مقابل اثرات مخرب اضافه ولتاژ است و در هنگام كاركرد عادي نباي د اث ري ب ر
روي سيستم قدرت بگذارند .همچنين برقگير مي بايست بدون بروز خرابي ،در مقابل موج ضربه ولتاژ تيپيك ال مقاوم ت نماي د.
مقاومتهاي غيرخطي با مشخصات ذيل ميتوانند نيازهاي مذكور را برآورده سازند:
 مقاومت در برابر موج ضربه ولتاژ تا بتواند اضافه ولتاژ را محدود نمايد.
 مقاومت زياد در بهره برداري عادي تا اثري بر كاركرد عادي سيستم قدرت نگذارد.
برقگيرهاي اكسيد فلز 2در سيستمهاي فشار متوسط ،فشار قوي و باالتر مورد استفاده قرار ميگيرند .در اينجا ،س طح ولت اژ
حفاظتي بسيار پايين و قابليت جذب انرژي زياد در هنگام ضربه هاي كليدزني مورد توجه هستند .براي سطوح ولتاژ باال ،همواره
ساختار سادهاي از برقگيرهاي  MOارجحيت دارد .در شكل ( )59-2دو مدل برقگير با هوزينگ متفاوت نشان داده شده اس ت.

- Pressure Relief

1

- Metal Oxide

2
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عالوه بر هوزينگ متداول كه از جنس چيني 1ميباشد ،امروزه نسل جديد برقگيرهاي فشار قوي با هوزينگ پليمري ارائه ش ده
است.

شكل ( :)59-2برقگير با هوزينگ چيني(جلو) و هوزينگ پليمري(عقب) در آزمايشگاه

شكل ( )60-2بخشهاي مختلف برقگير پليمري را نشان ميدهد .هوزينگ شامل تيوپ پالس تيكي از ج نس ف ايبرگالس
تقويت شده با پره عايقي از جنس الستيك سيليكوني ميباشد .مزايايي اين طراحي در بهرهمندي از دريچه تخليه فشار مشابه با
هوزينگ معمولي كه قابليت اطمينان بااليي دارد ،مقاومت مكانيكي مناسب حتي پس از تخليه فشار و همچنين مقاومت ع الي
در برابر آلودگيهاي محيطي نهفته است .مقاومت مكانيكي خوب به اين معنا است كه اين برقگيرها قابلي ت نص ب ب ه عن وان
ايزوالتور پست را نيز دارا هستند .مقاومت خوب در برابر آلودگي ناشي از خاصيت آبگريزي پرههاي سيليكوني است.

- Porcelain

1
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شكل ( :)60-2شماتيك برش مقطعي از يك نمونه برقگير پليمري و اجزاي داخلي آن

با استفاده از طراحي مناسب و مواد با كيفيت مزايايي بسياري هم چون دوام زياد ،قابلي ت نص ب در فض اي ب از و پاي داري
مكانيكي عالي را به ارمغان آورده است .در حالتي كه ولتاژ ترمينال كمتر از حداكثر ولتاژ بهرهب رداري مج از 1باش د ،برقگي ر ب ه
صورت خازني عملكرد و تنها چند ميلي آمپر جريان ميكشد .با توجه به ويژگي غيرخطي ،برقگير در ولتاژهاي باالتر همانند يك
مقاومت با اهم كم ظاهر شده و مي تواند جريان بزرگ ضربه را دشارژ نمايد .با اتصال موازي دو يا چند برقگير همسان ميتوان
به قابليت جذب انرژي باالتري دست پيدا كرد .استانداردهاي بين اللملي تست عادي 2و مخرب 3شامل موارد ذيل هستند:
 استاندارد تكنيكهاي تست فشارقوي IEC 60060
 استاندارد هماهنگي عايقي IEC 60071
 استاندارد برقگيرها IEC 60099

- Maximum Operating Voltage Permissible

1

- Routiue

2

- type

3
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به عنوان نمونه در شكل ( )61-2محل برقگيرهاي  HVDCدر مدار ش ماتيك نش ان داده ش ده اس ت .در ج دول ()4-2
كاركرد هر يك از اين برقگيرها شرح داده شده است.

شكل ( )61-2محل قرارگيري برقگيرها در مدار شماتيك پست HVDC

جدول ( :)4-2معرفي و كاربرد انواع برقگير
نوع برقگير
برقگير باس AC
''A
برقگير باس فيلتر AC
''Aa

برقگير ولو
''V

محل برقگير
برقگير اكسيد فلز در نزديكي بوشينگ سمت
خط ترانسفورماتور مبدل نصب ميشود.
برقگير اكسيد فلز بررسي با ساير بانكهاي
فيلتر  ACنصب ميشود.

محدود نمودن اضافه ولتاژهاي اوليه و ثانويه ترانسفورماتور مبدل
محافظت از باسبار فيلترهاي  ACدر برابر موج ضربه صاعقه
دشارژ جريان و جذب انرژي آن در هنگام بروز ضربه كليدزني در سيستم AC

گروه كموتاسيون مد پالسه

برقگير گروه مبدل ''C

گروه مبدل  12پالسه

برقگير باس DC
''D

بر روي راكتور صافي فشار قوي و خطوط DC

برقگير باس نوترال DC
''E

باس نوترال DC

برقگير فيلتر

كاركرد اصلي

AC

''Fac

فيلتر AC

كه از ترانسفورماتور مبدل عبور نموده است و بروز خطاي زمين بين ولو و
بوشينگ فشارقوي ترانسفورماتور مبدل هنگام عملكرد يكسوساز
حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ از سمت DC , AC
محافظت از راكتور صافي و پست مبدل (سوئيچ بار  DCو  )...در برابر اضافه
ولتاژهاي سمت DC
برقگيرهاي باس نوترال از ترمينال  LVگروه  12پالسه و تجهيزات باس
نوترال محافظت ميكنند.
ولتاژ بهرهبرداري بر روي برقگير فيلتر  ACشامل پايه و ولتاژهاي هارمونيكي
است .اضافه ولتاژ گذرا هنگام بروز خطا رخ ميدهد.

-4-1-3-2مبدل AC/DC

ميتوان گفت كه يكي از مهمترين بخشهاي يك پست  HVDCكه به عنوان قلب سيستم عمل ميكند ،مبدل آن اس ت.
حال به معرفي اجزاء اين بخش ميپردازيم.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
90
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،شهريور 1393

 ولوهاي تريستوري :ولوهاي تريستوري عمل تبديل  ACبه  DCو برعكس را انجام م يدهن د و بن ابراين عنص ر
كليدي هر پست مبدل  HVDCهستند .معمولترين ساختار در مبدلهاي  HVDCساختار گروه  12پالسه شامل
 3ولو چهارگانه است .هر ولو تريستوري شامل تعداد مشخصي تريستورهاي سري شده به همراه مدارات جانبي آن
ميباشد  .ارتباطات بين سيستم كنترل در پتانسيل زمين و تريستورها كه در پتانسيل ولتاژ باال قرار دارند توسط فيبر
نوري انجام ميشود .سيستمهاي خنككننده ولوهاي تريستوري مي توانند از نوع هواخنك با فشار و ي ا آبخن ك
باشند .لكن همه واحدهاي امروزي در مبدلهاي  HVDCتوسط آب خنككاري ميشوند .ولوه اي تريس توري از
نوع نصب در محيط بسته 1و با ايزوالسيون هوايي هستند .امروزه فناوريهاي جديدي همچون سيستم آب خن ك
بدون خوردگي 2و تريستوري تريگرشونده با نور مستقيم و خود محافظ 3معرفي شده است تا قابليت اطمينان باالي
ولوها را تضمين نمايد .شكل ( )62-2مدار الكتريكي يك گروه  12پالسه شامل سه ولو چهارگانه را نشان ميدهد.
در شكل ( )63-2شماتيك آرايش برج ولو با ولتاژ  500كيلو ولت و در ش كل ( )64-2ش ماي فيزيك ي آن دي ده
ميشود.

- Indoor Type

1

- Corrosion-free water cooling

2

- Self protecting direct light triggered thyristor

3
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شكل ( :)62-2شماتيك مدار الكتريكي يك گروه  12پالسه شامل  3ولو چهارگانه

شكل ( :)63-2شماتيك آرايش برج ولو با ولتاژ نامي  500كيلوولت
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شكل ( :)64-2شماي فيزيكي يك نمونه برج ولو ساخت شركت زيمنس

ساختار ماژوالر ولوهاي تريستوري امكان استفاده از آرايشهاي متفاوت فيزيكي آنها را بسته به نوع كاربرد فراهم
ميسازد .اين ساختار مي تواند به صورت تكي ،دوبل ،ولو چهارگانه و يا پل شش پالسه كامل به صورت ايستاده ي ا
آويزان از سقف باشد .يه عنوان نمونه شركت زيمنس با توجه به نياز به مقاومت ساختار ولو در برابر نيروهاي ناشي
از زلزله در برخي نقاط جهان ،ولوهاي استاندارد خود براي انتقال توان در فواصل طوالني را به ص ورت آوي زان از
سقف ساختمان ولو نصب ميكند .عايق فنرها براي تحمل وزن و نيروهاي اضافي ناشي از توزيع نامتعادل وزن به
دليل بروز خرابي عايقها ،زلزله و يا هنگام انجام تعميرات ،طراحي و ساخته ميشوند .همچنين ارتباط بين ماژولها
(لولههاي مدارات خنككننده ،داكت هاي فيبر نوري ،باسبار و مهارهاي عايق فنرها) به صورت منعطف هس تند ت ا
بدون مشكل در داخل ساختار ولو جابجا شده و تغيير شكل دهند .هم انطور ك ه در ش كل ش ماتيك آراي ش ول و
چهارگانه فوق (كه ساخت شركت زيمنس ميباشد) و شكل شماي فيزيكي آن ديده ميشود ،سه ماژول ولو در كنار
يكديگر قرار دارند .چهار برقگير ( هر كدام براي يك ولو) در چهار سمت برج ولو قرار گرفتهاند .در ساختار طراح ي
شده دست رسي مطلوب به عناصر ولو براي انجام تعميرات مد نظر قرار گرفته است و اين يكي از مزاياي اين ولوه ا
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ميباشد .با تغيير تعداد تريستورهاي داخل هر ماژول و همچنين تغيير تعداد ماژولها در هر ولو ميتوان با اس تفاده
از يك آرايش مشابه به سطح ولتاژ انتقال مطلوب دست يافت .تريستورها يكي از مهمترين المآنهاي ولو بوده ،به
عنوان كليد در ولو عمل كرده و آن را قابل كنترل ميسازند و از كريستالهاي خالص سيليكون ساخته م يش وند.
نوآوري هاي سريع در حوزه الكترونيك قدرت نيز درواقع ناشي از توسعه و پيشرفت در تكنولوژي تريستورها اس ت.
تريستورهاي امروزي كه در پروژههاي  HVDCمورد استفاده قرار ميگيرند ،ويفر سيليكوني با ابعاد تا  5اينچ (125
ميليمتر) داشته و قابليت تحمل ولتاژ تا  8كيلوولت و جريان تا  4كيلو آمپر را دارند .با توج ه ب ه اي ن مشخص ات
نيازي به موازيسازي تريستورها براي عبور جريان در سيستمهاي  HVDCامروزي وج ود نداش ته و تنه ا ب راي
دستيابي به سطح ولتاژ مطلوب تعداد مشخصي از تريستورها به صورت سري در ولو قرار م يگيرن د .پيش رفت در
ساخت تريستورهايي با مشخصات ولتاژ و امپر باالتر در سالهاي  1970تا  2003م يالدي ب ه ط ور ش ماتيك در
شكل ( )65-2نشان داده شده است.

شكل ( :)65-2توسعه مقادير نامي جريان و ولتاژ تريستورها در چند دهه اخير

زمان زيادي است كه مي دانيم امكان روشن نمودن تريستور با تابش فوتون به گيت به جاي تزريق الكترون به آن
وجود دارد .استفاده از اين تكنولوژي جديد به طور صنعتي تجهيزات ولوتريستوري را تا  %80كاهش ميدهد .اي ن
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سادهسازي سبب افزايش قابليت اطمينان 1و دسترسي 2سيستم انتقال ميشود .با استفاده از تكنولوژي تريستورهاي
نوري 3پالس آني گيت توسط فيبر نوري و از طريق هوزينگ تريستور به طور مستقيم به ويفر آن تابيده ميش ود و
بنابراين ديگر به مدارات الكترونيكي جانبي و تجهيزات منابع توان در سطح ولتاژ ب اال ب راي دراي ور ك ردن گي ت
نيازي نيست .در اين حالت توان الزم براي درايو گيت تنها  40ميليوات خواهد بود .همچنين حفاظت اضافه ولت اژ
مستقيم بيرون ويفر تعبيه شده است .از مزاياي ديگر تريگر مستقيم نوري تريستور ،امكان استارت از حالت خاموش
بدون محدوديت 4و بهرهبرداري سيستم در شرايط افت ولتاژ و بروز خطا ميباشد .در صورتي كه اگر از تريس توري
تريگرشونده با پالس الكتريكي استفاده شود اين كار تنها در صورتي امكان پذير است كه انرژي كافي ب راي آت ش
تريستور در مدارات الكترونيكي باقي مانده باشد.
شكل ( )66-2شماتيك ساختار داخلي تريستور نوري را نشان ميدهد .در شكل ()67-2ماژول ولو با تريستور نوري
شركت زيمنس نشان داده شده است .همچنين در شكل ( )68-2شماي ظاهري ويفر سيليكوني تريستور ن وري و
هوزينگ آن را نشان ميدهد.

شكل ( :)66-2مسير تابش نور مستقيم به ويفر تريستور نوع LTT

- Reliability

1

- Availability

2

)- Light triggered thyristor (LTT

3

- Ultimate Black Start

4
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شكل ( :)67-2شماي ظاهري ماژول ولو شركت زيمنس با تريستور نوري

شكل ( :)68-2شماي ظاهري ويفر سيليكوني تريستور نوري و هوزينگ آن

تريستور نوري با حفاظت اضافه ولتاژ داخلي ،يك تكنولوژي آزموده شده و استاندارد در شركت زيمنس است .اي ن
تكنولوژي اولين بار در سال  1997در مبدل پست  Pacific thtertie celiloبطور موفقيتآميز مورد استفاده ق رار
گرفت .اين سيستم كارايي عالي داشته و تا بحال موردي از خرابي تريستور يا آتشس وزي گي ت در آن رخ ن داده
است .به نحوي كه در سال  2001كارفرما ) (BPAضمن اعالم رضايت از عملكرد سيستم ،خواهان عق د ق رارداد
براي نوسازي و جايگزيني كليه ولوهاي قوس جيوه اي با ولوهاي تريستور نوري بوده است .ع الوه ب ر اي ن ،اي ن
تكنولوژي در پروژه انتقال  Moyleبا ظرفيت  500مگاوات و همچن ين خ ط  Guizhou-Guangdongچ ين ب ا
ظرفيت  3000مگاوات و ولتاژ  500كيلوولت نيز بكار گرفته شده است .مانيتورينگ كارايي و عملك رد تريس تورها
توسط مقسم ولتاژ مقاومتي و خازني انجام ميگردد .همچنين مش ابه ب ا ولوه اي ( ETTتريس تورهاي معم ولي)،
سيگنالهاي مونيتورينگ توسط كابلهاي فيبر نوري به مدارات با پتانسيل زمين ارسال ميشوند .هر چند ،در اي ن
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طرح تمامي مدارات الكترونيكي براي ارزيابي كارايي در سطح پتانسيل زمين و در شرايط حفاظت شده قرار دارن د.
پيشبيني ميشود اين تكنولوژي جديد با استفاده از تريستورهاي نوري ب ه عن وان ولوه اي اس تاندارد ص نعت در
مبدلهاي  HVDCقرن 21ام مورد استفاده قرار گيرد و گامي موثر در مسير دستيابي به ولوهاي تريستوري بدون
نياز به تعمير باشد .بايد توجه داشت كه در سيستمهاي  HVDC-Lightكه به صورت دو مبدل پش ت ب ه پش ت
پيادهسازي ميشوند و با نام VSCيا مبدلهاي منبع ولتاژ شناخته ميشوند ،از كليدهاي  IGBTبه ج اي تريس تور
استفاده ميگردد .زمينه كاربرد اين مبدلهانيز بيشتر براي تبديل فركانس و اتصال به جزاير است .در اين نوع مبدل
با استفاده از كليدهاي  IGBTبه جاي كليدهاي تريستوري ،پالس گيت ميتواند خاموش شدن كليد را نيز كنت رل
نمايد .بنابراين سيستم كنترل از يك درجه آزادي بيشتر برخوردار است كه قابليتهاي جديدي ب راي مب دل در ب ر
خواهد داشت .كموتاسيون كليدها در اين حالت مستقل از جريان خط بوده و امكان كليدزني سوئيچهاي ق درت ب ا
فركانسي باالتر از فركانس شبكه  ACفراهم ميگردد .با افزايش فركانس كليدزني نياز به فيلترهاي فركانس پايين
نيز برطرف مي گردد كه منجر به كاهش حجم تجهيزات پست ميگردد.اين گروه از مبدله ا ب ا س اخت و توس عه
كليدهاي  IGBTساخته شده و گسترش يافتند .به دليل ظرفيت نامي پايينتر كليدهاي  IGBTنسبت به كليدهاي
تريستوري ،مبدلهاي منبع ولتاژ در مقايسه با مبدلهاي منبع جريان از ظرفيت كمتري برخوردارند .شركت ABB

اولين مبدل تجاري  VSCرا براي انتقال  HVDCدر سال  1999نصب نموده است .در حال حاض ر اي ن ش ركت
مبدلهاي  VSCرا با نام تجاري  HVDC Lightتا سطح ولتاژ  320كيلوولت و ظرفيت  800مگاوات روانه ب ازار
نموده است .به طور كلي مبدلهاي منبع ولتاژ نسبت به مبدلهاي منبع جريان داراي ويژگيهاي ذيل هستند:
 ظرفيت توان كمتر
 عدم نياز به فيلتر (فركانس باالي كليدزني نياز به فيلترهاي بزرگ را رفع مينمايد)
 تلفات مبدل اندكي بيشتر است
 قابليت كنترل توان راكتيو
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 قابليت اتصال به شبكه قدرت  ACضعيف يا حتي بدون توليد (شبكه  ACپسيو)
 قابليت راهاندازي بدون برق

1

 هزينه باالتر در حدود  10تا  50درصد
 امكان معكوس نمودن جهت شارش توان بدون تغيير پالريته
 سيستم خنككننده ماژول تريستوري :شركت زيمنس به عنوان يكي از بزرگترين سازندگان اين سيس تم ،ب يش از
 25سال است كه از روش خنككاري موازي با آب در ولوهاي خود اس تفاده م يكن د و ت ا بح ال دچ ار مش كل
خوردگي نشده است .تريستورها در ماژولي تجميع شدهاند كه هر سمت آن يك هيت س ينك ق رار گرفت ه اس ت.
مطابق با شكل ( )69-2ارتباط آب با هيت سينك مي تواند ب ه ص ورت م وازي ي ا س ري باش د .در م دار م وازي
خنككننده سبب ميشود همه تريستورها با آب با دماي يكسان در تماس باشند و به همين دليل بهتر ميت وان از
ظرفيت تريستورها بهرهمند شد .شركت زيمنس نيز از روش موازي استفاده مينمايد تا از مزيت ديگر آن كه امكان
جلوگيري از جريآنهاي الكتروليتي توسط قرار دادن الكترودهاي اضافي در مناطق خ اص در م دار آب م يباش د،
بهرهمند گردد .جريآنها ي الكتروليتي عامل اصلي ايجاد خوردگي در هيت سينك است .همچنين اين سيس تم آب
خنك نيازي به تجهيزات اكسيژنزدايي ندارد.

- Black start

1
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)aتريستور)bهيت سينك)cلولههاي اتصال مدار خنككننده)dلولههاي اتصال مدار خنككننده

تصوير بااليي :روش موازي تصوير پاييني :روش سري
شكل (:)69-2چگونگي اتصاالت مدار خنككننده آبي در ماژول تريستور،

اين شركت در راستاي كاهش خطر آتش سوزي و ايجاد يك ساختار مقاوم در برابر آتشسوزي نيز ت الش زي ادي
نموده است .براي اين منظور در ساختار ولو و كليه اجزا آن از هيچگونه روغني استفاده نشده است ب ه ط وري ك ه
حتي در خازنهاي اسنابر و  gradingاز گازSF6به جاي روغن اشباع كننده اس تفاده ش ده اس ت .در بخ شه اي
پالستيكي تنها از مواد مقاوم در برابر آتش و خودخاموش استفاده شده است .يك جداكننده عريض در بين ماژولها
قرار داده شده است تا در صورت داغ كردن اضافي يك بخش تجهيزات كناري دچار مش كل نش وند .ب ا طراح ي
دقيق اتصاالت الكتريكي بروز هر گونه اتصاالت شل جلوگيري شده است.
 سيستم كنترل مبدل :كنترل مبدل تريستوري به عنوان يكي از مهمترين بخشهاي پس ت  ،HVDCاز اهمي ت و
حساسيت ويژهاي برخوردار است .انتخاب استراتژي مناسب كنترلي و پيادهس ازي ص حيح آن ب ه منظ ور عملك رد
مطمئن و بهينه سيستم ،بسيار حائز اهميت ميباشد .عالوه بر استراتژي و الگوريتم كنترل مب دل ،سيس تم كنت رل
آتش مبدل جهت تعيين لحظه آتش ولوها نيز اهميت ويژهاي دارد .هر ول و در مب دل  HVDCمتش كل از تع داد
زيادي تريستور است كه براي تحمل ولتاژ سيستم به صورت سري با يكديگر در مدار قرار گرفتهاند .هر يك از اين
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تريستورها نسبت به زمين در ولتاژ معيني قرار دارد و براي روشن شدن هر يك از آنها الزم است كه پالس گي ت
با انرژي كافي ،در زمان مناسب و بدون تاخير اعمال گردد .در تريستورهاي امروزي با تحريك الكتريكي گيت ،اين
پالس در حدود چند آمپر با پيشاني موج در حدود يك ميلي ثانيه است .ايجاد چنين پالسي در س طح ولت اژ زم ين و
سپس اعمال آن به تريستور توسط ترانسفورماتورهاي پالس به داليل اقتصادي توجيهپذير نميباش د.لذا از اواس ط
دهه  70ميالدي تاكنون از فيبر نوري براي انتقال پالس تحريك گيت از سيستم كنترل به مداري همولتاژ ب ا ه ر
يك از تريستورها استفاده ميشود  .اين پالس نوري در مقصد توسط مداري كه از خود تريستور تغذيه ميش ود ،ب ه
پالس الكتريكي مناسب تبديل مي گردد .امروزه روش نويني با عنوان تريستورهاي نوري ابداع شده است كه در آن
ويفر تريستور به طور مستقيم توسط تابش نور به گيت آن تحريك ميگردد .با استفاده از اين فناوري ديگر ني ازي
به مدارات جانبي تحريك الكتريكي گيت نيست كه موجب ساده تر شدن س اختار ول و و همچن ين بهب ود قابلي ت
اطمينان آن ميشود.

-5-1-3-2فيلتر
همانطور كه اشاره شد در ساختار سيستم  HVDCاز فيلترهاي  DC ،ACو در برخي موارد فيلترهاي اكتيو استفاده ميشود.
در اين بخش توضيحات بيشتري در مورد اين فيلترها ارائه ميگردد.
فيلترهايAC

ازآنجا كه در سمت  ACمبدل  12پالسه ،هارمونيكهاي جريان با مرتبه  25 ،23 ،13 ،11و باالتر توليد ميشود ،لذا ب راي
محدود نمودن هارمونيكها به مقدار مجاز در شبكه ،از فيلترهاي  ACاستفاده ميشود .در پروس ه تب ديل AC/DCمب دل
توان راكتيو مصرف ميكند كه بخشي از توان توسط فيلترها جبران شده و براي جبرانس ازي بيش تر از بان كه اي خ ازني
استفاده ميشود .فيلترهاي  ACدر پست  HVDCدو وظيفه مهم بر عهده دارند:
 جذب هارمونيكهاي جريان ناشي از عملكرد مبدل  HVDCو كاهش اثر اين هارمونيكها بر شبكه  ACبصورت
بروز اغتشاش در ولتاژ  ACو يا تداخل تلفني
 تامين توان راكتيو مورد نياز براي جبرانسازي مصرف مبدل HVDC

در شكل ( )70-2شماي ظاهري فيلترهاي  ACدر پست  Gezhoubaكشور چين نشان داده شده است.
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شكل ( :)70-2شماي ظاهري فيلترهاي  ACدر پست  Gezhoubaكشور چين

هر شاخه فيلتر ميتواند يك تا سه فركانس تنظيم شده داشته باشد .در شكل ( )71-2ساختار سه نوع فيلتر به همراه نمودار
امپدانس آنها نشان داده شده است .در ادامه نيز مالحظات طراحي اين فيلترها به طور خالصه ارائه ميگردد.

شكل ( :)71-2ساختار سه نوع فيلتر هارمونيكي به همراه نمودار امپدانس آنها
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 مشخصات توان راكتيو مورد نياز :توان راكتيو مصرفي مبدل  HVDCبس تگي ب ه مق دار ت وان راكتي و ،راكت انس
ترانسفورماتور و زاويه آتش تريستورها دارد .با افزايش توان اكتيو ،توان راكتيو مصرفي توسط مب دل ني ز اف زايش
مييابد .به طور معمول الزم است در پست  HVDCدر ظرفيت ناميتوان مصرفي راكتيو مبدل به طور كامل و ي ا
حتي بيشتر جبران سازي شود.عالوه بر اين الزم است محدوده تغييرات توان راكتيو براي بار و رنج ولتاژ و همچنين
ميزان پرش ولتاژ هنگام كليدزني بانك مشخص گردد .اين پارامترها سايز و تعداد فيلترها و بانك خازني م وازي را
مشخص ميكنند.
 مشخصات هارمونيكي مورد نياز :مبدلهاي  HVDCدو نوع هارمونيك توليد م يكنن د .ن وع اول هارموني كه ا
بستگي به ساختار مبدل داشته و حتي در شرايط كاركرد ايده آل (صاف بودن جريان مستقيم ،متع ادل ب ودن ولت اژ
 ACسه فاز ،امپدانس ترانسفورماتور و زاويه آتش) نيز توليد ميشوند .اين هارمونيك ها براي مب دل  12پالس ه از
مرتبه  n  12  k  1هستند كه در آن )… (K=1,2,3,ميباشد.
اين نوع هارمونيكها كه به ساختار بستگي دارند را "هارمونيكهاي اختصاصي" 1مينامند .هارمونيك اختصاص ي
باالترين اندازه را در بين مولفه هاي هارمونيكي جريان دارد .گروه ديگر "هارمونيكهاي غير اختصاصي" 2هس تند
كه به صورت عام و مستقل از ساختار مبدل وجود دارند .براي نمونه هارمونيك مرتبه سوم كه اغلب ناشي از مولفه
منحني سيستم  ACاست ،جزئي از هارمونيكهاي غيراختصاصي است كه در بيشتر موارد كاهش آن نيازمندنصب
فيلتر است .مدار معادل براي تحليل هارمونيكي در شكل ( )72-2نشان داده شده است .پركاربردترين معيار ب راي
كيفيت هارمونيكي ،اندازه گيري ميزان ولتاژ هارمونيكي باسبار مبدل پست است .هدف مدار فيلتر ت امين مس ير ب ا
امپدانسكم براي مولفههاي هارمونيكي است تا ولتاژ هارمونيكي در حد قابل قبول باقي بماند.

- Characteristic harmonics

1

- Non-Characteristic harmonics

2
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شكل ( :)72-2مدار معادل براي تحليل و محاسبه ولتاژ و جريان هارمونيكي در سيستمAC

مقدار قابل قبول اغتشاش هارمونيكي بستگي به قوانين و شرايط محلي دارد .يك قانون كلي و قابل قبول در اي ن
زمينه آن است كه درصد هر مولفه هارمونيكي نسبت به هارمونيك اصلي كوچكتر از  %1باش د و همچن ين مق دار
موثر) (rmsولتاژ هارمونيكي كمتر از  %2مولفه اصلي باشد .اين دو پارامتر نيز براي هارمونيكهاي تا مولفه  49ام
محاسبه شوند .براي ارزيابي ميزان اغتشاش ولتاژ باسبار  ACبه ازاي ميزان مشخصي از اختالل ب ر روي سيس تم
تلفني آنالوگ ،از دو شاخص تداخل تلفني  BTSبه نام  1TIFو ضريب هارمونيكي تلفني  2THFFاستفاده ميشود.
امروزه تجهيزات تكنولوژي اطالعات بيشتر مورد توجه هستند زيرا تلفنهاي ديجيت ال ام روزي كمت ر نس بت ب ه
تداخل هارمونيكي حساس هستند.
 امپدانس شبكه :مقدار اغتشاش در باسبار  ACعالوه بر امپدانس فيلتر به امپدانس شبكه نيز بستگي دارد .رزونانس
موازي بين امپدانس فيلتر و امپدانس شبكه ممكن است به تقويت مولفه هارمونيكي منجر شود كه فيلتر ب راي آن
تنظيم نشده است .به همين دليل يك مدل امپدانس مناسب از شبكه ب راي كلي ه هارموني كه اي م رتبط ب راي
بهينه سازي طراحي فيلتر الزم است .استفاده از مشخصات امپدانس شبكه در محاسبات طراحي فيلت ر ب ه دو روش
انجام ميشود:

- Telephone Interface Factor

1

- Telephone Harmonic Form Factor

2
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 محاسبه بردارهاي امپدانس به ازاي همه هارمونيكهاي مرتبط و شرايط مختلف شبكه
 لحاظ نمودن ناحيه لوكاس براي بردارهاي امپدانس
مدلسازي كل شبكه  ACهمراه با اجزاي آن كاري بسيار پيچيده و زمان بر است به همين دلي ل در اغل ب م وارد
روش لوكاس مورداستفاده قرار مي گيرد .اين روش بر اساس تعداد مح دودي از ان دازهگي ري و محاس بات انج ام
ميشود .اغلب براي محاسبه دقيقتر كارايي هارمونيكي فيلتر براي محدودههاي فركانسي مختلف نواحي لوكاس ي
متفاوتي در نظر گرفته ميشود .در شكل ( )73-2يك نمودار لوكاس معمولي نشان داده شده است فرض شده است
بردار امپدانس جايي در داخل ناحيه رنگ شده قرار داشته باشند .براي فركانس هر هارمونيك بردار امپدانس فيلت ر
به صفحه Yنگاشت ميشود  .وقتي امپدانس فيلتر و شبكه هر دو در صفحه ادميتانس رسم شدند ،كوتاهترين بردار
بين نقطه ادميتانس فيلتر و محدوده ادميتانس شبكه ،حداقل ادميتانس ممكن براي مقدار مع ادل م وازي فيلت ر و
شبكه را نشان ميدهد .اين مقدار براي تعيين حداكثر ولتاژ هارمونيكي ممكن ،استفاده ميشود.

شكل ( :)73-2دايره ادميتانس شبكه و شرايط مرزي بروز پديده تشديد

روش انتخابي تشديد يك روش مصالحهاي است .در اين روش فرض ميش ود ك ه بزرگت رين اغتش اش ولت اژي
(بزرگترين ولتاژ هارمونيكي) با بروز تشديد موازي بين فيلتر و شبكه ACرخ ميدهد .هر چند غير واقعي است ك ه
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فرض كنيم اين تشديد موازي در همه فركانسها رخ ميدهد .به طور معمول كافي است در محاسبات مرب وط ب ه
اغتشاش كل و مقدار TIFتنها دو اغتشاش بزرگتر را از محاسبات تشديد لحاظ كنيم .براي س اير هارموني كه اي
جريان شبكه  ACرا مدار باز در نظير ميگيريم .در محاسبات فيلتر انحراف و خط اي ناش ي از تغيي رات فرك انس
شبكه  ACو پارامترهاي اجزاء نيز بايد در نظر گرفته شود تغيير پارامترها اغلب ناشي از تلرانس تجهيزات ،انحراف
ناشي از تغييرات دمايي و خرابي اجزاي داخلي خازنها كه سبب تغيير ظرفيت كل ميشود ،هستند.
 محاسبات الزم براي تعيين ظرفيت اجزاي فيلتر
 محاسبات حالت دائمي :تنشهاي ولتاژ و جريان فيلترهاي  ACشامل مولفههاي فركانس پايه و هارمونيكي
است .اندازه اين مولفه ها بستگي به ولتاژ سيستم ،ACجريآنه اي ه ارمونيكي ،ش رايط به رهب رداري و
امپدانس شبكه ACدارد .محاسبات ظرفيت براي تمام حالتهاي بهرهب رداري انج ام م يش ود ت ا مق دار
حداكثر ولتاژ جريان دائمي تنش بر روي هر يك از تجهيزات فيلتر مشخص شود.
 محاسبات حالت گذرا :هدف از محاسبات حالت گذراي تعيين ظرفيت ،مشخص نمودن بيشترين تنش گ ذرا
براي ه ر يك از اجزاي فيلتر است .نتايج محاسبات گذرا بايد شامل تنش ولتاژ جريان بر روي هر جزء ،بار
انرژي براي مقاومت هاي فيلتر و برقگيرها و سطح ايزوالس يون الزم ب راي ه ر ج زء فيلت ر باش د .ب راي
محاسبه حداكثر تنش ناشي از ضربه ولتاژ صاعقه و كليدزني ،الزم است حالتهاي مختلف مدار و نوع خطا
مورد مطالعه قرارگيرد.
 خطاي تكفاز به زمين :در اين حالت خطا بررسي باسبار  ACمبدل و پ س از فيلت ر  ACاعم ال م يش ود.
فرض ميشود كه خازن فيلتر ACتا سطح ولتاژ حفاظت ضربه كليدزني در برقگير ب اس  ACش ارژ ش ده
است.
 ضربه كليدزني :براي محاسبه تنش ناشي از كليدزني ،يك موج استاندارد  250/2500ميكروثانيه با قله موج
برابر با سطح ولتاژ حفاظت كليدزني برقگير باسبار ACدر باس ACمبدل اعمال ميشود.
 برقدار شدن فيلتر :براي محاسبه حداكثر جريان هجومي فيلتر فرض م يش ود ك ه در لحظ ه پي ك ولت اژ
باس ACفيلتر بر قدار شود.
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 بازيابي از خطاي سه فاز به زمين :براي تعي ين ح داكثر ت نش ان رژي ب ر روي مقاوم ته ا و برقگيره اي
فيلتر ACالزم است پارامترهاي مختلف بازيابي پس از وقوع خطا مورد بررسي قرار گيرد .بدترين حالت در
زماني اتفاق ميافتد كه بالفاصله پس از وقوع خطا ،مبدلهايHVDCبلوكه شده ام ا فيلتره اي  ACت ا
رفع خطا و بازگشت مجدد ولتاژ سيستم  ACبه باس  ACمتصل باقي بمانند .در اين حال ت ي ك اض افه
ولتاژ موقت با محتواي هارمونيكهاي غيراختصاصي باال بر روي باس  ACاتفاق ميافتد .علت وقوع اين
اضافه ولتاژ ،خروج ناگهاني بار ،اشباع ترانسفورماتور و بروز تشديد بين فيلتر ACو شبكه در فركانسه اي
پايين است.

فيلترهاي DC

بروز ولتاژهاي هارمونيكي در سمت  DCمبدل سبب ميشود مولفه متناوبي بر روي جريان مستقيم اضافه گردد .اين مولفه
متناوب جريان كه فركانس هاي باال دارد و در صورتي كه توسط راكتور صافي اندازه آن محدود نگردد ميتواند سبب ب روز
اغتشاش در سيستمهاي مخابراتي گردد .بنابراين فيلترهاي DCبا طراحي ويژه براي كاهش اين اغتشاشات م ورد اس تفاده
قرار ميگيرند .به طور معمول در مبدلهاي پشت به پشت و يا انتقال از طريق كابل نيازي به نصب فيلتر  DCنميباشد .هر
چند در صورتي كه خط انتقال هوايي باشد يا در بخشي از مسير به صورت هوايي باشد نص ب فيلت ر  DCض روري اس ت.
فيلترهاي مورد نياز براي مقابله با هارمونيكهاي توليد شده در سمت  DCاغلب خيلي كوچكتر و ارزانتر از فيلترهاي AC

هستند .گونه مدرن و جديد اين فيلترها ،فيلترهاي فعال DCميباشند .در اين نوع از فيلترها بخ ش پس يو ت ا ح د امك ان
كوچك شده و از ادوات الكترونيك قدرت پيشرفته براي اندازهگيري ،معكوس نمودن و تزريق مجدد هارمونيكها به منظور
خنثيسازي آنها استفاده شده است .بنابراين اين گونه از فيلترهاي  DCبسيار كارآمد هستند.
 مدار فيلتر :DCمدارهاي فيلتر  DCكه به صورت موازي بر روي پلهاي مبدل نصب ميگردند ،ابزار مناسبي براي
مقابله با مشكالت هارمونيكي اشارهشده هستند .ساختار فيلترهاي  DCتا حد زيادي مشابه فيلترهاي نصب شده در
سمت  ACپست است .روشهاي مختلفي براي طراحي فيلتر وجود دارد .فيلترهاي تك فركانس و چند فركانس با
قابليت باالگذر يا بدون آن اغلب مورد استفاده قرار ميگيرند كه يك يا چند نوع را ميتوان در ي ك پس ت مب دل
 HVDCنصب نمود.
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معيار طراحي مدار فيلتر :DCميزان تداخل ولتاژ بر روي خطوط تلفن بر اساس رابطه زير محاسبه ميگردد:
رابطه ()1-2



2

 C 3  I 3 x 

رابطه ()2-2

3

H

m


1

I eq 

Vin x   Z * I eq

كه در آن
ولتاژ القاء شده ناشي از تداخل بر روي خط تلفن در فاصله  Xبر حسب ميلي ولت بر كيلومتر

Vin x 

ضريب وزني كه اثر وابستگي كوپلينگ بين خط تلفن و  HVDCبه فركانس را منعكس ميكند.

H3

ضريب وزني موسوم به""C message

C3

جريان هارمونيك مرتبه  µدر نقطه  Xاز خط انتقال  HVDCكه از جمع برداري جريآنهاي دو پست  HVDCحاصل شده
I 3 x 

است.
جريان تداخلي معادل

I eq

امپدانس كوپلينگ متقابل بين تلفن و خطوطHVDC

Z

جريان تداخلي معادل) (Ieqاز تركيب جريآنهاي هارمونيكي با ضرايب وزني محاسبه ميشود تا يك جريان تداخلي بدست
آيد .از ديد تداخل تلفنيIeq،معادل با مجموع هارمونيكهاي جريان است .همچنين اين رابطه ش امل ض رايبي اس ت ك ه
كوپلينگ بين HVDCو خطوط تلفن را شامل ميشوند:
 حالت بهرهبرداري سيستم ( HVDCدوقطبي ،تك قطبي با هادي برگشت يا اتصال زمين)
 مقاومت زمين در نقطه x

شدت جريآنهاي تداخلي به مقدار زيادي به شرايط بهرهبرداري بستگي دارد .در بهرهبرداري تك قطبي ت داخل تلفن ي ب ه
شدت قويتر از بهرهبرداري دوقطبي است.
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1

با توجه به كارايي باالي فيلترهاي فعال ،از اين فيلترها به عنوان مكمل فيلترهاي پس يو اس تفاده م يش ود .اي ن فيلتره ا
ميتوانند در سمت  DCو يا  ACمبدل  HVDCنصب شوند .اتصال فيلتر فعال به سيستم فشار قوي م يتوان د از طري ق
يك فيلتر پسيو انجام شود كه اين ساختار فيلتر هيبريدي 2ناميده شود .در اين ساختار سطح ولتاژ و تنشهاي گذراي آن بر
بخش فعال محدود شده و امكان استفاده از تجهيزات با سطح ولتاژ پائينتر امكانپ ذير م يش ود .طراح ي ص حيح فيلت ر
هيبريدي اجازه ميدهد از مشخصات مثبت فيلترهاي فعال (اكتيو) و غير فعال (پسيو) استفاده نمود .عالوه بر اين در صورتي
كه براي انجام تعميرات بخش فعال فيلتر از مدار خارج گردد ،بخش غير فعال مشابه با فيلتر پسيو معمولي مورد بهرهبرداري
قرار ميگيرد.شكل ()74-2شماي ظاهري يك نمونه فيلتر فعال  DCرا در پست  Tian Guangچين نشان ميدهد.

شكل ( :)74-2فيلتر فعال  DCدر پست  Tian Guangدر كشور چين

اجزاي اصلي فيلتر هيبريدي عبارتند از:
 مبدل IGBT

 راكتور براي انطباق اندوكتانس

- Active harmonic filter

1

- Hybrid filter

2
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 سوئيچ تريستوري براي حفاظت اضافه ولتاژ و اضافه جريان مبدل
 ترانسفورماتور
 فيلتر پايينگذر
 كليد خالء( بريكر)
 برقگيرZnO

 كليدهاي مجزا كننده و اتصال زمين (سكسيونرها)
 شاخه LCبراي انحراف مولفه اصلي جريان
در شكل ( )75-2دياگرام تك خطي فيلتر فعال  ACبراي يك فاز رسم شده است .اجزاي فوق نيز با شماره بر روي ش كل
مشخص شدهاند.

شكل ( :)75-2دياگرام تك خطي فيلتر فعال ( ACهمه فازها ساختار مشابه دارند)

به عنوان نمونه ،فيلتر فعال ساخت شركت زيمنس براي توليد ولتاژ خروجي با مقدار پيك حداكثر  700ولت كه در ص ورت
نياز شامل هارمونيكهاي تا مرتبه 50ام فركانس اصلي ميشود ،از مبدلهاي منبع ولتاژ  IGBTبا فركانس كلي دزني ب اال
استفاده ميكند  .يك سيستم سريع و قوي كنترل و حفاظت ،به طور مداوم جريان و ولتاژهاي اندازهگي ري ش ده در ش بكه
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توسط سنسورها را پردازش نموده و پالسهاي كنترل  IGBTها را توليد مينمايد .يك ترانسفورماتور وظيفه انطباق ولتاژ و
جريان خروجي مبدل و تامين سطح عايقي مورد نياز را بر عهده دارد .هدف اين طرح ،تزريق هارمونيكها با اندازه مساوي
و فاز مخالف هارمونيكهاي اندازه گيري شده براي حذف و خنثي نمودن آنها است .فيلتر هيبريدي براي كاربردهاي AC

شامل سه سيستم تكفاز است كه توسط يك سيستم كنترل ديجيتال مشترك كنترل ميش وند .در روش ديگ ر ،ب ه ج اي
اندازهگيري جريان خط ،سيستم كنترل فيلتر فعال هارمونيكها را در باسبار  400kVاندازهگيري و خنثي مينمايد .در شكل
( )76-2اصول عملكرد سيستم كنترل فيلتر فعال هارمونيك به صورت بلوك دياگرام نشان داده شده است.

شكل ( :)76-2بلوك دياگرام سيستم كنترل فيلتر فعال هارمونيك

مزيت روش اخير در آن است كه سيستم كنترل هارمونيك در مقايسه با طرح فعلي كه نياز به اندازهگيري در چن د نقط ه و
تركيب مقادير اندازهگيري شده دارد ،تنها يك نقطه اندازهگيري نياز خواهد داشت .مزيت ديگر ،آن است كه فيلتر فعال ني ز
مشابه با فيلتر غيرفعال به طور ايدهآل براي حذف هارمونيك در ولتاژ باس مورد استفاده قرار ميگيرد.
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براي هر هارمونيكي كه قرار است توسط فيلتر فعال خنثي شود ،يك كنترلر هارمونيك در نظر گرفته ميشود در هر كنترلر،
هارمو نيك مورد نظر از سيگنال اصلي جدا شده و به صورت يك سيگنال مخ تلط در ح وزه فرك انس م ورد اس تفاده ق رار
ميگيرد .براي اينكار از ضرب ) Sin(hwtو ) Cos(hwtاس تفاده م يش ود ك ه در آن  hمرتب ه هارموني ك w ،فرك انس
زاويهاي شبكه و  tزمان است .اين دو سيگنال عمود بر هم توسط يك ماژول سنكرون با فركانس اصلي جريان فيلتر توليد
ميشود  .جفت سيگنال بدست آمده از ضرب فوق پس از فيلتر شدن به يك كنترلر مختلط از نوع تناسبي انتگ رالگي ر وارد
ميشود و خروجي كنترلر مجددا با ضرب شدن در ) Sin(hwtو)Cos(hwtبه حوزه زمان باز ميگردد .فرايند پروسه خط ي
است و بنابراين همه كنترلرهاي هارمونيكي ميتوانند به صورت همزمان كار كنند و خروجي آنها ش كل م وج م ورد ني از
فيلتر فعال خواهد بود .در اين مرحله سيگنال حاصل به ماژول كنترل  IGBTداده ميشود كه دربرگيرنده مدوالتور پهن اي
پالس و عملكردهاي نظارت و حفاظت مبدل است.
شكل ( )77-2يك فيلتر فعال  ACنصب شده را در پست  Tjeleدر كشور دانمارك نشان ميدهد.

شكل ( :)77-2نمونه فيلتر فعال  ACدر پست  Tjeleدر كشور دانمارك

-6-1-3-2راكتور صافي
راكتور صافي در مسير جريان DCخط سبب حفظ پيوستگي جريان شده و مزاياي ديگري هم چون محدود نم ودن جري ان
خطا ،جلوگيري از بروز رزونانس در مدار ،DCكاهش هارمونيكهاي جريان  DCو جلوگيري از تداخل با سيستمهاي مخابراتي
و تلفن را به ارمغان مي آورد .در صورتي كه اين راكتور در مسير جريان وجود نداشته باشد ،قطع و وصل متن اوب جري ان س بب
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بروز اضافه ولتاژهاي بزرگ در ترانسفورماتور مبدل ميشود .همچنين راكتورهاي صافي جريان خطاي ناش ي از كموتاس يون ب ا
خط  DCرا كاهش و زمان صعود آن را افزايش ميدهد .سمتACبا بروز اشباع در ترانسفورماتور سبب بروز هارمونيك ناخواسته
شده و ميتواند موجب رزونانس در هارمونيكهاي مرتبه پايين مانند  100هرتز و  150هرتز در مدار  DCشود .براي جلوگيري
از تقويت اين هارمونيكها و بروز رزونانس ،راكتور صافي نقش مهمي دارد.
هر چند سلف صافي به عنوان امپدانس سري نق ش مهم ي در ك اهش هارموني كه اي جري ان دارد ،ام ا يك ي ديگ ر از
كاربردهاي ضروري آن محدود نمودن تداخل امواج ناشي از خطوط هوايي  HVDCاست .ولتاژ و جريان ن امي راكت ور ص افي
بسته به مشخصات مدار  DCدارد و اندوكتانس آن اغلب در بازه  100تا  300ميلي هانري در خطوط انتقال  HVDCط والني
است .اين مقدار براي پست  HVDCپشت به پشت كه خط انتقال ندارد ،بين  30ت ا  80ميل ي ه انري اس ت .راكت ور ص افي
ميتواند از نوع خشك با عايق هوا و يا راكتور با عايق روغني و مخزن روغن باشد .انتخاب نوع راكتور بستگي به اندوكتانس آن،
هزينه ،تعمير و نگهداري و محل نگهداري واحدهاي اضافي پشتيباني و همچنين مالحظات لرزهاي دارد .در م ورد راكتوره اي
خشك با توجه به آنكه اغلب از تعدادي سيمپيچهاي مجزا تشكيل شدهاند ،هزينه تامين قطعات اضافي پشتيباني چن دان گ ران
نخواهد بود .هر چند براي اندوكتانسهاي خيلي بزرگ ممكن است تعداد يونيتها بيشتر از يكي بوده و فضاي كافي در دسترس
نباشد.
در مناطق لرزه خيز نصب راكتورهاي صافي خشك بر روي پلت فرم عايقي در ارتفاع زياد ميتواند خطرآفرين باشد ،بنابراين
در اين شرايط استفاده از راكتورهاي صافي روغني راهكار مناسبي خواهد بود .عالوه بر فاكتور لرزهخي زي منطق ه ،راكتوره اي
روغني براي مصارف با ظرفيت توان باال  L dr * jdr2 اقتصاديتر ميباشد.
در صورت استفاده از راكتور روغني يك بوشينگ آن داخل اتاق ولو شده و بوشينگ ديگر به طور معمول به صورت عمودي
است .در مورد راكتور خشك با عايق هوا يك بوشينگ عبوري از ديوار براي اتصال به ولوها الزم است .ش كل ( )78-2راكت ور
صافي روغني را در پروژه  Theegorgesكشور چين نشان ميدهد .اندوكتانس اين راكتور  270ميل ي ه انري ،ولت اژ ن امي آن
 500كيلوولت و جريان نامي آن  3كيلوآمپر است.
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شكل ( :)78-2راكتور صافي با ايزوالسيون روغني در  Three Gorgesكشور چين

شكل ( )79-2نيز راكتور صافي خشك را در پروژه  Tian Guangكشور چين نشان ميدهد .اندوكتانس اي ن راكت ور 150
ميلي هانري ،ولتاژ  500كيلوولت و جريان  1800آمپر  DCاست.

شكل ( :)79-2راكتور صافي خشك با هسته هوايي در پروژه  Tian Guangكشور چين
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-7-1-3-2تجهيزات زمين
AC

خطوط سيستم انتقال متناوب ،قابيلت بالقوهي القاي جريان در سازههاي فلزي مانند خطوط انتقال ،خطوط راه آهن ،خطوط
لوله ،فنسها ،و ديگر سازههاي موازي يا متصل به خطوط انتقال ،را دارند .جريآنهاي القايي در اين تجهي زات در ش رايط
مانا و بروز خطا در خطوط انتقال بوجود ميآ يد .براي مثال ،حين برخورد ص اعقه ب ا خ ط ،ممك ن اس ت در ع ايق تخلي ه
الكتريكي رخ دهد و شرايط خطا در خط بوجود آورد و موجب شارش جريان خطا از طريق س ازه ب ه سيس تم زم ين گ ردد
(ميلههاي زمين يا تعادل) .ميزان تاثير جريآنهاي القا شده بر تجهيزات به ان دازهي جري ان ج اري ش ده در خ ط انتق ال،
نزديكي تجهيزات به خط ،ميزان طول موازي بودن دو تجهيز بس تگي دارد .روش و تجهي زات م ورد ني از اي ن ش رايط را
محدود كننده با مطالعهي الكتريكي شرايط خاص ارزيابي ميشود .برطبق استاندارد و تجربهي طراحي ،تجهيزات الكتريكي
و فنسها در پست بايد زمين شوند .همهي فنسها ،وروديهاي فلزي ،خطوط لوله ،ساختمآنهاي فلزي و ديگر تجهي زات
فلزي كه در نزديكي خطوط هستند زمين ميشوند  .براي تجهيزاتي ك ه در مس ير ط والني ب ه م وازات خ ط انتق ال ق رار
ميگيرند مانند خطوط لوله بايد مطالعات بيشتري انجام شود .تا همهي شرايط محدود كننده مورد ني از ب راي جل وگيري از
خسارت ناشي از جريان القا شده در تجهيزات موازي بايد اندازهگيري شود.
بعضي از اندازهگيريهاي معمول در بهرهبرداري بايد در نظر گرفته شود ،براساس محدوديتهاي مورد نياز شامل:
 شيلدهاي خطا :هاديهاي زمين نازكي كه به تجهيزات تحت تاثير دكلهاي خطوط هوائي ،تيرها ،پس ته ا و. ...
اين تجهيزات براي حفاظت كردن ناحيهاي تجهيزات و خطوط لوله حين خطا در مقابل سيستم انتقال ت وان بك ار
گرفته ميشود.
 زمين كردن فشرده :هادي يا هاديهاي فشرده متصل به سازهها در مناطق استراتژيك (مانند نقاط عدم پيوستگي)
تجهيزاتي براي حفاظت در حالت مانا و شرايط خطاي  ACبكارگرفته ميشود.
 سيمهاي كنترل گراديان :هادي يا هاديهاي پيوسته ،زمين شده و موازي يك سازه (خطوط لوله ،تلفن و )...نصب
ميشوند تا در مقابل شرايط مانا و خطاي سيستم از تجهيزان نام برده شده حفاظت كنند.
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DC

عالوه بر تجهيزات مطرح شده براي سيستم زمين در بخش  ،ACسيستمهاي  HVDCنيازمند الكترود زمين خاص خ ود،
ميباشند كه در اينجا به معرفي آنها ميپردازيم:
 الكترود زمين :در سيستم انتقال  HVDCتك قطبي ،الكترود زمين بخشي حياتي از تجهي زات سيس تم محس وب
ميشود و به صورت دائمي در طول زمان بهرهبرداري جريان برگشت خط را عبور ميدهد .استفاده از الكترود زمين
در سيستمهاي  HVDCبا ظرفيت پايين قطعا موجب صرفه اقتصادي ميشود زيرا حتي براي فواصل كم ،هزين ه
هادي دوم براي برگشت جريان به مراتب بيش تر از هزين ه الكتروده اي زم ين اس ت .ع الوه ب ر اي ن ،در كلي ه
سيستمهاي  HVDCدو قطبي و همچنين سيستمهاي  HVDCچند ترميناله الكترود زمين وجود دارد .زيرا در هر
سيستم فشار قوي ،مدار قدرت سيستم  HVDCبه يك نقطه مرجع براي تعري ف ولت اژ سيس تم ب ه عن وان پاي ه
هماهنگي عايقي و حفاظت اضافه ولتاژ ،نياز دارد .در سيستم  HVDCدو قطبي ميتوان تصور نمود كه نقطه خنثي
پست به زمين پست ( HVDCكه مركز ستاره سمت خط ترانسفورماتورهاي ك انورتر متص ل ش ده اس ت) وص ل
گردد .اما از آنجائيكه با وجود سيستم كنترل متعادل كننده ،جريآنهاي مستقيم در دو پل  HVDCهيچگاه دقيق ا
برابر نميباشند ،جر يان تفاضلي حاصل همواره از نقطه خنثي پست به زمين جاري خواهد ش د .بن ابراين ب ه ط ور
معمول محل زمين كردن نقطه خنثي پست را در فاصله  10تا  50كيلومتري از پس ت  HVDCو توس ط الكت رود
زمين مخصوص اجراء مينمايند .الكترود زمين در سيستمهاي  HVDCميتواند بر روي زمين ،ساحلي دري ا و ي ا
زير دريا قرار گرفته باشد .در سيستمهاي  HVDCتك قطبي كه در اغلب موارد تنها به صورت خ ط انتق ال زي ر
دريا ميباشد تفاوت پايه اي در طراحي الكترودهاي آندي با الكترودهاي كاتدي وجود دارد .در ادام ه اص ول اولي ه
طراحي و ساختار اين الكترودها به طور مختصر بيان داده ميشود.
 الكترود خاكي :اين الكترود شامل دو نوع افقي و عمودي است.
 الكترود خاكي افقي :در صورتي كه مساحت بزرگي از زمين صاف با مشخصات خاك تقريبا همگن و يكنواخ ت در
دسترس باشد ،الكترود خاكي افقي اقتصاديترين گزينه براي احداث الكترود زمين سيستم  HVDCاست .مط ابق
با شكل ( ) 80-2هادي الكترود كه اغلب از جنس آهن است به صورت افقي در عمق  2متري خاك دفن ميشود.
هادي داخل زغال و در گودالي با سطح مقطع نيم متر در نيم متر دفن ميشود.
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شكل ( :)80-2نماي برش عرضي الكترود زمين از نوع خاكي افقي

مزيت اين روش در بهرهبرداري آنديك مشخص ميشود .زيرا عبور جريان از هادي الكترود به داخل زغال توس ط
الكترون ها انجام شده و بنابراين سبب كاهش ماده و خوردگي نمي گردد .چند نمونه معمول از آرايش الكتروده اي
زمين افقي در خاك در شكل ( )81-2نشان داده شده است.

شكل ( :)81-2چند نمونه معمول از آرايش الكترودهاي زمين افقي در خاك

 الكترود خاكي عمودي :اگر اليه سطحي خاك مقاومت باال داشته باشد اما اليههاي زيرين در عمق چند ده مت ري
خاك از مقاومت ويژه مناسبي برخوردار باشند ،الكترود خاكي عمودي گزينه مناسبي است .در شكل ( )82-2ساختار
يكي از چهار الكترود زمين سيستم  Cahora Bassa HVDCرا در پست جنوبي آپولو ( )Apolloنشان ميدهد.
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شكل ( :)82-2الكترود عمودي زمين سيستم  Cahora Bassa HVDCدر پست آپولو

الكترود زير دريا
اين الكترود شامل دو نوع آندي و كاتدي ميباشد.
 الكترود كاتدي زير دريا :طراحي و ساخت الكترود كاتدي زير دريا براي يك سيستم  HVDCتك قطبي ب ا كاب ل
انتقال زير دريا پيچيدگي و مشكل خاصي ندارد .زيرا در اين حالت خوردگي رخ نميدهد و به صورت تئوريك يك
كابل مسي خوابيده در بستر دريا كافي خواهد بود .طول اين كابل بايد به نحوي انتخاب گردد كه چگ الي جري ان
سطحي آن ،ميدان الكتريكي كمتر از  3ولت بر متر در آبهاي اطراف كابل ايجاد نمايد تا براي غواصها و شناگران
خطري در برنداشته باشد.
 الكترود آندي زير دريا :شكل ( )83-2نمونهاي از الكترود خطي زير دريا براي بهرهبرداري آندي را نشان ميده د.
ماژولهاي پيش ساخته در بستر دريا قرار مي گيرند و سپس اين الكترودها به چند گ روه تقس يم ش ده و هرگ روه
توسط يك كابل فيدر مجزا به پست  HVDCمتصل ميگردد .الكترودها از سطح زمين مانيتورينگ ميشوند.
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شكل ( :)83-2الكترود خطي زير دريا براي بهرهبرداري آندي

الكترود ساحلي
اين الكترود درواقع ازنوع آندي است و اصول طراحي معمول الكترود س احلي ني ز مش ابه الكت رود خ اكي عم ودي اس ت.
ميلههاي گرافيتي كه توسط زغال احاطه شدهاند در حفرههاي ايجاد شده در طول ناحيه ساحلي نصب ميگردند .يك مزيت
عمده الكترودهاي ساحلي سهولت دسترسي براي بررسي ،تعمير و نوسازي آنها در صورت لزوم است.
در روش ديگر ميتوان الكترود ساحلي را مشابه با الكترود خاكي افقي احداث نمود .براي اين منظور الزم است زمين قابليت
هدايت مطلوب داشته باشد و يا بتوان با آبياري گودال الكترود زمين با آب نمك به ويژگ ي مطل وب دس ت ياف ت .در ه ر
صورت فرض ميشود كه حتي با الكترود ساحلي ،شارش جريان به الكترود پست مقصد توسط آب انجام ميشود.

-8-1-3-2جبرانكننده توان راكتيو
جبرانكنندهها شامل موارد زير ميباشند:
خازن
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راكتورهاي موازي
اين تجهيزات به صورت اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نياز به فيدر جهت اتصال به باسبار ميباش ند ك ه گ اهي اوق ات
راكتورها در انتهاي خطوط انتقال نيز نصب ميشوند.

-9-1-3-2سيستمهاي LV

اين تاسيسات مانند سيستم روشنايي محوطه (درمورد پستهاي بيروني) سيستم حفاظ ت از رع د و ب رق ،ش بكهي زم ين،
سيستم تغذيه داخلي و  ...مي باشد .سيستم روشنايي به منظور امكان ديد اپراتور در شب ميباشد و روشنايي با محوط ه ايج اد
ميشود .همچنين سيستم حفاظت از رعدوبرق از طريق مناسب پايههاي فلزي به وسيلهي سيمهاي مخصوصي به نام سيمهاي
زمين ( )Shield Wireصورت ميگيرد .اجزاي مختلف سيستمهاي  LVدر ادامه آمده است.
تغذيه داخلي
از ديگر تاسيسات سيستمهاي  ،LVسيستم تغذيه داخلي ميباشد .به منظور تامين مصارف داخلي جريان متناوب و مستقيم
پستها ،اعم از سيستمهاي كنترل و حفاظت ،مكانيزمه اي عم ل كنن ده تجهي زات ،سيس تمه اي تاسيس ات روش نايي،
گرمكنهاي داخل تابلوها ،سيستمهاي خنككننده و ...بايد انرژي مورد نياز با ولتاژ مناسب ت امين گ ردد .اي ن سيس تمه ا
شامل ترانسفورماتورهاي تغذيه داخلي ،باتري شارژر و باتري ،ديزل ژنراتور اضطراري و تابلوهاي توزيع مربوطه ميباشد
باتريخانه
جهت تامين برقDCبراي مصارف تغذيه رلههاي حفاظتي ،موتورهاي شارژ فنر ،مكانيزم هاي فرمان و روشنايي اض طراري
و ...نياز به باتريخانه دارند كه در اتاقكي تعدادي باتري با هم سري ميشوند و با يك دستگاه باتري شارژ كوپل ميش وند.
در مواردي ممكن است باتريهاي مربوط به هر سيستم ولتاژ  DCرا دريك اتاق مجزا قرار دهند؛ كه در اين صورت ،بيش
از يك اتاق باتري وجود خواهد داشت .نكته قابل توجه ديگر اين است كه در اتاق باتري ،به علت محافظت در برابر انفجار،
هواكش به طور مداوم روشن بوده و كليه المپها در داخل محفظهاي شيشهاي قرار ميگيرند و كليد آنها ني ز در بي رون
اتاق نصب ميشود و عالوه بر آن ،درب ورودي اتاق باتري به سمت بيرون باز ميشود.
شارژر
جهت شارژ باتريهاي باتريخانه مورد استفاده قرار ميگيرد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
119
فاز  :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،شهريور 1393

تابلوي AC

تابلوهاي فشار ضعيف داخلي  ACدر سيستم تغذيه داخلي كاربرد دارد.
تابلوي DC

تابلوهاي توزيع  DCدر سيستم تغذيه داخلي كاربرد دارد.

-10-1-3-2مانيتورينگ ،كنترل و حفاظت
كليه دستگاههاي اندازهگيري پارامترها ،وسايل حفاظت وكنترل تجهيزاتازطريق كابلها از محوطه بيروني پس ت ب ه داخ ل
ساختمان كنترل ارتباط مييابد همچنين سيستمهاي تغذيه جري ان متن اوب ومس تقيم ( )AC,DCدرداخ ل س اختمان كنت رل
قراردارند .اين ساختمان اداري تاسيسات مورد نيازجهت كار اپراتور ميباشد كه قسمتهاي زير را دارا ميباشد:
اتاق فرمان
اين اتاق محل استقرار اپراتورها و انجام عمليات كنترل تجهيزات پست ميباشد .معموال كليه فرمآنها ،تنظيمها ،مراقبتها
و اندازهگيري ها در اين قسمت انجام مي گيرد .در سيستم هاي كنترل معمولي ،تابلوها در كنار هم قرار دارند و دياگرام تك
خطي باس بارها روي تابلو پياده شده است و محل هر كليد در روي تابلو نمايانگر وضعيت آن در پست ميباش د و ح اوي
تمام دستگاههاي نمايش دهنده كميتهاي اندازهگيري شده در حالت عادي ،سويچهاي كنترل و در ص ورت ل زوم عالئ م
هشداردهنده يا خبردهنده ميباشد .همچنين در اين اتاق تابلوهاي كنترل ولتاژ ،ت ابلوي مجتم ع عالئ م هش دار دهن ده و
تابلوهاي مربوط به ثبت وقايع و حوادثقرار دارند .اتاق فرمان به اتاق كنترل مركزي نيز معروف است.
تابلوهاي كنترل و حفاظت
سيستم كنترل و حفاظت ميتواند به عنوان دو سيستم مجزا از هم مورد بررسي قرار گيرد .در واقع كنترل وحفاظت قسمتي
از سيستم قدرت در محدوده پست مورد نظر را در هنگام كار عادي و يا خطا بر عهده دارد و عمدتا متشكل از تجهيزاتي از
قبيل رلههاي اصلي و كمكي ،سويچها ،كنتاكتورها و ديگر وسايل ميباشد .اين تجهيزات ،اطالع ات م ورد ني از خ ود را از
طريق ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ و سيستمهاي اينترالك اخذ نموده و فرم آنه اي الزم را از طري ق سيس تمه اي
كنترل و حفاظت به مكانيزم عملكرد تجهيزات انتقال ميدهند .اكثر وسايل سيستمهاي حفاظتي از قبيل رلهها ،كنتاكتورها
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و ...به علت حساس بودن ،به ص ورت داخل ي در س اختمان كنت رل ق رار م يگيرن د و از طري ق كاب له اي كنت رل ب ه
ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان و همچنين مكانيزمهاي كنترلي تجهيزات ارتباط دارند.
اتاق ارتباطات
به كمك اين سيستمهاي مخابراتي در اتاق ارتباطات مي توان سيگنالهاي مخابراتي را به منظور كنترل از راه دور ،مكالمه
راه دور و يا حفاظت از راه دور به نقاط ديگر شبكه ارسال نموده و متقابال سيگنالهاي مشابه را دريافت نمود.
رله حفاظت
حفاظت كردن از سيستم در مقابل رويدادهاي ناگهاني و شديد كه ميتواند موجب صدمات و گاهي مواقع خاموش ي ش بكه
شود ،يكي از مهمترين بخشهاي طراحي و بهرهبرداري شبكه است .هماهنگي رلههاي حفاظتي مختل ف و تنظ يم دقي ق
پارامترهاي آنها بسيار حساس و پيچيده است .مانند تمامي قسمتهاي شبكهي برق سيستم انتقال نيز نيازمن د اي ن ن وع
حفاظتها و رلهها مي باشد .اما نكته اساسي حساسيت بسيار باالي اين سطح ولتاژ و اهميت تامين قابليت اطمين ان ب اال و
دردسترس بودن شبكه است .از آنجا كه اين سيستم بخش اعظم انتقال توان را برعه ده دارد باي د در پس ته ا و خط وط
حفاظتهاي دقيق توسط رلههاي عددي و گاهي با بهرهگيري از تنظيمات ماهوارهاي انجام گيرد .محاسبات بسيار دقي ق و
با برنامههاي كامپيوتري و از طريق شبكهاي يكدست به تمامي رلهها انتقال پيدا ميكند .تمامي رلهها در پسته ا مس تقر
هستند ،وجود ادوات اندازهگيري در پستها موجب مي شود حفاظ ت مرب وط ب ه خط وط و ادوات درون پس ت همگ ي در
قسمت حفاظت و كنترل پست قرار گيرند .رلههاي عددي با توابع گوناگون وظيفهي حفاظت از خطوط ،ترانس فورماتورها و
باسبارها را برعهده دارند .همچنين بجز بهرهگيري از رلهها در امر حفاظت براساس نح وهي بك ارگيري پس ت ن وع ش ينه
بندي ،ترانسفورماتورهاي رزرو و ...نيز تاثير بسزاي در افزايش قابليت اطمينان و حفاظت در شرايط حاد را دارند.

-11-1-3-2سازه
استراكچر
استراكچر پايه هاي نگهدارنده در پست است كه معموال براي قرار دادنه تجهيزات در فضاي باز از آنها اس تفاده م يش ود.
همچنين فضاي اطراف استراكچر بايد با حصارهاي فلزي بسته شود .معموال تجهيزاتي كه روي استراكچر قرار دارند داراي
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ولتاژ باال هستند پس سطح عايقي مورد نياز براي آنها و رعيت فاصله مناسب تا زمين براي جلوگيري از تخليهي الكتريكي
بين تجهيز و زمين بايد در طراحي بدرستي انتخاب شود.

فونداسيون
جهت ساخت پست اولين مرحله بعد از نقشه برداري ساخت فونداسيون است كه در هم ين مرحل ه باي د در پ ي س اختمان
سيستم زمين مورد نياز قرار گيرد و قبل از پي ريزي كامل سيستم زمين دفن شده و كابل با سطح مقطع مناسب كه از قبل
طراحي شده از آن خارج شود.

ساختمان
بعد از تكميل شدن مرحلهي فونداسيون ،كار ساخت ساختمان اصلي بر اساس نقش هي كش يده ش ده ب راي پس ت انج ام
ميشود.

-12-1-3-2ادوات FACTS

ادوات  FACTSشامل طيف وسيعي از تجهيزات ميشوند كه داراي ساختارهاي متفاوتي يا هم هستند .بهطوركلي ميتوان
آنها را شامل بخشهاي زير دانست:
 بخش تجهيزات قدرت و سوئيچگير
 بخش الكترونيك قدرت
 بخش كنترل
در خصوص بخش تجهيزات قدرت و سوئيچگير مورد نياز ادوات  FACTSتجهيز اختصاصي وجود نداشته و تجهيزات مورد
نياز اغلب همان تجهيزات متداول مورد استفاده در پستها است كه البته در تعيين مشخصات فن آنها مالحضات خاصي صورت
مي گيرد .اين تجهيزات در ساير بخشهاي گزارش مورد اشاره قرار گرفته اند.
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بخش كنترل اين ادوات نيز از نظر سخت افزاري مشابه ساير سيستمهاي كنترل بكار رفته در تجهيزات صنعتي است .بخش
الكترونيك قدرت اين تجهيزات را نيز مي توان به صورت كلي به ولوهاي تريستوري و مبدلهاي منبع ولتاژ تقس يم نم ود ك ه
البته در هر تجهيز داراي مشخصات فني و الزامات طراحي خاصي هستند.
در ادامه اصليترين ادوات  FACTSكه در شبكه انتقال داراي پركاربرد هستند معرفي شده است.
SVC

كاربرداصليSVCتنظيم و جبران توان راكتيو است و كه در كنار آن كنترل ولتاژ نيز صورت ميگي رد .اول ين ب ار  SVCدر
امريكا و در ده ه  70م يالدي اج را ش د كهخيل ي پ يش از زم اني اس ت ك ه EPRIمفه وم  FACTSرا مط رح نم ود.
دركاربرد SVCدر سطح جهاني همواره يك شيب افزاينده ديده شده است .شكل شماي كلي و س اده ي ك SVCرا نش ان
ميدهد.

شكل ( :)84-2شماي ساده از يكSVC

 SVCيك تجهيز موازي با شبكه است كه قابليت جذب و يا تزريق توان راكتيو را دارد .ادوات  FACTSم وازي از جمل ه
SVCوقتي در ميانه يك خط انتقال نصب ميشوند ،نقش بسيار مهمي در كنترل توان راكتيو ش بكه ق درت و ب اال ب ردن
پايداري ولتاژ و پايداري حالت گذرا بازي ميكنند SVC .به چند صورت وجود دارد:
 SVC -1با راكتوركنترلشده با تريستور ياTCR
 -2خازن سوئيچ شونده با تريستور ياTSC
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-3تركيبي از  TCRو TSC

 TCR -4به همراه خازن با كليدمكانيكي ()TCR – MCR
نصب  SVCها در اروپا به خصوص با نفوذ مولدهاي تجديدپذير در حال افزايش است .آخرين پيشرفتهاي صورت گرفت ه
در زمينه SVCساخت  SVCجابجا شونده در آفريقاي جنوبي و انگلستان بوده است.
STATCOM

جبرانكننده سنكرون استاتيك) SSCيا (Statcomدر واقع نمونه پيشرفتهاي از  SVCاست .در حال حاضر تخم ين زده
ميشودكه در حدود  20عدد  Statcomدر دنيا نصبشده است .بر خالف Statcom,SVCبراي توليد توان راكتيو از س لف
يا خازن استفاده نميكند .بلكه توليد توان راكتيو در آن بهصورت داخلي انجام ميشود .اين دستگاه يك دستگاه ب ر مبن اي
مبدل منبع ولتاژ است ) (Voltage source basedو از كانورترهاي  GTOبه همراه يك خازن ذخيره كننده ان رژي DC

براي توليد يك ولتاژ سنكرون استفاده ميكند .اين قابليت ميتواند با كاربرد يك دستگاه ذخيره سازانرژي بجاي خازن ني ز
توسعه يابد .شكل شماي ساده از يك STATCOMرا نشان ميدهد.

شكل ( :)85-2شماي ساده از يكSTATCOM
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 STATCOMيك مبدل منبع ولتاژ بوده كه بهصورت موازي در مدار قرار ميگيرد .ساختار و توپولوژي بر پايه مبدل منبع
ولتاژ بهعنوان آخرين تكنولوژي در كنترلكنندههاي STATCOMپذيرفته شده است ،مخصوصا توپولوژيهاي چند پالسه
و چند سطحي كه بهصورت گستردهاي در اينتوپولوژيها مورد استفاده قرارگرفته است.

TCSC

در مورد كنترل توان اكتيو ،ادوات سري به نسبت ادوات موازي اثرگذارتر هستند .در ميراكردن نوس انات و بهب ود پاي داري
حالت گذرا ادوات سري ميتوانندبسيار موثر باشند درح اليك ه اي ن ادوات ت أثيركمي ب ر كنت رل ولت اژ دارن د .خازنس ري
كنترلشده با تريستور ()TCSCميتواند دائما امپدانس سري خط را تغيير دهد و آن را به ميزاني ك م يازيادكن د .اينروش ي
قدرتمند در افزايش كنترل توان قابل انتقال از خط است TCSC .ها ميتوانند به سرعت به س يگناله اي كنترل ي پاس خ
دهند و ميزان خازن يا سلف موجود در مدار را كم يا زياد كنند .اين ادوات عموما براي از بين بردن نوسانات خط و بازگشت
به حالت عادي از اغتشاش بكار ميرود .يك شماي ساده از  TCSCدر شكل آمده است.
مقدار خازن با تغيير مقدار سلف موازي با آن كه با تريستوركنترل ميشود به وجود ميآيد .يك ماژول  TCSCدر حقيقت از
يك خازن سري با يك شاخه موازي شامل يك سوئيچ تريستوري با يك راكتورتشكيل شده است .در ش اخه م وازي ي ك
وريستور اكسيدفلزي نيز ب راي حفاظ ت اض افه ولت اژ و ي ك بريك ر ب اي پ س ه م وج ود دارد .در پ روژهه اي عمل ي
TCSCميتواند بهصورت مجزا يا بهصورت سري با چند بانك خازني اجرا شود.
در سال  1991يك جبرانسازي سري چند قسمتي ) (Multi-segmentدر آمريكا اجرا شد و يك م اژول ت ك TCSCدر
سال  1992در  Kayentaاجرا شد .اين سيستم در نقطه مياني يك خط  230kVبه ط ول  200ماي ل قرارگرفت ه و ت وان
انتقالي خط را به مقدار  100MWاضافه كرده است.
يك پروژه TCSCاخيرا در برزيل اجرا شده است كه در آن يك TCSCدر تركيب با  5بانك خازني سري در يك خط 500
كيلوولت  1017كيلومتري قرارگرفته است .در اينكار برد TCSCبراي افزايش ميرايي و ب اال ب ردن پاي داري حال ت گ ذرا
بهكاربرده شده است .پروژههاي ديگري نيز در چين و هند اجراشده است .در حال حاضر در حدود  10پروژه  TCSCدر دنيا
اجراشده است.
شماي كلي سيستم TCSCدر شكل نشان دادهشده است.
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شكل ( :)86-2شماي ساده از يكTCSC

TCSCباايجاد يك خازن متغير قابلكنترل ،رأكتانس خط انتقال را كاهش داده و ميتواند ظرفيت انتقال توان خ ط را ب ه
طور چشمگيري افزايش دهد .در مقاالت روشهاي مختلف بسياري در خصوص تأثير TCSCدر پاي داري سيس تم ق درت
ارائه شده است.
مهندسان سيستم قدرت مدتي است با مسئله افزايش قابليت انتقال توان در سيستمهاي انتقال موجود مواج ه هس تند ك ه
ادوات  FACTSدر اين زمينه راه حل خوبي به نظر ميآيند .با سرمايهگذاري نسبتا پايين در مقايسه ب ا اح داث ي ك خ ط
انتقال جديد و يا احداث نيروگاه جديد ،ميتوان ظرفيت انتقال توان يك خط را با كمك ادوات  FACTSافزايش داد .عالوه
بر اين ،روند جاري در خصوصيسازي بازار برق ،محبوبيت ادوات  FACTSافزايش داده است.

SSSC

 TCSCتوان راكتيو را با عناصر ذخيرهكننده انرژي (سلف يا خازن) توليد يا مصرف ميكند .روش ديگربراي توليد يا جذب
توان راكتيو استفاده از GTOبجاي تريستور است كه SSSCناميده ميشود .همان طور كه Statcomن وع پيش رفتهSVC

محسوب ميشد .اين دستگاه نيز نوع پيشرفته TCSCبه حساب ميآيد S3C.تاكنون بهصورت مستقل به طور عملي بك ار
نرفته است و تا اين زمان فقط در ادواتتركيبي مانند ( IPFCبهكار رفته است .يك س اختار خط ي از  S3Cدرش كل نش ان
دادهشده است .بر خالف خازن سري S3Cميتواند در صورت تركيب با ذخيرهسازانرژي حتي توان اكتيونيز با سيستم مبادله
كند .كه اين عمل را با كنترلزاويه ولتاژ تزريقي در مقايسه با زاويه خط انجام ميدهد.
اينويژگي باعث ميشود تا اين دستگاه بتواند هم پارامترهاي راكتيو را كنترلكن د ه م پارامتره اي مق اومتي خ ط منحن ي
مشخصه امپدانس خروجي S3Cبر حسب امپدانس آن در تمام فركانسها بجز فركانس اصلي كارش بهصورت يك س لف
كوچك است .بنابراين  S3Cنميتواند در هيچ فركانسي با سلف خط انتقال تشكيل يك مدار رزونانسي س ري را بده د .از
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طرف ديگر سرعت پاسخ  S3Cهم بسيارزياد است و بنابراينميتواند در از بين بردن نوسانهايزيرسنكرونسيستم موثر باشد.
شكل شماي ساده از يك SSSCرا نمايش ميدهد.

شكل ( :)87-2شماي ساده از يكSSSC

TCPST

ترانسفورماتور جابجاگر فاز كنترل شونده با تريستورتجهيزي است كه بر اساس تكنولوژي تريستور و ترانسفورماتور جابجاگر
فاز كارميكند PST .ها ترانسفورماتورهايي با ي ك نس بت تب ديل مخ تلط هس تند .اي ن ترانس فورماتورها هم واره مانن د
كنترلرهاي جريان توان ،براي گسترش ايمني سيستم قدرت و كم كردن تلفات انتقال بكار گرفته شدهاند .الكترونيك قدرت
كاربردانتقالدهندههاي فاز را در كنترل سيستم قدرت متحول ساخت چرا كه جانشيني تپ چنجرهاي معم ولي ب ا ولوه اي
تريستوري سرعت پاسخ در جابجاگر فاز را زيادتركرد و اين ساختار را براي اغتشاشهاي كوچك و پايداري حالت گذرا موثر
ساخت .زاويه اختالففاز بين ولت اژ ترمين اله اي TCPSTب ه كم ك ي ك ترانس فورماتور س ري ب ا خ ط (Boosting

)Trasformerايجادميشود .توان اكتيو و راكتيوكه توسط اين ترانسفورماتور با خط مبادله ميشود بايد از شبكه توسط يك
ترانسفورماتور موازي ) (Excitation transformerجذب شود .شكل زير شماي اصلي ساختار  TCPSTرا نشان ميدهد
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شكل ( :)88-2شماي ساده از يكTCPST

( UPFCكنترلكننده پخش بار يكپارچه)
 UPFCيكي از ساختارهاي همهكاره در خانواده  FACTSاست .محققان طرحهاي متفاوت و گوناگوني را ب راي UPFC

در مقاالت و نشريات مختلف ارائه دادهاند .شكل بلوك دياگرام تكخطي  UPFCرا نشان ميدهدكه در يك شبكه سه فاز
نصب شده است UPFC .شامل  2مبدل سه فاز بوده كه طرف  DCآنها توسط يك خازن DCبه هم متص ل م يش ود.
طرف  ACمبدل موازي توسط ترانس سه فاز به شبكه قدرت بهصورت موازي متصل ش ده و ط رف  ACمب دل س ري از
طريق ترانس سه فاز ديگري بهصورت سري به خط متصل شده و ولتاژ سري را به خط تزريق ميكند .با تغيير ولتاژ سري
اعمالي توسط مبدل ميتوان توانهاي اكتيو و راكتيوعبوري از خط را تغيير و در مقادير مشخصي تنظيم كرد .مبدل موازي
نيز عالوه بر تأمين توان اكتيو مورد نياز مبدل سري جهت تثبيت ولتاژ خازن لينك ،DCقابليت توليد يا مصرف توان راكتيو
به طور مستقل از مبدل سري و بهمنظور تنظيم ولتاژ باس متصل شده به آن را دارد.
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شكل ( :)89-2ساختار يكUPFC

در واقع با قرار گرفتن  UPFCدر مسير يك خط ،قسمتي از توان اكتيوعبوري توس ط مب دل م وازي درياف ت و از طري ق
لينك DCبه مبدل سري منتقل و توسط اين مبدل به خط تزريق ميگردد .البته جه ت انتق ال ت وان اكتي و ب ا توج ه ب ه
عملكردكنترلكننده ميتواند معكوس گردد .ولتاژ سري اعمالشده به خط توسط مبدل سري با تنظيم اندازه و زاوي ه خ ود
ميتواند باعث تغيير توان انتقالي و همچنين تنظيم ولتاژ خط در طرف مبدل سري شود.
 UPFCاز تركيب يك( Statcomمبدل  1براي قسمت موازي) و يك( SSSCمبدل 2براي قسمت س ري) ك ه در لين ك
 DCمشترك هستند ،تشكيلشده است .وظيفه اوليه مبدل موازي اين است كه توان اكتيو مورد نياز مبدل سري را در لينك
 DCفراهم آورد مبدل سري خودش توان راكتيو مورد نياز مربوط به اتصال سري توليد ميكند ،بنابراين توليد توان راكتي و
مورد نياز شبكه به دليل اتصال  UPFCباعث تحميل توان راكتيواضافي به شبكه نيست.
مطمئنا ازآنجاكه مبدل موازي ميتواند از طريق ترمينال ACخود توان راكتيو جذب و تزريق كند و اين كار مستقل از توان
اكتيوي است كه به لينكDCميده د ي ا از آن م يگي رد ،بنابراين اين دس تگاه م يتوان د ب ا كنت رل مناس ب ب هص ورت
يك  STATCOMمستقل نيز عمل كند .يعني ميتواند توان راكتيو مورد نياز خط انتقال را جبران كند و بدين ترتي ب در
ترمينال ورودي  UPFCبهصورت غيرمستقيم كنترل ولتاژ را انجام ده د .ع الوه ب ر اي ن UPFCم يتوان د هنگ اميك ه
 STATCOMخارج از مدار است بهصورت يك  SSSCمستقل عمل كند.
( IPFCكنترلكننده پخش توان در داخل خط)
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آخرين نسل ادوات  IPFC،FACTSنام دارد كه با تركيب چند جبرانساز سري ،تأثير بسيار زيادي در كنترل پخ ش ت وان
در خطوط انتقال دارد IPFC .و  UPFCتوسعهيافته دو ساختار ابتكاري و نو در جبرانس ازهاي اس تاتيك ادوات FACTS

هستند Gyugyi.و همكاران يك IPFCارائه دادهاند كه مفهومي جديد براي جبرانسازي و مديريت پخش بار مؤثر سيستم
انتقال چند خطه است .دياگرام تك خطي  IPFCدر ش كل نش ان دادهش ده اس ت .مط ابق اي ن ش كل IPFC ،از چن د
SSSCتشكيلشده كه به طور همزمان كنترلشده و لينك DCآنها متصل به يكديگراست.

شكل ( :)90-2دياگرام تك خطي IPFC

در مورد  IPFCنيز مانند ساير ادوات  FACTSديگر مقاالت و نشريات بسيار زيادي ارائه شده و در مورد بهبود عملكرد آن
راهكارهاي متنوعي ارائهشده است IPFC.امكان كنترل توان اكتيو و راكتيو عبوري از خطوط را به طور همزمان و مستقل از
هم فراهم ميكند .فرآيند تزريق ولتاژ سري در هر يك از خطوط توسط  IPFCيك قابليت جبرانس از س ري پيش رفته در
خطوط منشعب از شينه مجهز به  IPFCرا فراهم ميكند.
در واقع IPFC ،بهصورت تعدادي اينورتر با يك لينك DCعمل ميكندكه هر كدام بهصورت يك جب رانسازس ري عم ل
ميكنند .چون هر اينورتر قادر است جبرانسازي توان راكتيو را نيز انجام دهد IPFC ،ميتواند جبرانس ازي ت وان اكتي و و
راكتيو در كل سيستم انتقال را كنترل و مديريت كند .اينقابليت IPFCرا قادر ميسازدكه توان اكتيو و راكتيو را بين خط وط

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
130
ويرايش اول ،شهريور 1393

فاز  :2هوشمندي فناوري

تقسيم كرده و توان را از خط پر بار به خط كم بار انتقال دهد و خطوط را در برابر افت ولتاژهاي راكتيو جبرانسازي نماي د.
همچنين سيستم را به طور مؤثري در برابر اختالالت ديناميكي پايدارترميكند.
 IPFCيك كنترلكننده FACTSبر مبناي اينورترهاي منبع ولتاژ است كه بهصورت يك جبرانسازسري با قابليت منحصر
به فرد براي مديريت پخش بار در سيستمهاي انتقال چند خطه مورد استفاده قرار ميگيرد.
به طور خالصه ،خواص كنترلي انواع كنترلكنندههاي  FACTSدر جدول آمده است

شماره

جدول( :)5-2خواص كنترلي كنترلكنندههاي مختلف FACTS

كنترلكنندههايFACTS

1

SVC, TCR, TCS, TRC

2

TCSC, TSSC

كنترل جريان ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي ،محدودكننده جريان خطا

3

TCSR, TSSR

كنترل جريان ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي ،محدودكننده جريان خطا

4

TC-PST or TC-PAR

5

TCBR

ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري گذرا و ديناميكي

6

TCVL

محدودكننده ولتاژ گذرا و ديناميكي

7

TCVR

كنترل توان راكتيو ،كنترل ولتاژ ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي

8

SSSC without storage

9

SSSC with storage

10

خواص كنترلي براي كنترلكنندههاي  FACTSمختلف
كنترل ولتاژ ،جبرانسازي توان راكتيو ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي

كنترل توان اكتيو ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي

كنترلجريان ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي ،محدودكننده جريان خطا
كنترلجريان ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي

 storage STATCOM withoutكنترل ولتاژ ،جبرانسازي توان راكتيو ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ
كنترل ولتاژ ،جبرانسازي توان راكتيو ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي،

11

storage STATCOM with

12

UPFC

كنترل توان اكتيو و راكتيو ،كنترل ولتاژ ،جبرانسازي توان راكتيو  ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ،
پايداري گذرا و ديناميكي ،محدودكننده جريان خطا

13

IPFC

كنترل توان راكتيو ،كنترل ولتاژ ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي

14

HPFC

كنترل توان راكتيو ،كنترل ولتاژ ،ميراسازي نوسانات قدرت ،پايداري ولتاژ ،پايداري گذرا و ديناميكي،
محدودكننده جريان خطا

با توجه به تنوع زياد ساختارها در ادامه بخشهاي مختلف فناوري تجهيز  SVCمعرفي شده است
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بخش قدرت
در تعيين مشخصات تجهيزات يك پست SVCبايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه به علت وجود  TCRو فيلتر در ساختار
 SVCهارمونيكها ي جريان در آن بيش از مقدار نرمال در نظر گرفته شده براي تجهيزات معمول پس ت اس ت .از اث رات
مهم هارمونيكها اثر پوستي ،افزايش تلفات ،اشباع ترانسفورمرهاي اندازهگيري ،ايجاد خطا در عملكرد رلههاي حف اظتي و
 ...است.
با توجه به وجود بانك هاي خازني ،در انتخاب بريكرها بايد وقوع پديده جرقه مجدد و ولتاژ بازگشتي مورد توجه قرار گي رد.
به همين لحاظ بريكرها از نوع گازي ( )SF6انتخاب ميشوند .در مواردي كه جريان خازني بيش از اين اس ت باي د ب ه آن
توجه نمود .اثر پوستي جريان بر افزايش حرارت كنتاكتهاي بريكر نيز بايد مد نظر ط راح باش د .در انتخ اب سكس يونرها
مشكل چنداني وجود ندارد و تنها توجه به اثر پوستي جريان كافي است.
برقگيرها نقش عمدهاي در پست  SVCداشته و عدم طراحي مناسب آنها باعث خرابيهاي ش ديد خواه د ش د .در تعي ين
ظرفيت آنها بايد به اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني بانكهاي خازني توجه نمود .عدم انتخ اب ص حيح برقگيره ا باع ث
افزايش ولتاژ بازگشتي كليد در صورت وقوع جرقه مجدد شده و به انفجار بريكر ميانجامد.
در شكلهاي زير برخي تجهيزات قدرت مورد استفاده در يك پست  SVCنشان داده شده است:
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شكل ( :)91-2راكتور  TCRيك SVC

شكل ( :)92-2بانك خازني فيلترهاي يك SVC
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شكل ( :)93-2بانك مقاوت مورد نياز در فيلترها

شكل ( :)94-2راكتورهاي فيلتر

سيستم كنترل و مونيتورينگ
سيستم كنترل  SVCوظيفه كنترل ولتاژ در نقطه اتصال به شبكه و پايش سيستم را ب ه عه ده دارد .اي ن سيس تم ش امل
بخشهاي از جمله سيستم اندازهگيري ،كنترلكننده و سنكرونساز ميباشد .در بخش اندازهگيري فيدبكه اي الزم جه ت
حلقه هاي كنترلي جمعآوري و به سيستم كنترل ارسال ميشود .در سيستم كنترل حلقهه اي كنترل ي ب ا در نظ ر گ رفتن
حفاظتهاي مناسب نرم افزاري پياده سازي شده ،زاويه آتش مناسب را محاسبه نموده و به واسط مول د ايج اد پ السه اي
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كنترلي براي اعمال به سوئيچها ارسال ميكند .سرعت عملكرد  VSCبه زمان مورد نياز براي انجام ان دازه گي ري ،م دت
زمان الزم براي پردازش محاسبات در حلقه هاي كنترلي و نهايتا زمان پاسخ سوئيچها به پالسهاي فرمان وابس ته اس ت.
شكل زير نمايي از تابلوهاي سيستم كنترل و مونيتورينگ را نمايش مي دهد.

شكل ( :)95-2نمايي از تابلوهاي سيستم كنترل و مونيتورينگ

ولو تريستوري
اجزاء اصلي ولو  SVCشامل تريستور ،اسنابر ،كارتهاي الكتروني ك ( )TEو هي ت س ينك اس ت .ت نش اص لي وارد ب ر
تريستورها اضافه ولتاژ ناشي از كموتاسيون در زمان خاموش شدن آنها است .با طراحي مناسب مدار اسنابر حداكثر اين ولتاژ
براي هر سطح به ولو محدود مي شود .براي تحمل ولتاژ خاموشي و كموتاسيون و با توجه به مشخص ات تريس تورها و در
نظر گرفتن افزونگي مناسب تعداد سطوح يك ولو تعيين مي شود .شكل زير نمايي از يك ولو  SVCرا نشان ميدهد.
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شكل ( :)96-2ولو تريستوري

شكل ( :)97-2تجهيزات سيستم خنك سازي ولو

-13-1-3-2يراقآالت
در اين قسمت تصاويري و مشخصاتي از انواع يراقآالت پست كه توسط شركت يراقآوران پويا انتشار يافته؛ آمده است.
اتصال T

 انواع:
T-Connector, Double T-Connector, Angle T-Connector (Upper A-Frame), Triple TConnector, Angle Double T-Connector (Lower A-Frame) & Single Duplex T-Connector
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 لوازم و تجهيزات  :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره و واشر

شكل ( :)98-2اتصال T

نگهدارندهها
 انواع :نگهدارنده كابل افقي و عمودي ،نگهدارنده كابل (دوگانه و سه گانه) ،نگهدارنده شينه
 لوازم و تجهيزات :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره و واشر

شكل ( :)99-2نگهدارندهها

خروجيها
 انواع :مسطح ،عمودي(دوگانه ،سه گانه) Triple Double Flat 90 ،و...
 لوازم و تجهيزات :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره و واشر

شكل ( :)100-2خروجي
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متصلكننده
 انواع :راست ،عمودي ،دوبلكس منفرد ،دوبلكس منفرد زانويي ،متصل كنندهسهتاييمنفرد ،جوش اتص ال ،زان و س ه
تايي منفرد ،متصلكننده زاويهدار ،دوبلكس منفرد زاويهدار ،جوش اتصال زاويهدار
 لوازم و تجهيزات :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره و واشر

شكل ( :)101-2متصلكننده

زمين كردن
 انواع :منفرد ،باندل دوتايي و سه تايي
 لوازم و تجهيزات :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره

شكل ( :)102-2زمينكردن

سرپوش انتهايي
 انواع :به همراه سيم دمپ كننده ،بدون سيم دمپ كننده ،مهر و موم به دو شكل داخلي و خارجي
 لوازم و تجهيزات :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره و مهره  Uشكل
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شكل ( :)103-2سرپوش انتهايي

جداكننده
 انواع :دو باندل ،سه باندل(راست و مثلثي)
 لوازم و تجهيزات :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره

شكل ( :)104-2جداكننده

كلمپ هاي موازي
 انواع :گيره موازي ،شيار موازي
 لوازم و تجهيزات :بدنه ،سرپوش ،پيچ و مهره و واشر

 -2-3-2طراحي و تعيين مشخصات فني
جهت طراحي پست بايستي پارامترهاي مختلفي را مد نظر گرفت تا بتوان با توجه با اين پارامترها بهترين طراحي را داشت.
اين پارامترها عبارتند از :
 درجه حرارت حداكثر محيط :يك پست بايستي بتواند در باالترين درجه حرارت محيط به راحتي كار كند.
 درجه حرارت حداقل محيط :يك پست بايستي بتواند در پايينترين درجه حرارت محيط به راحتي كار كند.
 ارتفاع از سطح دريا :با افزايش ارتفاع از سطح دريا ،فشار هوا كم شده و مق دار ولت اژ شكس ت ب راي ي ك فاص له
مشخص كاهش مييابد .تبادل حرارت بين دستگاهها و محيط اطراف كندتر ميشود .اين شرايط در طراحي پس ت
بايستي مد نظر قرار گيرد.
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 ضخامت يخ :در طراحي پست بايد ضخامت يخ كه در فصل سرد رخ ميدهد لحاظ شود.
 سرعت باد :سرعت باد در محل يك پست در طراحي استقامت مكانيكي دستگاهها ،پايهه ا ،ش ينهه ا ،س يمه ا و
اتصاالت مورد توجه قرار گيرد.
 زلزله :محيط از نظر پتانسيل وقوع زلزله مورد بررسي قرار گيرد.
 صاعقه :بايد تعداد روزهاي باراني سال كه امكان وقوع صاعقه در آن وجود دارد ،استخراج شود.
طراحي اجزاي مختلف پست نظير شينهبندي ،مشخصات فني ترانسفورماتور ،كليد قدرت ،سيستم زمين ،ب رقگي ر و آراي ش
فيزيكي پست در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد.

-1-2-3-2مطالعات
مطالعات اوليه و تكميلي براي انجام طراحي پست را ميتوان به شكل زير تقسيمبندي نمود:
 قابليت اطمينان
 طبقهبندي شرايط اقليمي و آلودگي
 آرايش شينهبندي مناسب شبكه با توجه به كاربردهاي مشخص
 مهندسي برآورد هزينههاي احداث و بهرهبرداري
 طراحي و مهندسي انتخاب راكتور سري و موازي
 طراحي و مهندسي انتخاب ترانسفورماتور زمين
 طراحي و مهندسي انتخاب كليد قدرت
 طراحي و مهندسي انتخاب سكسيونر و تيغههاي زمين
 طراحي و مهندسي انتخاب ترانسفورماتور جريان
 طراحي و مهندسي انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ خازني
 طراحي و مهندسي انتخاب برقگير
 طراحي و مهندسي انتخاب موجگير و تجهيزات كوپلينگ
 طراحي و مهندسي انتخاب مقرهها
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 طراحي و مهندسي مبدل تريستوري و سيستم خنككننده آن
 طراحي و مهندسي فيلترهاي هارمونيكي
 طراحي و مهندسي راكتور صافي
 طراحي و مهندسي الكترود زمين
 طراحي و مهندسي انتخاب شيشه و يراقآالت
 طراحي و مهندسي انتخاب سيستم حفاظت از صاعقه
 طراحي و مهندسي انتخاب سيستم زمين
 طراحي و مهندسي انتخاب سيستم ( LVACتغذيه جريان متناوب)
 طراحي و مهندسي انتخاب كابل و متعلقات
 طراحي و مهندسي سيستم اعالم و اطفاء حريق
 طراحي و مهندسي سيستم سازهها و تركيب بارگذاري
 طراحي و مهندسي سيستمهاي حفاظتي
 طراحي و مهندسي سيستم كنترل
 طراحي و مهندسي سيستم ثبت و نشاندهنده وقايع و اتفاقات
 طراحي و مهندسي سيستم اينترالك ،اينتر تريپ و فصل مشترك با PLC

 طراحي و مهندسي سيستم فونداسيونهاي سازههاي فلزي و بتني
 طراحي و مهندسي سيستم معماري و الكتريكي ساختمان كنترل
 طراحي و مهندسي سيستم معماري و الكتريكي ديزلخانه
 طراحي و مهندسي سيستم گرمايش و سرمايش
 طراحي و مهندسي سيستم روشنايي داخلي و خارجي
 طراحي و مهندسي سيستمها و تجهيزات حفاظت در مقابل خوردگي
 طراحي و مهندسي سيستم محوطهسازي
 طراحي و مهندسي سيستم طرحهاي جانمايي
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 طراحي و مهندسي سيستم انتخاب محل پست
 طراحي و مهندسي سيستم هماهنگي عايقي
 طراحي و مهندسي فواصل الكتريكي از نظر تعميراتي ،بهرهبرداري ،ايمني و زيست محيطي

-2-2-3-2ترانسفورماتور
در طراحي پست بايستي مشخصات فني ترانسفورماتور قدرت مشخص گردد؛ تا از يك طرف سازنده قادر به طرح ساخت آن
گردد و از طرفي ترانسفورماتور مناسب و هماهنگ با پست و شبكه باشد .مشخصات فن ي ترانس فورماتور عبارتن د از :ظرفي ت،
ولتاژ ،نوع سيستم خنككنندگي ،نوع سيمپيچي ،رابطه برداري ،افزايش درجه حرارت سيمپيچي و روغن نسبت به مح يط ،ن وع
نصب (داخلي يا بيروني) ،امپدانسهاي اتصال كوتاه ،انتخاب تپچنجر و. ...
براي طراحي و ساخت ترانسفورماتور مبدل كليه پارامترهاي توان ،ولتاژ ،حالت كاركرد ،ميزان نويز مزاحم ،نحوه اتصال ،تيپ
(نوع) سيستم خنككننده  ،مالحظات حمل و نقل و نصب در محل مورد توجه قرار گرفت ه و حت ي در ش رايط خ اص نيازه اي
طراحي ويژه كشور محل نصب را در نظر ميگيرند.
در سيستمهاي  HVDCنيز عملكرد ترانسفورماتور مبدل ،تبديل ولتاژ باسبار  ACبه سطح ولت اژ مناس ب ب راي مب دل 12
پالسه است .مبدل  12پالسه به دو سيستم سه فازه جداگانه كه با يكديگر  30يا  150درجه الكتريكي اختالف فاز دارند نياز دارد.
اين نياز با استفاده از ترانسفورماتور گروه  Yy0و Yd5تامين مي گردد .همچنين ترانسفورماتور مبدل ايزوالس يون ولت اژي الزم
براي اتصال پل هاي مبدل به صورت سري را امكانپذير ميسازد .بنابراين عايق اصلي ترانسفورماتور مب دل در مع رض ت نش
ناشي از ولتاژ  ACو ولتاژ  DCبين سيم بندي سمت ولو و زمين قرار دارد .ترانسفورماتور مبدل براي تنظيم ولتاژ ولو داراي ت پ
چنجر زير بار 1است.مشخصات نامي ترانسفورماتور مبدل از فرمول زير محاسبه ميگردد.
رابطه ()3-2

S 2I * U

- On-load tap changer

1
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كه در آن  Iجريان نامي  DCو  Uولتاژ نامي ترانسفورماتور در سمت مبدل ميباشد.
يكي از موارد مهم در طراحي ترانسفورماتور مبدل در نظر گرفتن وزن و ابعاد آن است اين ويژگي به خصوص ب راي حم ل
ترانس به محل نصب و براي عبور از پلها ،زيرگذرها و تونل ها حائز اهميت است .براي نمونه ضرايب نسبي وزن ترانسفورماتور
براي چهار طرح عمده به طور حدودي در جدول ( )6-2درج شده است.

جدول ( :)6-2نمونه ضرايب نسبي وزن ترانسفورماتور
نوع واحد ترانسفورماتور مبدل

ضريب نسبي وزن

تكفاز دو سيم پيچه

1

تكفاز سه سيم پيچه

1/6

سه فاز دو سيم پيچه

2/2

سه فاز سه سيم پيچه

3/6

به طور كلي ترانسفورماتور مبدل HVDCنسبت به ترانسفورماتورهاي معمول سيستم قدرت متف اوت ب وده و تح ت ت نش
ناشي از تركيب ولتاژ ACو  ،DCهارمونيكهاي زياد جريان و پسماند مغناطيسي  DCدر هسته قرار دارد .سيمبنديهاي سمت
مبدل كه به يكسوساز يا اينورتر متصل شدهاند تحت تاثير تنش دائمي ولتاژ ACو  DCقرار دارند .همچن ين ولتاژه اي گ ذرار
خارجي ناشي از برخورد صاعقه و كليدزني هنگام بهرهبرداري نيز به اين تنشها افزوده ميگردد .هارمونيكه اي زي اد جري ان
بهرهبرداري ،ناشي از جريان تقريبا مربعي مبدلهاي قدرت است كه سبب تحميل هارمونيكهاي مرتبه فرد 17 ،13 ،11 ،7 ،5
و  ...در سيمبندي و افزايش تلفات در آن و ساير تجهيزات ميشود.
در شكل ( )105-2ترانسفورماتور مبدل پروژه  Tian Guangكشور چين در آزمايشگاه تست نشان داده شده است.
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شكل ( :)105-2ترانسفورماتور مبدل پروژه  Tian Guangكشور چين در حال انجام تست در آزمايشگاه

-3-2-3-2تجهيزات سوئيچگير
در يك شبكهي برق سوئيچگير تركيبي از تجهيزاتي است كه هريك طراحي مخصوص به خود را داراست .تجهيزاتي نظير
كليد قدرت ،ترانسفورماتور ولتاژ ،ترانسفورماتور جريان و  ...كه پيشتر در قسمت تجهيزات و ابنيه پست مورد بررسي قرار گرفت.
سوئيچگيرها هم براي قطع كردن تجهيزات و هم ايزوله كردن پايين دست از خطا استفاده ميشوند .اي ن تجهي ز مس تقيما ب ا
قابليت اطمينان سيستم در ارتباط است .سوئيچگيرها معموال يا در فضاي باز قرار دارند يا توسط عايقي ايزوله شده اند .در واق ع
براي خفه كردن جرقه هاي ناشي از كليدزني بايد عايقي انتخاب شود كه مستقيما بر ابعاد كليدها م وثر اس ت .ب ر اي ن اس اس
سوئيچگيرهاي داراي ابعاد مختلفي هستند كه براساس كاربرد آنها متفاوت خواهد بود.

-4-2-3-2سيستم حفاظت اضافه ولتاژ
يكي از پديدههاي سوء براي سيستمهاي قدرت ،اضافه ولتاژهاي سيستم مي باشد .سيستم حفاظت اضافه ولتاژ جهت كنترل
و حفاظت اين اضافه ولتاژهاي پيشآمده به كار ميرود .طراحي اين سيستم يكي از قسمتهاي مهم طراحي پستهاي انتق ال
ميباشد.
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-5-2-3-2مبدلAC/DC

در پستهاي مبدل  ،HVDCولوهاي تريستوري به عنوان عنصر كليدي شناخته ميشوند .اين ولوها بسته به شركت سازنده
ميتوانند به صورتهاي متفاوتي ساخته شوند .هر چند معمولترين ساختار در مبدلهاي  HVDCساختار گروه  12پالسه شامل
 3ولو چهارگانه است .با توجه به حساسيت باالي عملكردي اين بخش (كه از ادوات نيمههادي مانند تريستور ساخته شده است)،
طراحي ماجول ولوتريستوري ،سيستم خنك كننده آن و انتخاب سيستم كنترلي مناسب براي ولو بايد ب ا توج ه و دق ت ف راوان
انجام گيرد.

-6-2-3-2فيلتر و راكتور صافي
در پستهاي مبدل  ،HVDCطراحي فيلترهاي  ACجهت حذف هارمونيكهاي توليدشده در سمت  ACمبدل  12پالسه و
تامين توان راكتيو و طراحي فيلترهاي  DCو راكتور صافي نيز جهت حذف اغتشاشات هارمونيكي سمت  ،DCحفظ پيوس تگي
جريان ،جلوگيري از تداخل با سيستمهاي مخابراتي و جلوگيري از بروز رزونانس در مدار DCضروري است.

-7-2-3-2شبكه زمين
طراحي شبكه زمين مناسب به منظور حفاظت از پست يكي از گامهاي مهم در طراح ي پس ت اس ت .روش زم ين ك ردن
سيستم شايد يكي از مشكل ترين جنبه هاي طراحي آن باشد زيرا عالوه بر تاثير عوامل متعدد اميت هر عامل را نم يت وان ب ه
صورت انفرادي سنجيد ،بلكه بايد بهترين طرح را با توجه به تاثير متقابل عوامل بر سيستم انتخاب نمود .از نظر الكتريكي روش
زمين كردن سيستم در ظرايط بهره برداري عادي تاثير خاصي ندارد اما در مواردي كه يك اتصال زمين ب ه وق وع م يپيون دد
داراي اهميت ميشود .از آنجايي كه اكثر اتصاليها در سيستم برق از نوع اتصال به زم ين هس تن ( 70ت ا  90درص د ك ل) در
بررسي سيستم بايد دقت كاقي صورت گيرد .اساسا سيستم قدرت بايد قادر به تحمل اضافه ولتاژهاي حالت عادي و حالته اي
گذرا و جريآنهاي اتصالي كه در شرايط اتصال به زمين ايجاد ميشوند ،باشند و تيم حفاظ ت باي د توان ايي آشكارس ازي اي ن
اتصاليها را داشته باشد .هر يك از موارد از روشهاي زمين كردن سيستم تاثير ميپذيرد .روشهايي ك ه ب راي زم ين ك ردن
نوترال سيستمهاي الكتريكي معمول است عبارتند از:
 اتصال به زمين مستقيم
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 اتصال به زمين از طريق مقاومت
 اتصال به زمين از طريق سلف پترسون با حالت تشديد
 اتصال به راكتانس
 اتصال با ترانسفورماتور زمين

-8-2-3-2جبرانساز
معموال براي توليد يا مصرف توان راكتيو در شبكههاي قدرت در مواقع لزوم و ايجاد پاي داري ولت اژ سيس تم الزم اس ت در
بعضي از موارد داخل پست ها تجهيزاتي مثل راكتورهاي موازي در انتهاي خطوط فشار قوي و ي ا خ ازنه اي م وازي (جه ت
تصحيح ضريب قدرت) روي شينها نصب گردد .نوع ديگري از راكتورها و خازنها به طور س ري در ابت داي خ ط انتق ال و در
داخل پست ها قرار مي گيرند .راكتورهاي سري به منظور كنترل قدرت اتصال كوتاه در سطح مجاز تجهيزات مورد استفاده ق رار
ميگيرند و خازنهاي سري نيز به منظور افزايش قدرت انتقالي خطوط مورد استفاده قرار ميگيرند.

-9-2-3-2سيستم LV

طراحي سيستم  LVيكي ديگر از قسمتهاي طراحي پستهاي انتقال ميباشد.
-10-2-3-2مانيتورينگ ،كنترل و حفاظت
طراحي رلههاي پست ،طراحي سيستم مانيتور كردن شرايط پست و همچنين طراحي تابلوي كنترل از بخشه اي مختل ف
اين قسمت است كه طراحي هر يك از آنها جهت احداث پست ضروري است.

-11-2-3-2سازه
جهت احداث پستهاي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال بايستي سازههاي مورد نياز طراحي گردد .طراحي اس تراكچر،
فونداسيون و ساختمان يك پست قسمتهاي مختلف طراحي يك سازه را شامل ميشود.
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-12-2-3-2آرايش فيزيكي
آرايش فيزيكي يك پست عبارتست از شكل قرار گرفتن تجهيزات مطابق با الگو .شكل منظمي ك ه مق ررات فواص ل الزم
بين آنها جهت تعمير و نگهداري و كار اشخاص بر روي تجهيزات رعايت شده باشد .اتصال الكتريكي خطوط ورودي و خروجي
در يك پست مطابق با طرح معين شدهاي است كه به آن سيستم شينهبندي ميگويند .اصول آرايش فيزيكي پست اندكي تحت
تاثير تغييرات ولتاژ و جريان ميباشد و اين تغييرات صرفا بر اندازه تجهيزات و فواصل بين آنها اثر ميگذارد.

-13-2-3-2ادوات FACTS

ادواتي  FACTSبعلت كاربرد بسيار زياد يكي از مهم ترين قسمتهاي پستهاي انتقال امروزي به حساب ميآيد .تنظميات
و طراحي قسمتهاي مختلف آن فراي تجريهي باال نيازمند بهرهگيري از متخصصيني است كه در اين زمينه از اطالعات علمي
مناسبي برخوردار باشند .لذا نياز است تا در برنامهاي مدون متخصصين ضمن آشنايي با اين تجهيزات در آم وزشه ايي ك ه در
قالب انتقال فنآوري صورت ميپذيرد ،بستر مناسبي براي بكارگيري اين ادوات در پستهاي انتقال صورت خواهد پذيرفت.

 -3-3-2تجهيزات اجرايي
سيستم انتقال برق از اجزاي متف اوتي تش كيل ش ده ام ا در ي ك دس تهبن دي ج امع ش امل پس ته اي انتق ال (اع م از
افزاينده،كاهنده و )...و خطوط انتقال برق ميشوند .براي ساخت سازههاي پست ،نياز به ماشين آالت راهسازي و ساختمانسازي
بسياري است .همچنين امروزه بسياري از مراحل ساخت و انتقال تجهيزات توسط هليكوپترهاي پرقدرت صورت ميپ ذيرد .ب ه
نحوي كه وظيفهي انتقال تجهيزات بزرگ و حجيم در هنگام نص ب مانن د ترانس فورماتورها ب ر عه ده آنه ا اس ت .معم وال
پستهاي انتقال يا در نزديكي نيروگاهها (جهت افزايش سطح ولتاژ) ،يا نزديكي شهرها يا مناطق صنعتي (جهت كاهش ولتاژ) و
يا نقاط سوئيچ زني (جهت گسترده شدن شبكه انتقال) واقع هستند .از اين رو ادواتي كه در اين دسته مورد نياز است گاهي كامال
متفاوت با تجهيزات مورد نياز در حوزه خط است.
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-1-3-3-2نقشهبرداري
بر اساس نقشههاي ماهوارهاي حدود مكان احداث پستها مشخص ميشود اما بايد گروه نقشهبرداري پس از تعي ين زم ين
مورد نظر براي جمع آوري اطالعات اقدام كنند .نقشههاي موردنياز را تهيه و به گروه طراحي و اجرا ارائه كنند.

-2-3-3-2ماشينآالت گودبرداري و بتنريزي
پست انتقال داراي ساختمآنهاي زيادي است اما تكنولوژي ساخت بسيار ساده است و بايد طب ق طراح ي ص ورت گرفت ه،
ساختمآنها در محل ساخته يا بصورت پيش ساخته نصب شوند .در اين مرحله ماشينآالت ساختمان سازي نظي ر ل ودر و بي ل
مكانيكي ،كاميون ،جرثقيل ساكن و متحرك ،كمپرسورهاي حمل سيمان ،دستگاههاي پمپاژ سيمان و متخصص ين و ك ارگران
مجرب در كنار ناظران فني نياز است تا بر طبق نقشه از پيش طراحي شده به گودبرداري ،احداث پ ي ،س اخت س اختمآنه ا و
نصب حصارها در فضاي در نظر گرفته شده بپردازند .در اين مرحله تونلهاي مربوط به عبور كابلهاي فشار ق وي و تاسيس ات
روشنايي و كنترلي ساخته ميشوند .نصب تاسيسات ايزوالسيون و عايقبنديها بايد تحت نظارت مهندسين با تجربه و بر طبق
استانداردهاي موجود انجام شود.

-3-3-3-2حمل و نقل
حمل تجهيزات بزرگ توسط خطوط راهآهن ،تريلر و هليكوپتر صورت ميگيرد .نيروي انساني و تجهيزات كوچكتر معموال با
خودروهاي كوچك انجام ميشود.

-4-3-3-2نصب
نصب تجهيزات درون پست توسط متخصصين به كمك كارگران مجرب و ماشينآالت مخصوص از جمله ،جرثقي ل ه اي
ثابت(تاور) ،جرثقيلهاي متحرك ،ليفتراك و ...صورت ميگيرد.
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-5-3-3-2تست و راهاندازي
آخرين بخش اجراي پروژه كه شامل تست و راه اندازي است .براساس استاندارد و دستورالعملهاي موجود كارشناسان ابت دا
تمامي قسمتهاي نصب شده را از لحظار عمراني ،الكتريكي و مكانيكي مورد تست قرار ميدهند .بعد از انجام تمامي تستها و
تاييد شبكهي نصب شده ،بايد براساس دستورالعملي كه از قبل تهيه ميشود براي هر پروژه ،خط انتقال وارد م دار ش ود و آرام
آرام باري ك براي آن در نظر گرفته شده است روي آن قرار گيرد .در هر مرحله نيز بايد تستهاي كافي انجام شود و در واق ع
بارگذاري بصورت چندين مرحله و تحت نظارت متخصصين انجام ميشود.

 -4-3-2تعمير و نگهداري
تعمير ،نگهداري و بهرهبرداري يك تجهيز شامل كليه اقداماتي است كه با هدف استمرار و يا بازگردان دن ي ك تجهي ز ب ه
وضعيت مطلوب خود (حالتي كه آن تجهيز ميتواند كاركرد مورد انتظار خود را به درستي انجام دهد) انجام م يگ ردد .تعمي ر و
نگهداري در واقع شامل هر اقدامي نظير آزمون ،اندازهگيري ،تعويض ،تنظيم و يا تعمير تجهيز بوده كه ادامه بهرهبرداري تجهيز
در وضعيت مطلوب و كاركرد مناسب تجهيز را به همراه دارد .بكارگيري روشهاي صحيح در تعمير ،نگه داري و به رهب رداري
مي تواند نتايج مطلوبي نظير افزايش قابليت اطمينان ،استمرار سرويس ،دقت در بازرسي و بازبيني ،كاهش هزينه عمليات تعمير و
نگهداري و افزايش ايمني را به همراه داشته باشد .انواع روشهاي تعمير و نگهداري يك تجهيز در ادامه توضيح داده ميشود.

-1-4-3-2تعميرات و نگهداري دورهاي

1

در اين روش تعمير و نگهداري ،انجام تعميرات و سرويس دورهاي در بازههاي زماني مشخص و از پيش تعيين شده مثال هر
شش ماه ،و يا هر يك سال يك بار انجام مي گيرد و هدف آن كاهش احتمال خرابي تجهيز در هنگام بهرهبرداري ميباشد .اين
نوع اقدامات نگهداري شامل فعاليتهايي براي بهبود وضعيت ميباش د  .ب ه اي ن ن وع تعمي ر و نگه داري همچن ين اص طالح

)- Time Based Maintenance(TBM

1
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«نگهداري پيشگيرانه سيستماتيك »1نيز اطالق ميگردد .تعمير و نگهداري دوره اي در ب ازهه اي زم اني مش خص و ف ارغ از
وضعيت تجهيز انجام ميگيرد و در آن برنامهريز تصميم ميگيرد كه چه فعاليتهايي و در چ ه ب ازهه اي زم اني انج ام گي رد.
معموال  TBMبه عنوان آسانترين و نه لزومامقرون به صرفهترين روش نگهداري تجهيزات شناخته ميشود .اين روش مزي ت
بسيار باالي برنامهريزي آسان به ويژه براي آن دسته از اقدامات نگهداري كه نيازمند خروج تجهيز هستند را دارا ميباشد.

-2-4-3-2تعميرات و نگهداري بر اساس وضعيت

2

در اين روش اقدامات نگهداري بر اساس وضعيت تجهيز و به منظور كاهش احتمال خروج تجهي ز در ح ال س رويسده ي
انجام ميشود .اصطالح «نگهداري پيشگيرانه وضعيت »3نيز به اين روش نگهداري اطالق ميشود .براي استفاده از اين فلس فه
نگهداري ضروريست كه وضعيت تجهيز با روشهايي همچون  OLCM4 ،TBCMو يا مانيتورينگ آنالين مورد ارزيابي ق رار
گيرد .در مواردي CBMمورد استفاده قرار ميگيرد كه وضعيت فني تجهيز با اقدامات خاص ميتواند مورد اندازهگيري و ارزيابي
قرار گيرد .استفاده از  CBMدر يك فرآيند تعمير و نگهداري باعث كاهش هزينههاي تعمير و نگهداري م يش ود چ را ك ه در
صورت استفاده ،اقدامات نگهداري هنگامي انجام ميگيرند كه تغيير وضعيت تجهيز اعمال اين اقدامات را الزم ميداند .از طرف
ديگر  CBMپروسه برنامهريزي پيچيدهتري دارد و معموال در خروج هاي از پيش تعيين شده زماني ب راي ب ه تعوي ق ان داختن
برنامه تعمير و نگهداري به خروج بعدي تجهيز انجام ميشود.

 -3آينده پژوهي
آينده پژوهي هر فناوري كه يكي از ابزارهاي مهم بهمنظور دستيابي به هوشمندي فناوري اس ت ،روش ي اس ت ك ه جه ت
تشخيص و شناسايي محتمل ترين ابداعات آتي بشر و توسعه فناوري در آينده مورد استفاده قرار ميگيرد .در واقع آيندهپژوهي با

- Systematic Preventive Maintenance

1

)- Condition Based Maintenance(CBM

2

- Conditional Preventive Maintenance

3

- Online Condition Monitoring

4
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بهرهگيري از طيف وسيعي از روشها ،به گمانهزني نظامند در ارتباط با آينده يك فناوري مب ادرت م يورزد .اينك ه فن اوري در
آينده دستخوش چه تغييرات بنيادي و اساسي ميگردد؛ در آيندهپژوهي مورد بررسي قرار ميگيرد.
در ارتباط با آيندهپژوهي سيستم هاي انتقال برق با ظرفيت باال كه تنها شامل دو فناوري  EHVACو  HVDCم يباش د،
ادعا ميشود كه اين سيستم ها دستخوش تغييرات اساسي نخواهد شد؛ چرا كه اوال سالهاست اين سيستمها مورد استفاده ق رار
مي گيرد و هيچ فناوري ديگري ياراي رقابت با اين سيستم را نداشته است .ثانيا تجهيزات اين فناوري ني ز دس تخوش تغيي رات
اساسي نشده است و در آينده اين تجهيزات هيچ تغيير اساسي ديده نميش ود .تكنول وژي طراح ي و س اخت تجهيزات ي نظي ر
دكلهاي انتقال برق تغييري پيدا نمي كند و تنها با تغييرات جزيي(و نه ماهيتي) در محاسبات به دنبال اف زايش به رهوري اي ن
تجهيز ميباشند .تجهيزاتي نظير مقره سالهاست كه در سيستم هاي انتقال و توزيع نيروي برق مورد استفاده قرار ميگيرند و تا
هنگام نگارش اين گزارش تجهيزي كه توان رقابت و جايگزيني مقره را داشته باشد ،حتي در مقي اس آزمايش گاهي ني ز تولي د
نشدهاست .فناوري نسلهايي كه در مقرههاي خطوط انتقال برق مورد استفاده قرار گرفتهاند ،تفاوت چنداني با يكديگر ندارن د و
تنها تالش ميگردد كه عملكرد اين مقره ها بهبود يافته و در ش رايط محيط ي مختل ف قابلي ت اس تفاده داش ته باش ند .س اير
تجهيزات شبكه انتقال برق با ظرفيت باال نظير ترانسفورماتور ،هادي ،كابل و  . . .از لحاظ ماهيتي تغيير نخواهند كرد و تالشها
در جهت بهبود عملكرد آنهاست .در واقع اين تجهيزات از سالهاي ابتدائي بهرهبرداري از سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
تا كنون مورد استفاده قرار گرفتهاند و در آينده نيز اين تجهيزات كارآيي خود را خواهند داشت و صرفا راندمان آنها بهبود مييابد.
جدول( )1-3بيانگر اين موضوع است.

جدول( :)1-3آينده تجهيزات سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
تجهيزات
هادي و كابل

حوزه خط

مقره
دكل
سيم محافظ

آينده مورد نظر
اين تجهيز از ابتداي بهرهبرداري از سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال(و حتي قبل تر از آن) در اين
سيستم كاربرد داشته و در آينده نيز كاربرد خواهد داشت .بنابراين تغييري اساسي براي اين تجهيز قابل
تصور نيست.
اين تجهيز كه به منظور ايزوله كردن هاديها از دكل تحمل نيروهاي ناشي از وزن هاديها و همچنين
باد و برف مورد استفاده قرار ميگيرد در آينده نيز جزء الزامات اصلي خطوط انتقال برق با ظرفيت باال
خواهد بود و تغيير بنيادي در آن رخ نخواهد داد.
تكنولوژي طراحي و ساخت اين تجهيز تغييري پيدا نميكند و تنها با تغييرات جزيي(و نه ماهيتي) در
محاسبات به دنبال افزايش بهرهوري اين تجهيز ميباشند.
در ابتدا سيمهاي محافظ معمولي تنها وظيفه حفاظت در مقابل صاعقه را در سيستمهاي انتقال برق با
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آينده مورد نظر
ظرفيت باال را داشتند كه رفته رفته نسل ديگري از اين سيمها كه عالوه بر وظيفه فوق توانايي انتقال
اطالعات مخابراتي را نيز داشتند معرفي شد .اما پس از آن تا كنون نسل ديگري پيشبيني نمي گردد و
وظايف آن در همين حد خواهد ماند .بنابراين اين تجهيز نيز تغيير بنيادي نخواهد داشت.

تجهيزات

يراق آالت

ترانسفورماتور

مبدل AC/DC

فيلتر

راكتور صافي

حوزه پست
ادوات FACTS

جبرانكننده توان
مانيتورينگ ،كنترل و
حفاظت
سيستم LV

سوئيچگير

برقگير

يراقآالت

اين تجهيزات تكنولوژي پيشرفتهاي ندارند و ساليان دراز تغييرات چنداني در آنها رخ ندادهاست.
ترانسفورماتور يكي از وسايل الزم و حياتي در سيستمهاي الكتريكي ،بويژه در انتقال برق ،ميباشد .اين
تجهيز برخالف ماشينهاي الكتريكي كه در نوع انرژي تغييري نميدهد و ولتاژ و جريان متناوبي را با
همان فركانس ولي متفاوت از نظر مقدار تبديل مينمايد از سالهاي ابتدايي بهرهبرداري از سيستمهاي
انتقال برق با ظرفيت باال به منظور افزايش سطح ولتاژ مورد استفاده قرار ميگرفته است .وجود اين
تجهيز در اين سيستمهاي حياتي است و هيچ تجهيز ديگري نميتواند اين وظيفه را انجام دهد .تغيير
ماهيت كاربردي ترانسفورماتورهاي قدرت در سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال دور از انتظار است.
يكي از مهمترين بخشهاي يك پست  HVDCكه به عنوان قلب سيستم عمل ميكند ،مبدل آن
است .وجود مبدل در هر سيستم HVDCضروري است و از ابتداي بهرهبرداري از اين سيستمها مورد
استفاده ميباشد .مبدل چنان با اهميت است كه در صورت حذف آن ،ديگر سيستم  HVDCوجود
خارجي ندارد.
تغييرات ماهيتي و كاربردي در اين تجهيزقابل تصور نيست و تنها جهت بهبود عملكرد آن تالش
ميگردد.
راكتور صافي كه در مسير جريان DCخط سبب حفظ پيوستگي جريان شده و مزاياي ديگري همچون
محدود نمودن جريان خطا ،جلوگيري از بروز رزونانس در مدار ،DCكاهش هارمونيكهاي جريان DC
و جلوگيري از تداخل با سيستمهاي مخابراتي و تلفن را به ارمغان ميآورد ،در طول عمر سيستمهاي
انتقال برق با ظرفيت باال تغيير اساسي نداشته است و همواره مورد استفاده بودهاست.
ادوات  FACTSكه طيف وسيعي از تجهيزات را شامل ميشوند ،بسيار با يكديگر متفاوت هستند و
بهدليل  High Techبودن نسلهاي آن در حال پيشرفتهاي اساسي است .اما تمامي اين نسلها
وظايف تقريبا مشتركي دارند و تغييراتي كه در اين تجهيز ايجاد ميگردد خللي در سيستهاي انتقال
برق با ظرفيت باال ايجاد نخواهد كرد.
تغيير بنيادي كه منجر به حذف اين تجهيز گردد در حال حاضر قابل تصور نيست.
اين تجهيز از جهت بهبود عملكرد سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال مورد استفاده قرار ميگيرد و
در آينده نيز كاربرد خواهد داشت .هرگونه تغييراتي در جزئيات تجهيزات اين قسمت وظيفه كلي را تغيير
نميدهد و همواره وظيفه كنترل كردن شرايط با تجهيزات مورد استفاده در اين قسمت خواهد بود.
تكنولوژي طراحي و ساخت اين تجهيز تغييري پيدا نميكند و تنها با تغييرات جزيي(و نه ماهيتي) در
محاسبات به دنبال افزايش بهرهوري اين تجهيز ميباشند.
هيچ تغييري در كاربرد اين تجهيز قابل تصور نيست و وجود آن ضروري است .تاكنون هيچ بحثي در
ارتباط با تجهيزي كه بخواهد جايگزين سوئيچگير شود نشدهاست.
برقگير كه در شبكههاي الكتريكي براي حفاظت تجهيزات در مقابل صدمات ناشي از اضافه ولتاژهاي
ناگهاني همچون صاعقه و رعد و برق بكار ميرود از جمله تجهيزاتي است كه تغييري در وظيفه آن رخ
نخواهد داد و تنها شايد ساختار طراحي آن جهت بهبود عملكرد تغيير نمايد همانطور كه امروزه نسل
جديد برقگيرهاي فشار قوي با هوزينگ پليمري ارائه شده است.
اين تجهيزات تكنولوژي پيشرفتهاي ندارند و ساليان دراز تغييرات چنداني در آنها رخ ندادهاست.
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بنابراين آينده سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال در سيستمهاي  EHVACو  HVDCخالص ه م يگ ردد؛ هرچن د در
سال هاي اخير با باالتر بردن سطح ولتاژ جهت افزايش توان انتقالي اين سيستمها ارتقا يافتهاند؛ اما كليت به رهب رداري از اي ن
سيستمها تغييري پيدا نكردهاست و با توجه به تحقيقات صورت گرفته در بازه زماني چشمانداز مورد نظر تغيير چن داني در اي ن
زمينه رخ نخواهد داد .جهت آشنائي بيشتر با اين مبحث روندي كه سيستمهاي انتقال برق ب ا ظرفي ت ب اال از ابت دا ت ا كن ون
گذراندهاند در دو بخش  EHVACو  HVDCمورد بررسي قرار ميگيرد.

 -1-3تحليل روند سيستمهاي AC
در اواسط قرن هجدهم ،پس اختراع برق ،رقابت شديدي بين توليدكنندگان برق در آمريك اي ش مالي بوج ود آم ده ب ود و
هركدام بر انتقال برق به شيوهي خويش تاكيد ميكردند تسال معتقد بود كه برق بايد بصورت مستقيم ) (DCو اديسون معتق د
بود برق بايد بصورت متناوب )(ACانتقال يابد .هر دو دانشمند و گروه تحقيقاتيشان داليل قابل قبول زيادي داشتند ،اما امروز
در اوايل قرن بيستم با پيشرفتهاي چشمگيري كه درهمهي صنايع به خصوص صنعت برق صورت گرفته ،مشخص شده است
براي داشتن شبكهي برقي كامل و با قابليت گسترش فراوان نياز به انواع سيستمهاي برقي در جايگاه مناسب است ،ب ا هم هي
اين مسائل انتقال توان بصورت  ACبا ولتاژ باال از اوايل قرن بيستم امكانپذير شد ،روزبهروز گرايش افزايندهاي براي استفاده از
ولتاژهاي باال براي انتقال مقادير توان بزرگ در مسافتهاي طوالني به وجود آمده است.
رشد و توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال با معرفي ولتاژهاي انتقال  500kVدر اوايل دهه  60ميالدي قرن  20و
 700-800kVدر اواسط دهه  60ادامه پيدا كرد .اما اولين خط ،EHVACبا ولتاژ  735kVتوسط Hydro -Quebecدر س ال
 1965ساخته شد .اگرچه تالشها براي ايجاد و بررسي امكانپذيري فني خطوط و پستهاي انتق ال در رن ج ه اي-1500kV
 1000ادامه داشت ،اما پيادهسازي اين سيستمها در سطوح ولتاژ مطرح شده با توجه به كاهش رشد بار به علت بحران انرژي در
سال  1973توجيهپذير نبود .سيستم انتقال در رنج ولتاژ  1000-1200kVدر روسيه (شوروي سابق) و ژاپن ساخته شدند اما خط
انتقال روسي بعد از چند سال بهرهبرداري در ولتاژ  ،1150kVتحت سطح ولتاژ بهرهب رداري  500kVم ورد به رهب رداري ق رار
گرفت اين در حالي بود كه خط انتقال  1000kVژاپن از زمان بهرهبرداري تحت ولتاژ  500kVبهرهبرداري ميشد .لذا ،باالترين
ولتاژ بهرهبرداري براي خطوط انتقال در كشورهاي مختلف را در چندين سال اخير ميتوان در رنج  700-800kVدر نظر گرفت.
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توسعه دهندگان اصلي سيستمهاي با ولتاژ باالتر از  500kVدر سالهاي اخير كشورهاي وسيع و نيازمند انتقال انرژي ب ا ت وان
بااليي چون كانادا ،هند ،آمريكا ،استراليا ،برزيل ،چين ،روسيه شبكههاي با ولتاژ باالتر از  400kVزيادي احداث كرده ان د ،ك ه
بيشتر اين تالشها در ولتاژهاي  800-700kVمتناوب و  800kVمستقيم بوده است.
همانطور كه از روند رشد سطح ولتاژ و انتقال انرژي قابل استنباط است ش ركته اي بزرگ ي چ ون AEP, ALSTOM,

 ABB,HYDRO-QUEBECهنوز به تحقيقات خود پيرام ون اس تفاده از ولتاژه اي ب االتر از  1200kVادام ه م يدهن د و
آزمايشگاه هاي وسيعي در كشورهاي بزرگ براي بررسي و تحقيق پيرامون انتقال انرژي بصورت متناوب و مس تقيم در س طوح
ولتاژي باالتر دارند .اما هنوز به دليل نبودن توجيه اقتصادي اين طرحها در حد تحقيقات ادامه دارند و بعد عمل ي چن داني پي دا
نكرده اند.
 -2-3تحليل روند سيستمهاي DC
تكنولوژي مدرن  HVDCاولين بار در سال  1930در سوئد و آلمان مورد استفاده قرار گرفته است .نمونه تجاري اين فناوري
اولين بار در سال  1951در شوروي سابق و پس از آن در سال  1954در سوئد با سطح ولتاژ  100كيلوولت و توان  20مگ اوات
به كار گرفته شده است .از آن زمان تاكنون پروژههاي  HVDCدر نقاط مختلف دنيا اجرا شده است .در اين مسير دستيابي ب ه
سطح ولتاژهاي باالتر تا  800كيلوولت و ظرفيت توان باال تا حد  6400مگ اوات در مس افته اي ط والني ت ا ب يش از 2000
كيلومتر امكان پذير شده است .در اين بخش مروري بر نمودارهاي آماري از پروژههاي  HVDCكالسيك كه در دنيا اجرا ش ده
است ارائه ميگردد .اين آمار برگرفته از خروجيهاي ارائه شده توسط كميته انتقال و توزيع  1IEEEميباشد .در نمودار شكل (-3
 )1تعداد پروژهاي اجرا شده تا سال  2014و همچنين پروژههاي برنامهريزي شده تا افق سال  2020ميالدي در كل دنيا نش ان
داده شده است.

-HVDC PROJECTS LISTING Prepared for the HVDC and Flexible AC Transmission Subcommittee of the IEEE
Transmission and Distribution Committee

1
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شكل ( :)1-3تعداد پروژهاي اجرا شده تا سال  2014و برنامهريزي شده تا ميالدي2020

رشد فناوري  HVDCكالسيك و افزايش سطح ولتاژ انتقال توان در فواصل طوالنيتر را امكانپذير نم وده اس ت .خط وط
 HVDCفعلي به طور ميانگين بيش از  600كيلومتر طول دارند كه تا سال  2020به نزديكي  1000كيلومتر خواهد رسيد .اي ن
ارقام نشان ميدهد پروژههاي آتي  HVDCكالسيك عمدتا ظرفيتهاي باال ،سطح ولتاژ باال و مسافتهاي بس يار ط والني را
پوشش ميدهند.
نمودارهاي تفكيك شده كشوري از پروژههاي  HVDCنشان مي دهد چه كشورهايي از اي ن فن اوري ب ه مي زان ب االتري
بهرهمند هستند .در شكل ( )2-3نموداري بر اساس مجموع خطوط انتقال توان رسم شده است.
كشور چين در نمودار سهم بزرگي را به خود اختصاص داده است .با توجه به گستردگي زمين و پهناور بودن چين و همچنين
توزيع ويژه منابع توليد و مراكز مصرف ،سرمايهگذاري بزرگي در فناوري  HVDCدر اين كشور انجام شده است .اين توجه ويژه
به رشد فناوري  HVDCرا ميتوان با بررسي زماني رشد پروژهها از منظر تعداد و ظرفيت آنها مورد توجه قرار داد .كش ور هن د
نيز بخش نسبتا بزرگي از پروژههاي  HVDCكالسيك را به خود اختصاص داده است .شبه قاره پهناور هند شامل پ نج ناحي ه
است و توان مبادالتي بين آنها حدود  22400مگاوات ميباشد.
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شكل ( :)2-3سهم كشورها از فناوري  HVDCكالسيك بر اساس مجموع طول خطوط انتقال

منابع زغال سنگ و نيروگاه هاي حرارتي به طور عمده در نواحي مركزي هند واقع شده و منابع آب ي تولي د ب رق بيش تر در
شمال شرقي و منطقه هيمالياي شمالي قرار دارند .به طور كلي منابع انرژي در سمت شرق اين كشور و مراكز مصرف در نواحي
شمال غربي واقع شدهاند .پروژههاي  HVDCاين كشور براي انتقال ت وان نيروگ اهه اي حرارت ي و آب ي و همچن ين اتص ال
آسنكرون بخشي از شبكه قدرت از اين فناوري بهره برده است .پروژه هاي آتي هند براي ارتب اط آن ب ا كش ورهاي همس ايه و
راهاندازي خط انتقال طوالني به صورت سيستم چندترميناله در نظر گرفته شده است .شبكه  HVDCنقش اساسي در ايجاد ابر
شبكه اروپا بر عهده خواهد داشت و متشكل از پروژههاي متعددي ازجمله موارد زير است:
 اتصال فرانسه-اسپانيا 2x1000 MW, VSC-HVDC
 اتصال سوئد-نروژ 2x600 MW, MT-VSC-HVDC

 اتصال ايتاليا-فرانسه

2x600 MW, VSC-HVDC

 اتصال فنالند-سوئد

800 MW, CSC-HVDC

 اتصال انگليس-اسكاتلند 1800 MW, CSC-HVDC

 اتصال ولز-اسكاتلند

2000 MW, CSC-HVDC

 اتصال بلژيك-آلمان

2x500 MW, VSC-HVDC

 شبكه  HVDCفراساحل انگليس-نروژ-آلمان-دانمارك-ايرلند-بلژيك و هلند
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در ارزيابي كلي وضعيت  HVDCدر اروپا ،نقش  HVDCدر ساختار انرژي  2050اتحاديه اروپا در موارد زير آمده است اين
ديدگاه در هدف گذاري بلند مدت سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باالي  HVDCبايد مدنظر قرار گيرد:
 فراهم ساختن امكان تجارت بزرگ انرژي منابع تجديدپذير به كمك خطوط طويل HVDC

 سدي مستحكم براي حفاظت شبكه از گسترش اغتشاشات
 سازگاري زيست محيطي بهتر نسبت به HVAC

 ايجاد بزرگراه انرژي اروپا بر مبناي طراحي مدوالر و تدريجي
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نتيجهگيري
با توجه به گستردگي و بينرشتهاي بودن علوم ،دستيابي به فناوري هاي نوين كاري بس دشوار است .از اين رو محققين ب ا
بهره گيري از هوشمندي فناوري به دنبال تسهيل در اين امر ميباشند .در گزارش دومين مرحله از پروژه تدوين سند راهبردي و
نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال با عنوان هوشمندي فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال،
در دو بخش شناسايي حوزههاي فناورانه و آيندهپژوهي فناوري ارائه گرديد.
در بخش اول حوزه خط ،حوزه پست و حوزه مطالعات سيستم به عنوان حوزههاي فناورانه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت
باال شناسايي شد .پس از ارائه درخت فناوري در اين زمينه كه با هدايت سياستگذاري در رابطه با فناوري مورد نظر ب ه تعي ين
اولويتها و جهت دهي كالن حركت فناوري كمك مي نمايد ،سه حوزه خط ،پست و مطالعات سيستم به تفكيك مورد بررسي و
تحليل قرار گرفت .در دو حوزه خط و پست ،ابتدا تجهيزات اصلي اين دو حوزه ارائه گرديد .قس مته اي مختل ف دان ش فن ي
طراحي حوزه هاي خط و پست در ادامه اين قسمت توضيح داده شد .پس از تهيه ليستي از تجهيزات جانبي كه عمدتا در احداث
اين دو حوزه مورد استفاده قرار ميگيرد ،در ارتباط با نحوه تعمير و نگهداري حوزهه اي مختل ف بح ث ش ده اس ت .در ح وزه
مطالعات سيستمي ،استراتژي كلي كشور درزمينه تبادالت داخل كشور در مس يرهاي مختل ف ،گس ترش تب ادل ب ا كش ورهاي
همسايه ازطريق زمين يا دريا و  ...موردتوجه و بررسي قرار گرفته و نيازهاي گسترش شبكهه اي  ACي ا  DCدر ه ر منطق ه
تعيين ميگردد .در اين گزارش دو دسته مطالعات شامل مطالعات فني و مطالعات اقتصادي به منظور انتخ اب اس تراتژي بهين ه
مورد بررسي اجمالي قرار گرفت.
در بخش دوم تحليل روند در ارتباط با فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال مورد بررسي ق رار گرف ت .ب ر اس اس
مطالعات انجام شده در اين بخش ميتوان نتيجه گرفت ولتاژهاي انتقال از رنج ابتدايي  ،30-40kVدر سال  1920به -150kV
 ،132به  220kVدر سال  1923و به  287kVدر سال  1934افزايش يافت كه همگي در كشور آمريكا توسعه يافتند .قدم مهم
بعدي كه در تاريخچه شبكه انتقال اتفاق افتاد در كشور سوئد بود كه تقريبا  20سال بع د خ ط انتق ال  380-400kVدر س ال
 1954در اين كشور معرفي شد .رشد و توسعه ولتاژ خطوط انتقال با معرفي ولتاژهاي انتقال  500kVدر اوايل دهه  60ميالدي
قرن  20و  700-800kVدر اواسط دهه  60ادامه پيدا كرد .ام ا اول ين خ ط ،EHV ACب ا ولت اژ  735kVتوس ط-Quebec
 Hydroدر سال  1965ساخته شد .اگرچه تالش ها براي ايجاد و بررسي امكانپذيري فني خطوط و پستهاي انتق ال در رن ج
هاي 1000-1500kVادامه داشت ،اما پيادهسازي اين سيستمها در سطوح ولتاژ مطرح شده با توجه به كاهش رشد بار به عل ت
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بحران انرژي در سال  1973توجيه پذير نبود .سيستم انتقال در رنج ولتاژ  1000-1200kVدر روسيه (ش وروي س ابق) و ژاپ ن
ساخته شدند .پس از تجربيات كشورهاي هند ،كرهجنوبي ،آمريكا ،برزيل ،ايتاليا و ژاپن در زمينه سيستمهاي انتقال ب ا ظرفي ت
باال مورد برسي قرار گرفت .در نهايت كشورهاي متعددي از جمله بزريل ،كانادا ،ايتاليا ،ژاپن ،آمريكا و شوروي سابق در دهه 70
قرن بيستم ميالدي در ارتباط با سيستمهاي انتقال با سطح ولتاژ باالتر از  1000كيلوولت مورد بررسي قرار گرفت.
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 -1مقدمه
در اين گزارش به تدوين ارکان جهت ساز در سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
شامل چشمانداز ،اهداف و راهبردها پرداخته میشود .چشمانداز تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل
دستیابی در حوزه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال را ترسیم میکند .اهداف مسیر نیل به چشمانداز تعیین شده را مشخص
میکنند و در نهايت راهبردها روش تحقق اهداف توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال را نشان میدهند.
در بخش اول اين گزارش ،مبانی نظری مربوط به چشمانداز ،فرايند تدوين چشمانداز و در نهايتت چشتمانتداز ستند توستعه
فناوری سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال ارائه میشود .سپس چارچوب نظری و فرايند تدوين اهداف و اهداف تعیین شتده
برای دستیابی به چشمانداز مورد بحث قرار میگیرد .در بخش آخر اين گزارش فرايند اولويتبندی فناوریها ،تعیین روشهتای
اکتساب و همچنین راهبردهای در نظر گرفته شده برای تحقق اهداف و چشمانداز سند مشخص میشود.

تدوين چشمانداز توسعه فناوری سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
به طور کلی چشمانداز 1بیانگر افق و جايگاه مطلوب ،آرمانی و رقابتی برای سازمان ،صنعت يا تکنولوژی استت .چشتمانتداز
همواره امیدها و اهداف آرمانی سازمان را نشان میدهد و يادآوری میکند که جهت حرکت به کدام سو ادامه میيابد .به عبارت
ديگر چشمانداز آيندهای است واقعگرايانه ،محققالوقوع و جذاب که کلید رهبری حرکت به سوی اهداف است .بر اين اساس در
خصوص موضوع سند ،چشمانداز شامل جايگاه مطلوب کشور در موضوع سند خواهد بود.
اهمیت چشمانداز از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است ،با توجه موارد ذکر شده میتوان گفت که چشمانداز دو کارکرد اصتلی
دارد :نخست از به بیراهه کشیده شدن فعالیتها جلوگیری کرده و دوم اينکه همواره امید را برای نیل بته اهتداف تعیتین شتده
تقويت مینمايد.
انواع آينده که در چشمانداز به آن پرداخته میشود ،در سه دسته ،طبقهبندی میشود :آينده ممکن ،آينتده محتمتل و آينتده
مطلوب.

-Vision
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آينده ممكن :شامل تمامی آيندههايی است که میتواند اتفاق بیفتد .مهم نیست که اين آيندهها تا چه حد احتمتال وقتوع
داشته باشند و يا حتی دستنیافتنی باشند.
آيندههای محتمل :آنچه به احتمال بسیار زياد در آينده به وقوع خواهد پیوست.
آيندههای مطلوب :آن رويداد آتی که بیشترين مطلوبیت و ارجحیت را دارد.
هدف از نگارش اين گزارش ،تدوين بیانیه اولیه چشمانداز توسعه فناوری سیستمهای انتقال با ظرفیت باال میباشتد .بیانیته
اولیه چشمانداز بايد مبتنی بر مطالعات صورت گرفته (خصوصاً چشمانتداز ستاير کشتورها) و استناد باالدستتی (خصوصتاً استناد
راهبردی صنعت برق) تدوين گردد .با توجه به اينکه تدوين بیانیه اولیه چشمانداز نیازمند شتناخت استاس و چهتارچوب نظتری
تدوين چشمانداز و مالحظات کلی تدوين چشمانداز میباشد در ابتدا به بررسی چارچوب نظری و مالحظات کلی تدوين و تبیین
چشمانداز پرداخته میشود  .پس از آن با تجزيه و تحلیل مطالعات انجام شده و اسناد باالدستی ،به تدوين بیانیه اولیه چشمانتداز
پرداخته میشود.

 -1-1چهارچوب نظری در خصوص تدوين و تبیین بیانیه چشمانداز
همان طور که اشاره شد يکی از گامهای اساسی در تدوين برنامه راهبردی ،تدوين چشمانداز است .در حقیقت ،پس از تدوين
مأموريت ،میبايست مقصد نهايی در يک افق زمانی مشخص تعیین گتردد .بتا تهیته چنتین تصتويری از آينتده ،فعالیتتهتا و
تصمیمگیریهای کالن ،فرابخشی و بخشی دارای يک هدف واحد و آن رسیدن به چشمانداز تعیین شده میباشد.
در اين بخش از گزارش به بررسی مبانی نظری در انتخاب يک چشمانداز مناسب و همچنین بررستی الزامتات آن پرداختته
شده است .بر اين اساس در اين بخش ابتدا تعاريف و ويژگیهای چشمانداز از منابع علمی مختلف ارائه و سپس متدولوژیهای
تدوين چشمانداز معرفی شده است.

 -1-1-1تعريف چشمانداز
واژه چشمانداز در زبان فارسی به معنی تصوری است که از آينده در نظر انسان مجسم میشود .در مطالعات انجتام گرفتته،
تعاريف مختلفی از چشمانداز وجود دارد که برخی از مهمترين آنها به شرح ذيل ارائه میشود:
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-1آينده واقعگرايانه ،قابل تحقق و جذاب
 -2بیان صريح سرنوشتی که بايد به سوی آن حرکت کرد
 -3هنر ديدن ناديدنیها
 -4چشمانداز يک عامل کلیدی در رهبری و يک جنبش ذهنی از شناختهها به ناشناختهها است که رهبران اثتربخش را
قادر میسازد ،با در کنار هم قرار دادن حقايق ،آرزوها ،ايدهآلها ،فرصتها و تهديدها ،آيندهای جذاب برای خود خلتق
کنند.
-5چشمانداز عبارت است از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستیابی جامعه در يک افق زمانی معین بلندمدت که متناسب با
مبانی ارزشی و آرمآنهای نظام و مردم تعیین میگردد.
-6چشمانداز به عنوان تصوير آيندهای که در جستجوی خلق آن هستیم معرفی شده ،کته هتر چته ايتن تصتوير از نظتر
جزئیات غنیتر باشد ،جالبتوجهتر خواهد بود.
-7چشمانداز عالوه بر اين که برانگیزاننده ،هدايتگر و جهتدهنده اداره جامعه و همچنین الهامبخش ،وحدتآفرين و قابل
فهم برای همه اقشار میباشد ،بايد از ويژگیهای آيندهنگری ،واقعگترايی ،ارزشگرايی و جتامعنگری برخوردار بوده و
نسبت به وضع موجود ،چالش استاسی داشته باشد تا بتوان عزم ملی را جهت تحقق آن فراهم آورد.
-8چشمانداز هر مجموعه اگر به صورت دقیق ،جامع و آيندهنگرانه تعريف شده باشد ،میتواند مستیر حرکتت را همتواره
هدفمند و جهتدار نمايد .آگاهی کامل ذينفعان به چشمانداز ،میتواند آنها را در تصمیمات کلیدی ياری دهتد .البتته
چشمانداز میتواند در طی زمان تکمیل گردد.
-9چشمانداز آمیزهای از ارزش و داوریهای مبتنی بر ايدئولوژی و واقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی متیباشتد.
طبق اين ديدگاه ،هر ايدئولوژی ،ترسیمکننده يک چشمانداز است ،لتذا در مقتام برنامتهريتزی و تصتمیمگیتری بايتد
ايدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشمانداز واحدی شکل بگیرد.
 -10چشمانداز ،ارائه دهنده يک تصوير مطلوب ،آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت ،فترآوری
سازمان و ذینفعانش قرار دارد و واجد ويژگیهای جامعنگری ،آيندهنگاری ،ارزشگرايی و واقعگرايی میباشد.
 -11چشمانداز عبارت است از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در افتق زمتانی
معین بلندمدت ،که متناسب با مبانی ارزشی ذینفعان تعیین میگردد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
4
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،مهر 1393

 -2-1-1ويژگیهای يک چشمانداز مطلوب
در تعاريف اشاره شده ويژگیهای مختلفی برای چشمانداز مطلوب بیان شده است که در ايتن بختش برختی از مهتمتترين
ويژگی چشمانداز مطلوب بیان شده است .ويژگیهايی که چشمانداز مطلوب بايد دارای آنها باشد عبارتند از:
 -1قابل دستیابی در زمان مورد نظر و کمیتپذير
-2برآيند آثار ناشی از مزيتها (مؤلفههای قوت و فرصت) از يک طرف و رافع چالشها (نقاط ضعف و تهديد) بوده و بتا
توجه به استراتژیهای تعیینشده تبیین گردد.
 -3جامع ،تحولگرا ،آيندهنگر و پويا
 -4دارای افق زمانی معین
 -5بلندپروازانه و در عین حال منحصر به فرد
 -6برانگیزاننده مشارکت همگانی و مشوق حرکت
 -7پیونددهنده حال و آينده به همديگر (يعنی در عین آنکه بايد واقعگرايانه باشد ،مطابق با آرمآنها نیز باشد)
 -8اطمینانبخش و توجهبرانگیز برای توجه ذينفعان
 -9دارای حس مالکیت و تعلق و تقويتکننده اين حس در ذينفعان
-10تعیینکننده مسیر حرکت و به وجود آورنده هدفی منسجم (در اين خصوص چشمانداز بايد تصويری ممکن از اهتداف
مطلوب را دارا باشد)
-11تداومبخش به برنامهريزی و اجرا آنها
-12نشاندهنده فرصتهای موجود و راه بهرهجويی از اين فرصتها
اين در حالی است که در سیستمها و سازمآنهايی با مقیاسهای کوچکتر ويژگیهای زير را نیز بايد برای چشمانداز متصور
شد:
-1ايجادکننده رضايت شغلی ،تعهد ،عالقه و غرور در کارکنان و انرژیدهنده به آنها و در حوزه سازمانی اثرگذار و معنی
بخش به جوانب مختلف زندگی
 -2مشوق يادگیری
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 -3مشخصکننده مخاطب
 -4مشخصکننده استاندارد برتر
 -5کوتاه و دقیق
 -6مرتبط با تمام ذينفعان مرتبط

 -3-1-1ضرورت تدوين چشمانداز
از ديگر مواردی که بايد در تدوين بیانیه اولیه چشمانداز در نظر گرفته شود ،درک و بیان ضرورت و اهمیت تدوين چشمانداز
میباشد .همان طور که اشاره شد ضرورت اصلی تدوين چشمانداز تعیین افق ،جايگاه و موقعیت مطلوب است که با تعیین آن از
منحرف شدن از مسیر اصلی جلوگیری شده و امید فعالیت در مجموعه ذينفعان مدنظر تقويت میشود.
به طور کلی چشمانداز در سطوح مختلف ملی ،بخشی و سازمانی در پاسخ به مجموعه سؤاالتی مشابه سؤاالت زيتر تعريتف
میشود:
 آيا اختالل و سردرگمی نسبت به اهداف وجود دارد؟
 آيا افراد از کافی بودن چالش در کار خود شکايت دارند؟
 آيا در حال از دست دادن بازار ،شهرت يا اعتبار هستیم؟
 آيا رقبای جديدی در حال ظهور هستند که قرار است خدمات بهتری ارائه دهند؟
 آيا به نظر میرسد حرکت جامعه با روندهای تغییر محیطی هماهنگ نیست؟
 آيا احساس غرور و افتخار در جامعه ما کاهش يافته است؟
 آيا کسانی هستند که صرفاً برای پول کار میکنند و هیچ تعهدی نسبت به جامعه نداشته باشند؟
 آيا اجتناب از ريسک در جامعه بیش از حد الزم است؟ (افراد تمايل به مسئولیتپذيری ندارند ،در چارچوب قوانین و
مقررات ،محدود ماندهاند و در مقابل تغییر مقاومت میکنند؟)
 آيا احساس مشترک نسبت به پیشرفت يا حرکت به سمت جلو مشاهده میشود؟
چنانچه پاسخ هر يک از سؤاالت فوق در يک نظام توسط کارشناستان مستتقل متبتت قلمتداد شتود ،اصتالح ستاختارهای
راهبردی و در رأس آن تعريف چشماندازی جديد اجتنابناپذير خواهد بود .عالئم نیاز به چشمانداز عبارتند از:
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 وجود شواهدی مبنی بر اختالل و عدم شفافیت نسبت به هدف
 عدم شفافیت آينده
 ظهور رقبای جديد
 عدم انطباق روند توسعه با روندهای کالن ملی و بین المللی
 ناهماهنگی بین ذينفعان
 تنوع و تعدد ذينفعان مرتبط با مسئله توسعه
 پیچیدگیهای روند و ماهیت توسعه
 ضعف در منابع کالن مورد نیاز
 عدم تخصیص صحیح اولويت ها
 ضعف يا فقدان نهادهای تخصصی مرتبط با موضوع
الزم به يادآوری است که بروز اين عالئم احتماالً دارای يکی از معانی زير خواهد بود:
 بخش و يا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی منتقل نشده است.
 بخش و يا کلیت مفهوم چشمانداز فعلی به خوبی درک نشده است.
 بخش و يا کل چشمانداز فعلی برای افراد ترغیبکننده و الهامبخش نیست.
لذا بايد جهت دهی جديد و نوينی تعريف و تنظیم گردد و از اين رو برخورداری از يک چشمانداز مؤثر ،جامع و کارآمتد حتائز
اهمیت خواهد شد.

 -1-1-1انواع چشماندازها
هر بیانیه چشمانداز از لحاظ محتوايی ،بايد سه عنصر زير را به صورت روشن دارا باشد:
 -1صحنه و يا مرزهای رقابتی
 -2مزيت رقابتی
 -3قابلیت رقابتی يا شايستگیهای محوری.
برخی از مزايا و ابعاد قدرت چشمانداز در نمودار شکل ( )1-2ارائه شده است.
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شكل ( :)1-2بررسی ابعاد قدرت و مزايای چشمانداز

اکتر چشماندازها به بیان جملهای کیفی و کلی پرداختهاند .با اين وجود ،میتوان چشمانداز را به چهار نوع دستهبندی نمود:

چشمانداز كمّی
چشماندازی است که در آن شاخصهای کمّی برای آينده مطلوب بیان شده و سپس هر يک از اين شاخصها عدد گذاری
میشوند .چشماندازهای کمّی میتوانند از نوع عددی (به عنوان متال ،میزان تولید در افق زمانی چشتمانتداز) و يتا از نتوع
درصدی (درصد سهم تولید در کشور يا منطقه در افق زمانی چشمانداز) باشند.
چشمانداز كیفی
بر خالف چشمانداز کمّی ،در اين چشمانداز به بیان جمالتی کیفی و عاری از اعداد و ارقتام پرداختته متیشتود .ايتن نتوع
چشمانداز ،شاخصهای کیفی را برای نشان دادن آينده مطلوب سازمان يا بخش به کار میبرند.
چشمانداز رتبهای
در چشمانداز رتبهای ،جايگاه کشور ،سازمان يا بخش بین ديگران به عنوان مالک بیان آينده مطلوب در نظر گرفتته شتده
است .به عنوان متال ،ممکن است کشور يا سازمانی در بیانیه چشمانداز خود اعالم نمايد که قصد دارد در بین رقبا جايگتاه
سوم را دارا باشد.
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چشمانداز مقايسهای
در چشمانداز مقايسهای ،جايگاه آينده در مقايسه با رقبای اصلی ترسیم میشود و مالک پیشرفت و توسعه برتری نسبت به
يک رقیب خاص اعالم شده است.
البته بايد توجه داشت که چشماندازهای رتبهای و مقايسهای تا حدی زيرمجموعه چشماندازهای کمّی و کیفی هستند و از
اين روی چشمانداز در دو دسته کلی کیفی و کمّی قابل طبقهبندی خواهند بود.
پس از شناسايی مبانی پايه ،ضرورتهای خلق چشمانداز و معرفی انواع آن نوبت به شناخت روشهای تبیتین چشتمانتداز
میرسد ،از اين رو در ادامه به بررسی روشهای مختلف تبیین چشمانداز پرداخته شده است.

 -2-1-1روشهای تبیین بیانیه چشمانداز
فرايند تدوين چشمانداز دارای پیچیدگی و سختی وصفناپذيری است ،از اين رو روشهای بسیار متنتوعی توستط محققتان
مختلف برای تدوين بیانیه چشمانداز پیشنهاد شده است .به دلیل پیچیدگی موجود در اين فرآيند ،میتوان گفت که هیچ کدام از
روشها ی موجود کامل نیست و به همین دلیل در اکتر موارد برای تدوين بیانیه چشمانداز بايتد از ترکیتب چنتد روش استتفاده
نمود .از اين رو در ادامه برخی از مهمترين روشهای تدوين و خلق چشمانداز در ادامه ارائه شده است.
 -1-2-1-1روش  5چرا
کالینز و پوراس در سال  1996طی مقالهای در مجله "بررسیهای بازرگانی هاروارد" توصیه کردند که با اين پرسش کار را
آغاز کنید که "چرا اين کاالها و خدماتی را که ما تولید میکنیم مهم هستند؟" اين سؤال را  5بار تکرار کنید تا به هدف بنیادين
خود پی ببريد.
 -2-2-1-1روش استیوارت
توماس استوارت قالبی را طراحی کرده که تدوين چشمانداز را برای هر جامعهای تسهیل مینمايد:
 -1جايگاه جامعه (رهبر ،پیشرو ،جهانی)...،
 -2کاال و خدمات (نوآور ،ارزان ،متنوع ،باکیفیت)...،
 -3مشتريان و ذینفعان (بازار جهانی ،خلق ارزشی به ذينفعان)...،
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 -4صنعت

 -3-2-1-1روش برت نینوس
برت نی نوس روش نسبتاً پیچیده ولی جامعتری را برای تدوين چشمانداز معرفی کرده است که اين روش شامل مراحل زير
میباشد:
 -1وضعیت فعلی جامعه ،کسب و کار و نحوه فعالیت
 -2تعیین مرزهای چشمانداز (شناسايی ذينفعان و نیازهای آنان)
 -3تعیین جايگاه جامعه در محیط آتی
 -4ارزيابی و انتخاب چشمانداز نهايی

 -4-2-1-1روش كیگلی
به زعم کیگلی ،چشمانداز رهبر ،بر درک گذشته و حال داللت دارد و مهمتر از آن ،نقشهراهی برای آينده ارائه میکند و بته
افراد راهکارهايی در جهت عمل و عکسالعمل برای تحقق آينده مطلوب عرضه میدارد .بايد توجه داشت که پس از تبیین هتر
يک از ارکان چشمانداز ،کیگلی در فرآيندی با نام فرآيند برنامهريزی رايزنی رهبری ،نحوه تدوين چشمانداز را در گامهتای زيتر
خالصه میکند:
 -1انتخاب افراد شرکتکننده در تدوين چشمانداز
 -2تدارک جلسه آشنايی مختصری برای تمام افراد گروه مرکزی
 -3تهیه و ارسال پرسشنامه برای هر يک از اعضا و گروه های مرتبط
 -4مصاحبه با افرادی که اين شیوه را ترجیح میدهند.
 -5جمعآوری پاسخها و دستهبندی پاسخهای مشابه
 -6خالصه کردن نتايج
 -7آمادهسازی و ارسال کتاب دادهها برای اعضای گروه مرکزی
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 -5-2-1-1روش التام
در اين شیوه هشت گام معرفی شده که به شرح زير میباشند:
 -1گام اول :جمعآوری داده ها و اطالعات بنیادين
 -2گام دوم :طوفان ذهنی
 -3گام سوم :حذف اضافات
 -4گام چهارم :تدوين سند اولیه
 -5گام پنجم :تصحیح بیانیه
 -6گام ششم :آزمون معیارها
 -7گام هفتم :کسب تأيید يا تصحیح
 -8گام هشتم :ابالغ چشمانداز
اين در حالی است که چشمانداز به هر روشی که انتخاب و خلق گردد بايد مبتنی بر گامهای خلق آن و مطتابق بتا رويکترد
ارائه شده در شکل ( )2-2پردازش و ارائه شود .در شکل ( )2-2زير گامهای پردازش چشمانداز به طور خالصه ذکر شده است:

گام های پردازش چشم انداز
حسابرسی چشم انداز:
 تعريف محدوده موضوع -ارزيابی عملکرد

تعريف دامنه چشم انداز:

 -نقاط قوت و ضعف

 تعريف عاليق ذينفعان مهمدر موضوع

 مقصداحتمالی در صورت ادامهجهت فعلی

 -مرزهای چشم انداز جديد

شرايط چشم انداز:
 تحوالت پیش بینی شدهآينده در داخل کشور
 تحوالت آينده در محیطاقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و تکنولوژيکی

شكل ( :)2-2گامهای پردازش يک چشمانداز مطلوب

انتخاب چشم انداز:
 ايجاد ارزيابی چشم اندازجايگزين
 انتخاب چشم انداز با توجهبه سه گام قبلی
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 -2-1فرايند (روش منتخب) تدوين چشمانداز
با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه با تعريف ،ويژگیها و روشهای چشمانداز و جمعبندی اين مطالب میتوان به انتخاب
يک روش پیشنهادی ترکیبی برای تدوين چشمانداز پرداخت .همان طور که اشاره شد موارد مختلفی در بسط و تدوين چشمانداز
دارای اهمیت می باشند ،که به منظور در نظر گرفتن اين موارد در بیانیه چشمانداز بايد به يک سری سؤاالت کلیتدی و اساستی
توجه شود .اين سؤاالت عبارتند از:
 رسالت اصلی چیست؟ ما امروز چه هستیم؟ آرزو داريم چه بشويم؟ توانمندی اصلی ما چیست؟
 چگونه آرزوی اصلی بیان شده در بیانیه چشمانداز را محقق خواهد شد؟ راهبرد رشد داخلی سیستم در هر يتک از
زيربخشهای اصلی آن چیست؟
 اگر زير بخشهای اصلی پتانسیل الزم برای ر شد را نداشتته باشتند ،راهبترد رشتد ختارجی بترای تحقتق آرزوی
چشمانداز تبیین شده کدام است؟
در واقع میتوان اشاره کرد که روش (متدلوژی) منتخب تدوين هر چشمانداز پاسخ به سؤاالت فتوقالتذکر بتوده و پیشتنهاد
میشود برای تدوين چشمانداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در شکل ( )3-2عمل شود.

مطالعات مبنا
بیانیه مأموريت (در حوزه سازمان)

بررسی تحوالت آينده

اسناد باالدستی

شناخت ذينفعان

مطالعات تطبیقی

تعیین:
رقابت پذيری

حوزه فعالیت

شاخص موفقیت

ارائه بیانیه ابتدايی چشم انداز
برگزاری پنل ذينفعان
بیانیه نهايی چشم انداز
شكل ( :)3-2مدل اجرايی خلق چشمانداز

افق زمانی
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از اين رو بر اساس روش منتخب گامهای خلق يک چشمانداز به شرح زير میباشد:
در مرحله اول به بررسی مطالعات تطبیقی ،مطالعات آيندهپژوهی ،اسناد باالدستی ،توقعات ذينفعان ،بیانیه مأموريت ،تحوالت
آينده و  ...پرداخته شده و با استفاده از اين بررسیها يک ديد کلی نسبت به فضای سازمان و صنعت و يتا سیستتم متدنظر بته
دست میآيد .در مرحله دوم بايد ويژگی های اساسی ذکر شده در يک بیانیه اولیه مطلوب لحاظ شود .در مرحله سوم ،با توجه به
مطالعات انجام شده و ديد به دست آمده از مرحله قبل ،به تدوين بیانیه ابتدايی از چشمانداز پرداخته میشود .بايد توجه کرد کته
چشمانداز تدوين شده بايد به سؤاالت اساسی فوق الذکر (از جمله رسالت اصلی موسسه چیست؟ ما امروز چه هستیم؟ آرزو داريم
چه بشويم؟ توانمندی اصلی ما چیست؟ چگونه آرزوی اصلی بیان شده در بیانیه رسالت را محقق ختواهیم کترد؟ راهبترد رشتد
داخلی ما در هر يک از زير بخشهای اصلی چیست؟ بخش يا کسب و کاری که از بقیه مهمتر و سودآفرينتر است کدام است؟
و )...پاسخ دهد .در مرحله چهارم که در شکل ( )3-2از آن تحت عنوان برگزاری پنل ذينفعان ياد شده است ،چشمانداز اولیه بتا
ذينفعان در میان گذاشته میشود  .در اين مرحله پس از دريافت و بررسی نظرات ذينفعان در صورت لزوم تغییراتی در بیانیه اولیه
چشمانداز داده میشود .با استفاده از تکنیکهايی مانند طوفان ذهنی بیانیه چشمانداز که مورد قبول تمام مقامات اصلی سازمان
باشد نهايی و تدوين میشود.
الزم به يادآوری است که چشمانداز تدوين شده بايد مورد ارزيابی قرار گیرد تا کارايی آن اثبات شتود .بترای اثبتات کتارايی
چشمانداز ،بیانیه نهايی چشمانداز تدوين شده از لحاظ دارا بودن صفات و ويژگیهای ضتروری چشتمانتداز بررستی و ستنجیده
میشود و در صورتی که صفات و ويژگیهای ذکر شده را دارا باشد چشمانداز از کارايی خوبی برخوردار خواهد بود.
بر اساس کلیت اجمالی بیان شده از روش منتخب تدوين چشمانداز در ادامه مطابق با گامهای بیان شده بته بررستی استناد
باالدستی و مطالعات تطبیقی پرداخته میشود.

 -1-2-1نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی
يکی از مهمترين مراحل در تدوين سند راهبردی تبیین چشمانداز است .به منظور تدوين چشمانداز به بررسی اسناد مختلتف
پرداخته میشود .يکی از منابع اصلی برای تدوين بیانیه اولیه چشمانداز اسناد باالدستی مرتبط بتا حتوزه متدنظر متیباشتند .در
بررسی اسناد باالدستی عالوه بر اسناد راهنما و کالن کشور نظیر سند چشمانداز ،به بررسی سیاستها و قوانین مرتبط با حتوزه

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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انرژی و صنعت برق پرداخته شد که فهرست اين اسناد در جدول ( )1-2ارائه شده است .بنابراين بتا بررستی متواد يتا بنتدهای
مرتبط با اين موضوعات می توان زمینههای مرتبط را به دست آورد .اين زمینههای مرتبط در در جدول ( )2-2ارائه شده است.
جدول ( :)1-2عناوين اسناد باالدستی مورد بررسی برای تدوين چشمانداز
رديف

قانون

مرجع صادرکننده

1
2
3
4
5
6
7

چشمانداز جمهوری اسالمی ايران در افق 1404
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف
برنامه وزارت نیرو برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
نقشه جامع علمی کشور
سند راهبردی وزارت نیرو
قانون هدفمندی يارانه ها
سند اولويت های تحقیقاتی و فناوری

مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری
وزارت نیرو
شورای عالی انقالب فرهنگی
وزارت نیرو
مجلس شورای اسالمی
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

تاريخ
تصويب
1382
1389
1392
1389
1390
1388
1390

نتايج بررسی اسناد باالدستی فوق در جدول زير ارائه شده است.

جدول ( :)2-2زمینههای مرتبط قابل استخراج از اسناد باالدستی برای تدوين بیانیه اولیه چشمانداز
زمینههای مرتبط قابل استخراج

رديف

سند

1

سند چشمانداز جمهوری
اسالمی ايران در افق
1404

2

سیاستهای اصالح
الگوی مصرف

اولويت دادن به افزايش بهرهوری در تولید ،انتقال و مصترف کاهش تلفتات شتبکه انتقتال از طريتق طراحتی و
ساخت سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
انرژی در ايجاد ظرفیتهای جديد تولید انرژی

3

برنامه وزارت نیرو برای
تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی

کاهش تلفات در شبکه انتقال از طريتق طراحتی و
افزايش بهرهوری برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف
ساخت سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

4

نقشه جامع علمی کشور

دستیابی به توسعة علوم و فناوریهای نوين و نافع ،متناستب
با اولويتها و نیازها و مزيتهای نستبی کشتورو و انتشتار و بتتومیستتازی دانتتش فنتتی طراحتتی و ستتاخت
به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشتی و صتنعتی و سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
خدماتی

5

توسعه ظرفیتهای تولید ،انتقال و توزيتع بترق متناستب بتا بتتومیستتازی دانتتش فنتتی طراحتتی و ستتاخت
سند راهبردی وزارت نیرو
نیازهای مصرف مديريت شده و نوسازی و بهینهسازی آنها سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

برخوردار از دانش پیشرفته ،توانتا در تولیتد علتم و فنتاورى،
متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمايه اجتماعى در تولید
ملى

دستتتیابی بتته دانتتش بتتومی طراحتتی و ستتاخت
سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

بهره مند از محیط زيست مطلوب

توجه به مالحظات زيستت محیطتی در طراحتی و
ساخت سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
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رديف

سند
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زمینههای مرتبط قابل استخراج
کاهش تلفتات شتبکه انتقتال از طريتق طراحتی و
کاهش تلفات در شبکههای برق در جهت نیل به سطح بهینه
ساخت سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
سازگاری زيستمحیطی و ارتقاء ايمنی در فعالیتهای صنعت طراحی و ساخت سیستمهتای انتقتال فشتار قتوی
سازگار با محیط زيست
برق
شناستتايی فنتتاوریهتتای نتتوين و انتقتتال و بتتومیستتازی بتتومیستتازی دانتتش فنتتی طراحتتی و ستتاخت
سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
فناوریهای دارای مزيت نسبی

6

7

زمینههای مرتبط قابل استخراج

تلفات شبکه انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ستاله پتنجم
کاهش تلفتات شتبکه انتقتال از طريتق طراحتی و
قانون هدفمندی يارانهها توسعه اقتصادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی جمهتوری استالمی
ساخت سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
ايران به  %14کاهش يابد.
توسعه فناوریهای کاهش تلفات و افزايش پايتداری شتبکه کاهش تلفات و افزايش قابلیت اطمینتان از طريتق
اولويتهای
سند
(با تأکید بتر  ،HVDCپستتهتای  ،GISادوات  FACTSو طراحی و ساخت سیستمهای انتقال برق با ظرفیتت
تحقیقاتی و فناوری
باال
ابررسانايی)

 -2-2-1تعیین نتايج حاصل از بررسی ابعاد چشماندازی توسعه فناوری سیستتمهتای
انتقال برق با ظرفیت باال در كشورهای مختلف (مطالعات تطبیقی)
همان طور که در بررسی چهارچوب نظری تبیین بیانیه چشمانداز و فرايند منتخب تدوين چشمانداز اشاره شد ،بررسی ابعتاد
چشماندازی در ساير کشورها منبع مناسبی است که میتوان از آن در تتدوين بیانیته اولیته چشتمانتداز استتفاده کترد .پتس از
جستجوی منابع موجود ،دو مورد از چشماندازهای مرتبط در اين حوزه مورد بررسی قرار گرفت که به همتراه زمینتههتای قابتل
استخراج آنها در جدول ( )3-2نشان داده شده است.
جدول ( :)3-2نتايج حاصل از مطالعات تطبیقی
کشور/شرکت

ايالت بنگال هند

شرکت

چشمانداز

قابل اطمینانترين و مقرون به صرفهترين سیستم انتقال قدرت با باالترين افزايش قابلیت اطمینان ،کاهش هزينه،
دسترسی و کیفیت و کمترين تلفات فنی.
شرکت ElectraNetبرای ارتقای شبکههای انتقال برق جنتوب استترالیا تتا

ElectraNet

در کشور استرالیا

زمینههای قابل استخراج

سال  4 ، 2035هدف را دنبال میکند:
 .1تامین برق ايمن و قابل اطمینان

افزايش کیفیت و کاهش تلفات
افزايش قابلیت اطمینان ،کاهش هزينه،
سازگاری با محیط زيست
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 .2ارائه خدمات انتقال با کمترين هزينه در درازمدت
 .3حمايت از توسعه اقتصادی جنوب استرالیا
 .4توسعه و پشتیبانی از منابع انرژی با انتشار آالينده کمتر

 -3-1تبیین چهارچوب بیانیه و ارائه بیانیه چشمانداز سند توستعه سیستتمهتای
انتقال برق با ظرفیت باال
پس از بررسیهای صورت گرفته بر روی اسناد باالدستی و ابعاد چشماندازی اسناد ساير کشورها ويژگیها و زمینههای مهم
برای تدوين بیانیه چشمانداز مشخص شد .شکل ( )4-2نحوه استخراج اين زمینهها را نشان میدهد.

زمینههای استخراج شده از اسناد

زمینههای استخراج شده از

باالدستی:
توسعه ظرفیتهای تولید ،انتقال و توزيع برق

مطالعات تطبیقی:

زمینههای نهايی:

 قابل اطمینانترين سیستم انتقال برق

توسعه فناوریهای کاهش تلفات و افزايش پايداری
شبکه (با تأکید بر  HVDCو ادوات )FACTS
بهره مندی از محیط زيست مطلوب

 تامین برق ايمن و قابل اطمینان

افزايش قابلیت اطمینان

سازگاری زيستمحیطی در فعالیتهای صنعت برق

افزايش كیفیت

برخورداری از دانش پیشرفته ،توانايی در تولید علم

سازگاری با محیط زيست

توسعة علوم و فناوريهای نوين متناسب با اولويتها و

بومیسازی دانش فنی

نیازهای کشور

كاهش تلفات

و فناورى

شناسايی فناوریهای نوين و انتقال و بومیسازی
فناوریهای دارای مزيت نسبی

 باالترين کیفیت

كاهش هزينه های شبكه انتقال

 توسعه و پشتیبانی از منابع انرژی با انتشار آالينده
کمتر
 کمترين تلفات فنی
 ارائه خدمات انتقال با کمترين هزينه در درازمدت
 مقرون به صرفهترين سیستم انتقال برق


افزايش بهرهوری در تولید ،انتقال و مصرف انرژی
کاهش تلفات در شبکههای برق در جهت نیل به
سطح بهینه
کاهش تلفات شبکه انتقال و توزيع

شكل ( :)4-2نحوه استخراج زمینههای نهايی برای تدوين بیانیه اولیه چشمانداز
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بر اساس موارد ذکر شده بیانیه زير به عنوان بیانیه اولیه چشمانداز توسعه فناوری سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال در نظر
گرفته شد:

«در راستای افزايش قابلیت اطمینان ،کیفیت و سازگاری با محیط زيست و کاهش تلفات و هزينههای شبکه انتقال کشتورو
صنعت برق ايران در بخش انتقال در افق  ،1404ضمن تسلط به دانش فنی طراحی شبکه انتقال با ظرفیت باال و بتهکتارگیری
آن در سطح صنعت ،توانمندی ساخت نمونه عملیاتی سیستم های انتقال برق با ظرفیت باال با رعايت کلیه استانداردهای فنی را
خواهد داشت».
سپس بیانیه اولیه چشمانداز جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار اعضای کمیته راهبری قرار گرفت .پس از بررستی اعضتای
کمیته راهبری بیانیه اولیه مورد تأيید قرار گرفت و مقرر شد تا بر اساس نظر جناب آقای دکتر قرهپتیان عبارت «امکتان اتصتال
مطمئن به شبکههای همجوار» نیز به متن بیانیه اولیه اضافه شود .با اضافه کردن اين عبارت بیانیه نهتايی چشتمانتداز توستعه
سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال به صورت زير در نظر گرفته شد:
در راستای افزايش قابلیت اطمینان ،کیفیت و سازگاری با محیط زيست و کاهش تلفات و هزينههای شتبکه انتقتال
کشور و امکان اتصال مطمئن به شبکه کشورهای همجوارو صنعت برق ايران در بخش انتقال در افق  ،1404ضتمن
تسلط به دانش فنی طراحی شبکه انتقال با ظرفیت باال و بهکارگیری آن در سطح صنعت ،توانمندی ستاخت نمونته
عملیاتی سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال با رعايت کلیه استانداردهای فنی را خواهد داشت

به منظور تبیین هرچه بیشتر عبارات کلیدی مورد استفاده در چشمانداز توضیحات مربوط به هر يک از آنها در جدول ()4-2
ارائه شده است.
جدول ( :)4-2تعريف عبارات کلیدی چشمانداز
عبارت
قابلیت اطمینان
کیفیت
سازگاری با محیط زيست

توضیحات
بیانگر سطح احتمال تأمین بار مشترکین در چارچوب استانداردهای مرتبط و به میزان مورد تقاضا
است .اين سطح با استفاده از شاخصهايی نظیر تعداد دفعات ،مدت و دامنه آثار نامطلوب در تأمین
نیاز مصرفکنندگان بیان می شود.
بیانکننده وضعیت پارامترهای انرژی الکتريکی منتقل شده نظیر ولتاژ ،جريان ،ضريب توان و
فرکانس میباشد.
نشاندهنده میزان تأثیرگذاری توسعه سیستم انتقال برق با ظرفیت باال بر محیطزيست از نظر

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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انتشار آاليندهها ،تخريب محیط زيست و ايمنی موجودات زنده در حريم خطوط فشارقوی است.
تلفات
هزينههای شبکه انتقال

منظور از تلفات ،تلفات شبکه انتقال است که با کاهش آن تلفات کل شبکه برق نیز کاهش
میيابد.
بیانگر هزينههای ساخت ،بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال است.

تدوين اهداف کالن توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
در ادامه روند تدوين اهداف ارائه شده و بر اساس روند تشريح شده ،اهداف کالن در توستعه سیستتمهتای انتقتال بترق بتا
ظرفیت باال تعیین شدهاند .اهداف در برنامههای توسعه يک فناوری بیانگر مقاصد و يا خواستههتای مطلتوب حاصتل از توستعه
فناوری میباشند ،که اين اهداف از طريق انجام اقدامات پیشنهادی محقق میشتوند .اگرچته اهتداف ممکتن استت در ستطوح
مختلفی قابل تعريف باشند ،اما که در سند راهبردی الزم است صرفاً اهداف اساسی معرفی شوند .اهداف اساسی به اهدافی گفته
میشود که بر جهتگیریهای اصلی فعالیتهای حوزه سند تأثیرگذار هستند.

 -4-1چارچوب نظری تدوين اهداف كالن توسعه سیستتمهتای انتقتال بترق بتا
ظرفیت باال
يکی از گامهای اساسی در تعیین جهتگیریهای کالن يک برنامه راهبردی ،تدوين اهداف توسعه ،در راستای چشتمانتداز
تعريف شده است .اين هدفگذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجتام متیگیترد .در حقیقتت
اهداف مذکور ،پاسخگوی يک سؤال اساسی است با عنوان "به منظور رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شتده ،بته چته
مقاصدی بايد دست يافت؟" .با تعیین اين اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیتل در نظتام توستعه فنتاوری،
اهدافی بلندمدتی را دنبال میکنند و در نتیجه ،برنامهريزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتتهتای ختود را براستاس آن بتهصتورت
دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
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در روش شناسی پیشنهادی ،تدوين اهداف با دو رويکرد باال-به-پايین و پايین-به-باال صورت میپذيرد .رويکرد بتاال-بته-
پايین رويکرد ی هدف محور است که به دنبال ترسیم يک آينده مطلوب برای توسعه صنعت استت .در طترف مقابتل ،رويکترد
پايین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 1به توسعه صنعت دارد .با استفاده از اين رويکرد ترکیبی ،از يک طرف همراستايی اهتداف بتا
چشماندازهای کالن ملی و ساير ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف ديگر ،تمام مسايل و مشکالت موجود در مسیر
توسعه صنعت نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در اين بخش ،فرايند تدوين اهداف کالن با نگاهی باال-به-پايین
صورت می گیرد .اين اهداف در راستای چشمانداز و با تعريف حوزههای اهداف مشخص میشوند .عالوه بر حوزههای هدف که
بیان کننده ابعاد اهداف هستند ،کیفیت و ويژگی های اين اهداف بايد تعیین شود .به منظور تعیین کردن حوزهها و ويژگتیهتای
ضروری هدف ،به بررسی مدلهای هدفگذاری پرداخته شده است.

 -1-4-1حوزههای اهداف تعیین شده
در منابع برنامهريزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوين حوزههای اهداف تعیین شده استت .در
زير به طور خالصه به بررسی اين مدلها پرداخته میشود:

 -1-1-4-1حوزههای اهداف در مدل كارت امتیازی متوازن (كاپالن و نورتون)1996 ،
 -1منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزايش بهرهوری)
 -2منظر مشتری (تعین مشتريان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتريان)
 -3منظر فرآيندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و ختدمات جديتد ،ختدمات
پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرايندهای تولید)
 -4منظر يادگیری و رشد (رضايت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعتاتی الزم ،برنامتههتای
آموزش کارکنان)

- Issue-based

1
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 -2-1-4-1حوزه های اهداف در مدل پیرس و رابینسون ()2004
 -1توجه به مشتری
 -2نوآوری
 -3بهرهوری
 -4توجه به بخش مالی
 -5منابع انسانی
 -6لحاظ کردن محیط خارجی.

 -3-1-4-1حوزههای اهداف بر اساس مدل تركیبی فیلیپس
 -1بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزايش صادرات)
 -2نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 -3بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزايش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 -4منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 -5منابع انسانی (ايجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
 -6مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زيست و حفظ ايمنی و بهداشت محیط کار)
 -7منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)

 -4-1-4-1حوزههای اهداف بر اساس مدل دكتر اعرابی
 -1سودآوری
 -2بهرهوری (سادهسازی رويهها و سیستمها بر مبنای استانداردهای جهانی)
 -3موضع رقابتی (ارتقای نقش و جايگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 -4پیشرفت کارکنان (سرمايهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
20
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،مهر 1393

 -5روابط کارکنان
 -6رهبری فناورانه
 -7مسئولیت اجتماعی (جلب رضايت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان)

 -5-1-4-1ويژگیهای اهداف تعیین شده
عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ويژگیهايی نیز برای اهداف در ادبیات اشاره شده است .اين ويژگیها عبارتند از:
 -1قابل کاربرد بودن
 -2قابل اندازهگیری بودن
 -3در نظر داشتن محدوديت منابع
 -4قابل دستیابی بودن
 -5مشخص بودن
 -6قابلیت انعطاف داشتن
 -7واقعگرايانه بودن
 -8قابل قبول بودن
 -9و محدود به زمان بودن.
با درنظر داشتن مدلهای هدف گذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذيرفته ،میتوان به معرفتی
گامهای ضروری در تدوين اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زير میتواند برای تدوين اهداف کالن مورد استفاده قرار گیرد:

 -2-4-1دريافت ورودی از نظرات خبرگان همراستتا بتا چشتمانتداز ،اصتول ارزشتی،
هوشمندی فناوری
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه صنعت استفاده شود .اين کتار بتا برگتزاری پنتلهتای
خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتايج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توستعه فنتاوری در
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آينده) ،تأکید بر مولفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتتوان ايتن طتور
بیان نمود که اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.

 -3-4-1تدوين اولیه اهداف كالن بر اساس اطالعات ورودی
با توجه به نظرات جمع آوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در اين مرحله الزم است تا تحلیلگران به پااليش اين
نتايج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ويژگیهای هدف بپردازند .به عبارت ديگر ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ويژگیهای ضروری ،آنها را بازنويسی میکنند.
حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شتود .اگرچته ايتن حتوزههتا در هتر متورد
مطالعاتی دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی هستند ،اما میتوان يک حالت عمومی برای اين حوزههتا ارائته نمتود .ايتن
دستهبندی تنها به منظور ساماندهی ذهنی برنامهريزان در تدوين اهداف اسناد راهبردی است و الزامی در پوشتش همتهجانبته
آنها در هر مورد مطالعاتی به وجود نمیآورد.
اهداف تدوين شده در يک سند ملی بايد دارای ويژگیهای ضروری نیز باشند .اين ويژگیها در ادبیات بتا نتام SMART

 Goalsمطرح میشود .اين ويژگیها عبارتند از (شکل :)1-3
 -1مشخص باشد( 1بهطور واضح و عینی بیانکننده تغییری باشد که قرار است اتفاق بیافتد)،
 -2قابل اندازهگیری باشد،2
 -3قابل دستیابی باشد،3
 -4واقعگرايانه باشد ،4و
 -5محدود به زمان باشد.5

Specific

1

Measurable

2

- Achievable

3

- Realistic

4

- Time Bound

5
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شكل ( :)1-3ويژگیهای اهداف كالن

 -4-4-1تدوين و نهايیسازی اهداف كالن
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در ساير مراحل خواهند بود .بنابراين ،اهداف اولیه طراحی شده برای نهتايی شتدن نیازمنتد
تأيید دوباره افراد متخصص هستند .اجرای اين مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنويسی و پااليش اهداف توسط تحلیلگتران
کمک میکند.

 -5-4-1دريافت بازخورد
از آنجا که تدوين گامهای مختلف سند در يک فرايند تعاملی به وقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوين شده در بخش ممکن
است با تدوين گام های بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوين اهداف خرد (اهتداف پتايین-بته-بتاال) و دريافتت تصتوير
واقعیتر از وضعیت موجود يکی از مهمترين بازخوردهايی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
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 -5-1فرايند تدوين اهداف توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
به منظور تدوين اهداف توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال ابتدا به مرور ادبیات و مطالعه تعاريف و مفاهیم مرتبط
با اهداف پرداخت .نتیجه مرور ادبیات و مطالعات انجام گرفته در بخشهای قبلی اين فصل ارائه شده است .اهتم ايتن مباحتث
عبارت بودند از تعريف اهداف ،رابطه چشمانداز و مأموريت با اهداف ،ويژگیهای اهداف ،حوزههای اهداف بلندمدت و  ...که بته
صورت مفصل ارائه شد.
مطابق فرايند ذکر شده در بخشهای قبل ،در اين گزارش به منظور تعیین اهداف توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیتت
باال از منابع مختلفی استفاده شد ،که عبارتند از:
 -1بیانیه چشمانداز سند توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
 -2مطالعات تطبیقی انجام شده در حوزه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
 -3گزارش اسناد باالدستی مرتبط با سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
 -4گزارش توجیهپذيری توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

 -1-5-1مراحل تدوين اهداف توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
مراحل تدوين اهداف کالن برای اين سند به طور خالصه در شکل ( )2-3نشان داده شده است .همان گونه کته در شتکل
( )2-3مشخص است اهداف بايد در جهت رسیدن به چشمانداز و در مسیر ماموريت و استراتژی کالن صنعت برق کشور باشد و
از سوی ديگر اهداف با توجه به قابلیتهای فناوری تعیین گردند .در اينجا الزم است تفاوت بین شاخصهای چشمانداز و اهداف
بیان شود .شاخصهای چشمانداز از مجموعهای از عوامل کلی تشکیل شدهاند که بازه زمانی آن بلند مدت است ،در حتالی کته
اهداف بازه زمانی کوتاهتر و نیز ابعاد و سنجههای جزئیتری نسبت به شاخصهای چشمانداز دارا هستند.
در گام بعدی با اخذ نظرات خبرگان حوزه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال به بررسی اطالعات حاصل از اين منابع ياد
شده پرداخته و پیش نويس اهداف سند مورد بحث تعیین میگردد .در نهايت پس از نهايیستازی اهتداف و تعیتین بازخوردهتا،
اهداف کالن تعیین میگردند.
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شكل ( :)2-3نحوه تعیین اهداف كالن در سند توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

در ادامه اهداف استخراج شده به عنوان نتايج حاصل از بررسی منابع مختلف ارائه شده است.
 -1-1-5-1نتايج حاصل از بررسی بیانیه چشمانداز سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
در بیانیه چشمانداز توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال به زمینههای افتزايش قابلیتت اطمینتان ،افتزايش کیفیتت،
سازگاری با محیطزيست ،بومیسازی دانش فنی ،کاهش تلفات و کاهش هزينههای شبکه انتقال اشاره شده است.
بر اين اساس می توان اهداف زير را از بیانیه چشمانداز استخراج کرد:
 -1افزايش ظرفیت انتقال برق
 -2افزايش امنیت عرضه برق
 -3کمک به کاهش تلفات
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 -4کاهش میزان مورد نیاز رزرو
 -5کسب دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
 -6کاهش هزينههای تمام شده انتقال برق
 -7کاهش حريم مورد نیاز برای احداث خطوط
 -8کمک به کاهش زمان و هزينههای نگهداری و تعمیرات مربوط به حوزه انتقال

 -2-1-5-1نتايج حاصل از مطالعات تطبیقی انجام شده در حوزه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
همان طور که در ادبیات مربوط به تعیین اهداف اشاره شد ،برنامههای کالن ساير کشورها در حوزه سیستمهای انتقال بترق
با ظرفیت باال منبع مناسبی برای شناسايی اهداف و اولويتهای موجود میباشد که میتواند کمک شايانی بته انتختاب اهتداف
کالن کمک کند .در بررسیهای انجام شده اسناد توسعه سیستمهای انتقال فشار قوی ايالت بنگال هنتد و شترکت الکترانتت

1

استرالیا مورد مطالعه قرار گرفت که اهداف استخراج شده از هر يک از اين چشماندازها در ادامه ارائه شده است.

 -1-2-1-5-1اهداف ايالت بنگال هند از توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

در سند چشمانداز ايالت بنگال کشور هند برای توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال به اهداف کالن افزايش قابلیت
اطمینان ،کاهش هزينه ،افزايش کیفیت و کاهش تلفات اشاره شده است که می توان اهداف زير را از آن استخراج کرد:
 -1افزايش ظرفیت انتقال برق
 -2کمک به کاهش تلفات
 -3کاهش هزينههای تمام شده انتقال برق
 -4کمک به کاهش زمان و هزينههای نگهداری و تعمیرات مربوط به حوزه انتقال

Electra Net

1
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 -2-2-1-5-1اهداف شركت انتقال الكترا نت استرالیا تا سال 2035

شرکت الکترا نت استرالیا برای ارتقای شبکههای انتقال برق جنوب استرالیا تا سال  4 ، 2035هدف زير را دنبال میکند:
 تامین برق ايمن و قابل اطمینان
 اهداف قابل استخراج )1 :افزايش ظرفیت انتقال برق  )2افزايش امنیت عرضه برق
 ارائه خدمات انتقال با کمترين هزينه در درازمدت
 اهداف قابل استخراج )1 :کاهش هزينههای تمامشده انتقال برق  )2کمک بته کتاهش هزينتههتای نگهتداری و
تعمیرات مربوط به حوزه انتقال
 توسعه و پشتیبانی از منابع انرژی با انتشار آالينده کمتر
 هدف قابل استخراج :کمک به کاهش آاليندههای زيستمحیطی

 -3-1-5-1نتايج حاصل از بررسی گزارش اسناد باالدستی مرتبط با سیستمهای انتقال برق با ظرفیت
باال
يکی ديگر از ورودی های فرايند تدوين اهداف کالن ،اسناد باالدستی هستند که به طور مستتقیم و غیتر مستتقیم موضتوع
انتقال برق با ظر فیت باال اشاره کرده اند .تعدادی از اين اسناد جزء اسناد باالدستی عمومی هستند و تعدادی ديگر اسناد مربتوط
به حوزه برق هستند .فهرست اين اسناد در جدول ( )1-3ارائه شده است .پس از مطالعه اين اسناد ،اهداف قابل استتنتاج آنهتا
مشخص شدهاند.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
27
ویرایش اول ،مهر 1393

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

جدول ( :)1-3عناوين اسناد باالدستی بررسی شده برای تدوين اهداف كالن
رديف

تاريخ

قانون

مرجع صادرکننده

1

چشمانداز جمهوری اسالمی ايران در افق 1404

مقام معظم رهبری

1382

2

سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف

مقام معظم رهبری

1389

3

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری

1392

4

برنامه وزارت نیرو برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

وزارت نیرو

1392

5

نقشه جامع علمی کشور

شورای عالی انقالب فرهنگی

1389

6

سند راهبردی وزارت نیرو

وزارت نیرو

1390

7

قانون هدفمندی يارانه ها

مجلس شورای اسالمی

1388

تصويب

 -1-3-1-5-1چشمانداز جمهوری اسالمی ايران در افق 1404

در سند چشمانداز  20ساله جمهوری اسالمی ايران که در تاريخ  82/8/31ابتالغ شتد ،در راستتای چشتمانتداز افتق 1404
هجریشمسی ،به موارد زير اشاره شده است:
 برخوردار از دانش پیشرفته
 هدف قابل استنتاج :کسب دانش فنی در زمینه فناوریهای مربوط به خطتوط پستتهتای فشتار قتوی و فتوق
فشارقوی  HVDCو  EHVACو ادوات FACTS

 متکی بر تولید ملی
 هدف قابل استنتاج :بومیسازی طراحی و ساخت تجهیزات مربوط به خطوط و پستهای انتقال با ظرفیت باالی
 400کیلوولت
 بهرهمندی از محیط زيست مطلوب
 هدف قابل استنتاج :کاهش حريم خطوط در طراحی سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
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 -2-3-1-5-1سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف

اين سند که در سال  1389از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای سه قوه ابالغ شد شامل  10بند است که بند هفتم آن در
ارتباط با کاهش شاخص شدت انرژی است و يکی از راههای آن تأکید بر اولويتدهی به افزايش بهترهوری در تولیتد ،انتقتال و
مصرف انرژی عنوان شده است بنابراين هدف زير از آن قابل استخراج است:
 هدف قابل استخراج :کمک به کاهش تلفات

 -3-3-1-5-1سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پويا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند
چشمانداز بیستساله ،در  92/11/29توسط مقام معظم رهبری ابالغ گرديد .دو بند اين سند با بحث انتقال برق با ظرفیتت بتاال
در ارتباط است:
 پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور
ارتقاء جايگاه جهانی کشور و افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی بته رتبته
اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.

 هدف قابل استنتاج :استفاده فناوریهای فشار قوی  HVDCو  EHVACجهت افزايش صادرات دانتش فنتی و
تجهیزات فشارقوی به کشورهای منطقه
 مقابله با ضربهپذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق صادرات برق
 هدف قابل استنتاج :استفاده از فناوریهای انتقال با ظرفیت باال جهت افزايش صادرات برق

 -4-3-1-5-1برنامه وزارت نیرو برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

وزارت نیرو به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامهای را در بخشهای آّب و برق تدوين کترده استت .يکتی از
بندهای اين برنامه به افزايش بهرهوری برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف اشاره میکنتد کته هتدف زيتر از آن قابتل
استخراج است:
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 هدف قابل استخراج :کمک به کاهش تلفات

 -5-3-1-5-1نقشه جامع علمی كشور

در اين سند که در سال  1389از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به تصويب رسیده است .در اهداف کالن نظام علتم و
فناوری به مورد زير اشاره شده است:
 دستیابی به علوم و فناوریهای نوين و نافع ،متناسب با اولويتها و نیازها و مزيتهای نستبی کشتور ،و انتشتار و
بکارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی و صنعتی و خدماتی
 هدف قابل استنتاج :دستیابی به دانش فنی و ساخت تجیزات مربوط به خطوط و پستهای انتقتال فشتارقوی بتا
توجه به نیاز و اولويتهای کشور

 -6-3-1-5-1سند راهبردی وزارت نیرو

سند راهبردی وزارت نیرو در سال  1390به تصويب رسیده است .در اين سند به مأموريت ،چشمانداز ،ارزشها و راهبردهای
وزارت نیرو و بخشهای پنجگانة «آب»« ،برق و انرژی»« ،آب و فاضالب»« ،آموزش ،پژوهش و فناوری» و «پشتیبانی صنعت
آب و برق» اشاره شده است .موارد مرتبط و اهداف قابل استخراج از آنها به شرح زير است:
 کاهش تلفات شبکه به میزان سالیانه حداقل  1درصد و رساندن به سطح  15درصد
 هدف قابل استخراج :کمک به کاهش تلفات شبکه
 توسعه ظرفیتهای تولید ،انتقال و توزيع برق متناسب با نیازهای مصرف مديريت شده و نوسازی و بهینتهستازی
آنها
 هدف قابل استخراج :افزايش ظرفیت انتقال برق
 توسعه مبادالت منطقهای برق
 اهداف قابل استخراج )1 :رفع موانع توسعه ظرفیتهای تبادل سنکرون  )2يکپارچهکردن منابع انرژی دوردست )3
گسترش صادرات دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات  )4کمک به گسترش بازار صادراتی برق
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 سازگاری زيست محیطی و ارتقاء ايمنی در فعالیتهای صنعت برق
 هدف قابل استخراج :کاهش حريم موردنیاز برای احداث خطوط
 برقراری تعادل منطقهای بین عرضه و تقاضای برق
 اهداف قابل استخراج )1 :افزايش ظرفیت تبادل برق بین مناطق مختلف کشور و کشورهای منطقته  )2برقتراری
ارتباط الکتريکی شبکه سراسری با جزيره کیش

 -7-3-1-5-1قانون هدفمندی يارانه ها

تلفات شبکه انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران بته
 %14کاهش يابد
 هدف قابل استخراج :کمک به کاهش تلفات شبکه
 -4-1-5-1نتايج حاصل بررسی گزارش توجیهپذيری
گزارش توجیه پذيری يکی از ورودیهای مهم برای استخراج اهداف است .با توجه به ضرورت ها وداليل مطرح شده برای
توسعه فناوری میتوان اين اهداف را شناسايی کرد .اهداف شناسايی شده از بررسی گزارش توجیهپذيری توستعه سیستتمهتای
انتقال برق با ظرفیت باال عبارتند از:
 -1کاهش میزان نشر آالينده های زيست محیطی خصوصاً گازهای گلخآنهای با بهرهگیری از فناوری سیستمهای انتقال
با ظرفیت باال در حوزه انتقال برق ،بعلت کاهش میزان ظرفیت مورد نیاز برای تامین بار شبکه و کاهش تلفات پیک بار
انرژی
 -2افزايش امنیت عرضه الکتريسیته با افزدون سیستمهای انتقال با ظرفیت باال به شبکهی فعلی
 -3افزايش ظرفیت انتقال شبکهی کشور و کاهش هزينههای مورد نیاز برای پروژههای جديد انتقال بعلت کتاهش ستطح
هزينههای مورد نیاز برای انتقال
 -4افزايش صادرات انرژی الکتريکی به ساير کشورها در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت
 -5کاهش میزان مورد نیاز رزرو برای پیک بار بعلت کاهش تلفات و آزاد شدن ظرفیت سیستم که بعلت تلفات از دستترس
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خارج بوده است
 -6افزايش انعطاف سیستم و بازاربرق و دسترسی به منابع ارزانتر بعلت ايجاد ظرفیت انتقال باالتر
 -7رونق ا ستفاده از منابع انرژی دوستدار طبیعت و تجديدپذير در بعضی مناطقی که دارای منابع ديگر نیتز هستتند ،بعلتت
افزايش سطح انتقال امکان انتقال انرژی منابع جديد فراهم میشود.

 -6-1اهداف كالن تعیین شده در سند توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیتت
باال
پس از بررسی و جمعبندی نتايج حاصل از مطالعات تطبیقی ،گزارش توجیهپتذيری و استناد باالدستتی ،محورهتای اهتداف
مشخص شد .سپس اين اهداف شناسايی شده جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار اعضای کمیته راهبری قترار گرفتت .استامی
پاسخدهندگان به شرح ذيل است:
 جناب آقای دکتر قرهپتیان (دانشگاه امیرکبیر)
 جناب آقای دکتر حسینیان (دانشگاه امیرکبیر)
 جناب آقای دکتر پرنیانی (دانشگاه صنعتی شريف)
 جناب آقای مهندس گالبکش (سازمان توسعه برق ايران)
 جناب آقای مهندس درافشان (شرکت قدس نیرو)
 جناب آقای مهندس عارضی (پژوهشگاه نیرو)
 جناب آقای دکتر هاشم علیپور (توانیر)
بر اساس پاسخهای دريافتشده از خبرگان کلیه اهداف مورد تأيید قرار گرفت .همچنین پیشنهادات زير در اهداف اِعمال شد:
 بر اساس پیشنهاد جناب آقای دکتر قرهپتیان عبارت «افزايش قابلیت اطمینان عرضه» جايگزين عبارت «افتزايش
امنیت عرضه» شد .همچنین طبق پیشنهاد ايشان هدف «ايجاد و گسترش بازار کتار بترای متخصصتان فنتاوری
سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال» به فهرست اهداف اضافه شد.
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 طبق پیشنهاد جناب آقای مهندس عارضی واژه «الکتريسیته» در عبارت «افزايش قابلیت اطمینان عرضه» به واژه
«انرژی الکتريکی» تغییر يافت.
با اعمال پیشنهادات مطرحشده از سوی خبرگان ،اهداف زير به عنوان اهداف کالن توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت
باال در نظر گرفته شدند:
 -1افزايش ظرفیت انتقال برق با ظرفیت باال متناسب با نیازهای کشور
 -2افزايش قابلیت اطمینان عرضه انرژی الکتريکی با افزودن سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال به شبکه فعلی
 -3کاهش میزان مورد نیاز رزرو برای پیک بار

 -4کمک به کاهش تلفات و رساندن آن به سطح %15
 -5کمک به گسترش بازار صادراتی برق و دستیابی به میزان صادرات حتداقل  50تتراوات-ستاعت انترژی در ستال  1404و
کاهش میزان واردات برق به سطح  10تراوات-ساعت در سال 1404
 -6تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات بااولويت مورد نیاز سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
 -7کاهش هزينههای تمام شده انتقال برق
 -8کمک به حفظ و ايجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق
 -9برقراری ارتباط الکتريکی شبکه سراسری با جزيره کیش با استفاده از کابل زيردريايی
 -10افزايش ظرفیت تبادل برق بین مناطق مختلف کشور و کشورهای منطقه
 -11رفع موانع توسعه ظرفیتهای تبادل سنکرون جهت دستیابی به استانداردهای بین المللی به منظور اتصال به شبکه اروپا
 -12گسترش صادرات دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات و رقابت با شرکتهای دانشبنیان منطقه
 -13کمک به کاهش زمان و هزينه نگهداری و تعمیرات مربوط به حوزه انتقال به میزان حداقل  %20کمتر از میزان فعلی
 -14ايجاد و گسترش بازار کار برای متخصصان فناوری سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
 -15يکپارچهکردن منابع انرژی دوردست

نحوه ارتباط اهداف شناسايی شده با بیانیه چشمانداز ،اسناد باالدستی ،گزارش توجیهپذيری و مطالعات تطبیقی در شکل (-3
 )3نشان داده شده است.
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افزايش ظرفیت انتقال برق با ظرفیت باال

محورهای استخراج شده از
مطالعات تطبیقی:

افزايش قابلیت اطمینان 
کاهش هزينه 

افزايش قابلیت اطمینان عرضه انرژی الكتريكی
كاهش میزان مورد نیاز رزرو برای پیک بار
كمک به كاهش تلفات و رساندن آن به سطح %15

افزايش کیفیت 
کاهش تلفات 

كمک به گسترش بازار صادراتی برق و كاهش میزان واردات برق

تسلط به دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات بااولويت

محورهای استخراج شده از بیانیه چشم-
انداز:

 افزايش قابلیت اطمینان
 افزايش کیفیت
 بومیسازی دانش فنی
 کاهش تلفات

 کاهش هزينههای شبکه انتقال

كاهش هزينههای تمام شده انتقال برق

محورهای استخراج شده از
گزارش توجیهپذيری:

افزايش امنیت عرضه 

محورهای استخراج شده از اسناد
كمک به حفظ و ايجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق
برقراری ارتباط الكتريكی شبكه سراسری با جزيره كیش

افزايش ظرفیت انتقال 
افزايش صادرات انرژی الکتريکی 
کاهش میزان مورد نیاز رزرو 
يکپارچه کردن منابع انرژی 

 بومی سازی تولید

باالدستی:

 افزايش بهرهوری
افزايش ظرفیت تبادل برق بین مناطق مختلف كشور و كشورهای منطقه
رفع موانع توسعه ظرفیتهای تبادل سنكرون

 افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنیان
 مقابله با ضربهپذيری درآمد

گسترش صادرات دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات
كمک به كاهش زمان و هزينه نگهداری و تعمیرات مربوط به حوزه انتقال
يكپارچهكردن منابع انرژی دوردست

شكل ( :)3-3نحوه استخراج اهداف سند توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

30

 کاهش تلفات
 افزايش ظرفیت
 توسعه مبادالت منطقهای برق

 برقراری تعادل منطقهای بین عرضه و تقاضای برق
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 -2تدوين راهبردهای سند توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
در گام سوم از مرحله سوم طرح تدوين سند راهبردی توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیتت بتاال ،بته تتدوين راهبردهتا
پرداخته میشود .راهبردها مجموعه جهتگیریهای اصلی برای دستیابی به اهداف را مشخص میکننتد .در ايتن بختش ابتتدا
درباره اولويتبندی فناوریهای توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال بحث میشود .سپس روش اکتساب اين فناوریها
ارائه میشود .در انتها راهبردهای شناسايی شده برای توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال مشخص میگردد.

 -1-2اولويتبندی فناوریها بر اساس شاخصهای جذابیت و توانمندی
در اين گام به منظور اولويت بندی فناوریهای شناسايی شده ،آنها را بر اساس شاخصهای جذابیت و توانمنتدی ارزيتابی
می کنیم .شاخص جذابیت بیان کننده ابعاد ذاتی گزينههايی است که برای سیاستتگتذار دارای مطلوبیتت هستتند .در مقابتل،
شاخص توانمندی به دنبال ارزيابی قابلیت های موجود در برگزيدن هر يک از گزينههاست .بتدين منظتور ابتتدا شتاخصهتای
جذابیت و توانمندی فناوریهای شناسايی شده (تجهیزات و طراحی) مشخص شد و سپس دو پرسشنامه (تجهیزات و طراحتی)
برای ارزيابی اين شاخصها طراحی شد .اين پرسشنامهها برای خبرگان و متخصصان هر يک از حوزه های فنتاوری شناستايی
شده ارسال شد و جمعبندی نتايج پرسشنامهها میزان جذابیت و توانمندی هر يک از فناوریها را مشخص کرد .نتايج به دستت
آمده وارد ماتريس جذابیتتوانمندی شدند و جايگاه هر فناوری مشخص شد .در ادامه روند اولويتبندی تجهیزات و دانش فنتی
طراحی توضیح داده شده است.

 -1-1-2تعیین شاخصهای جذابیت و توانمندی
جذابیت يک فناوری به ويژگیها و موقعیت آن فناوری در مقايسه با ساير فناوریها بر متی گتردد .تعیتین موقعیتت نستبی
جايگاه يک فناوری از سوی متخصصان ،میزان جذابیت آن را مشخص خواهد کرد .بترای انتدازهگیتری جتذابیت توستعه يتک
فناوری ابتدا بايد شاخصهای مرتبط با آن را شناسايی کرد .نمونهای از شاخصهای جذابیت موجود در ادبیات عبارتند از:
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 تنوع کاربرد فناوری
 هزينه های دستیابی به دانش فنی فناوری
 میزان منافع اقتصادی ناشی از به کارگیری فناوری
 میزان اشتغالزايی ناشی ازتوسعه فناوری و ...
برای تعیین شاخصهای مرتبط ابتدا مجموعته ای از شتاخصهتای موجتود در ادبیتات شناستايی شتد و پتس از بررستی
کارشناسان و خبرگان به تأيید رسید .شاخصهای تعیین شده برای جذابیت عبارتند از:
 -1میزان اشتغالزايی ناشی از توسعه فناوری
 -2میزان استراتژيک بودن قطعات مورد نیاز برای توسعه فناوری
 -3هزينه دستیابی به دانش فنی و بومی سازی فناوری
 -4میزان کاربرد فناوری در ساير حوزهها (خارج از صنعت برق)
 -5میزان ارزش افزوده ناشی از توسعه فناوری
 -6امکان صادرات فناوری در آينده
 -7مدت زمان الزم برای توسعه فناوری
شاخصهای تعیین شده برای توانمندی عبارتند از:
 -1وضعیت دسترسی به دانش فنی مربوط به فناوری
 -2وضعیت دسترسی به مواد اصلی مورد نیاز برای توسعه فناوری
 -3وضعیت دسترسی به منابع انسانی متخصص برای توسعه فناوری
 -4وضعیت دسترسی به زيرساخت سخت افزاری مورد نیاز برای توسعه فناوری

 -2-1-2ارزيابی جذابیت و توانمندی فناوریهای سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
در اين بخش به بررسی روش ارزيابی شاخصها پرداخته می شود .روشهای مختلفی برای ارزيابی وجود دارد (از روشهای
ال کیفی همچتون پنتل خبرگتان) کته روش منتختب در ايتن قستمت استتفاده از نظتر
رياضی محض گرفته تا روشها ی کام ً
کارشناسان از طريق ارسال پرسشنامه است.
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پرسشنامه طراحی شده حاصل ساعتها تالش کارشناسان تیم فنی و مشاور پروژه است و سعی شده است تا پرسشتنامه تتا
حد ممکن گويا و موجز باشد تا برای فرد پاسخ دهنده خسته کننده نباشد .از طرف ديگر سواالت به نحوی طراحی شده است که
پاسخ آنها توانايی تفکیک جذابیت و توانمندی فناوریهای مورد استفاده را داشته باشد و از سواالت دارای پاستخ مشتترک يتا
بسیار شبیه هم برای فناوریهای مختلف خودداری شده است .به منظور ارزيابی جذابیت و توانمندی فنتاوریهتا دو پرسشتنامه
مجزا برای تجهیزات و طراحی تهیه شد .پرسشنامه تجهیزات شامل  11سوال است که  7سوال آن مربوط به ارزيابی جذابیت و
 4سوال مربوط به ارزيابی توانمندی است .پرسشنامه طراحی شامل  6سوال است که  3سوال آن مربوط به ارزيابی جذابیت و 3
سوال مربوط به ارزيابی توانمندی است.
با توجه به اين که میزان خبرگی افراد پاسخدهنده متفاوت بود ضروری بود تا نظرات ارائه شده در پرسشنامه بر اساس میزان
دانش پاسخدهندگان نسبت به تجهیزات و طراحی ارزيابی گردد .بنابراين از پاسخدهندگان خواستته شتد تتا قبتل از پاستخ بته
سواالت میزان آشنايی خود با تجهیز يا فرايند را مشخص کنند .همچنین با توجه بته اهمیتت متفتاوت شتاخصهتا بتا کمتک
کارشناسان فنی به هر يک از سواالت وزن داده شد.
اين پرسشنامه بین کارشناسان حوزه انتقال ،شرکتهای مشاور فعال در حتوزه انتقتال ،شترکتهتای تولیدکننتده تجهیتزات
سیستمهای انتقال و کمیته راهبری تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری سیستمهای انتقال با ظرفیت باال ،توزيع شد.
فهرست شرکتهای سازنده تجهیزات سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال و همچنین شرکتهای مشاور در اين امر کته فترم
پرسشنامه برای آنها ارسال شده است در جدول ( )1-4آمده است .همچنین در حین برگزاری کنفرانس بینالمللی بترق()PSC
اين پرسشنامهها بین شرکت های ايران ترانسفو ،موننکو ،فرانیرو ،پرشین سازه ،قدس نیرو ،کابلستازی ابهتر و چنتدين شترکت
ديگر توزيع شد.
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جدول( :)1-4فهرست شركتهای دريافتكننده پرسشنامه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

نام شرکت
مهندسین مشاور موننکو
قدس نیرو
آيروس انرژی
مهندسی فرانیرو
مبنا صنعت ارين
مهندسی توان گستر دقیق
مهندسی تجهیزات برق ايران
مبنا نیرو
انرژی کوير پايا
آرمان انرژی
نیرو فراز جنوبشرق
آفرينه طوس
رسانیر توس
روشن گستر توس
نیرو افشان برق فارس
مهندسی نصر نیروی يزد
فنی مهندسی الوان نیرو آکام
صنايع آترين تبريز
الکترو سازه راژان
مهندسی خدمات نیرو شايان شرق

حوزه فعالیت
بخش تخصصی گروه خطوط انتقال و شبکه توزيع
بخش انتقال برق
تولید ،تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال ،پستهای انتقال
کلید در دست پستهای فشارقوی و خطوط انتقال و برقرسانی به صنايع بزرگ
نصب ،تست و راه اندازی پستها
تامین تجهیزات ،طراحی ،نصب ،تست و راهاندازی پستهای فشارقوی
دکل های خطوط انتقال ،يراق آالت خطوط و پست های انتقال
تجهیزات پست های فشار قوی ،حفاظت و کنترل
تامین تجهیزات ،طراحی ،نصب ،تست و راهاندازی پستهای فشارقوی
خطوط انتقال نیرو
تولید ،تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال ،پستهای انتقال
اجرای کلید در دست پست فشار قوی و خط انتقال
اجرای کلید در دست پست فشار قوی و خط انتقال
اجرای کلید در دست پست فشار قوی و خط انتقال
طراحی شبکه های توزيع و انتقال نیرو
تولید ،تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال ،پستهای انتقال  ،توزيع و فوق توزيع
مشاوره طراحی و اجرای پروژههای پستهای خطوط انتقال نیروگاههای مقیاس کوچک
مشاوره طراحی و اجرای پروژه های پست های خطوط انتقال
تامین تجهیزات ،طراحی ،نصب ،تست و راه اندازی خطوط انتقال برق
طراحی و تامین تجهیزات اجرای پروژه های خطوط و پست های توزيتع ،فتوق توزيتع و
انتقال نیرو

در مجموع  24پرسشنامه دريافت شد که نتايج اين پرسشنامهها وارد نرم افزار اکسل شتد و محاستبات الزم بترای اولويتت
بندی انجام شد .در ادامه نتايج مربوط به جذابیت و توانمندی تجهیزات و طراحی از نظر خبرگان پاسخدهنده در جدولهای (-4
 )2و ( )3-4ارائه شده است.
جدول( :)2-4جمعبندی نتايج جذابیت و توانمندی در بخش تجهیزات
رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

1

هادی

7.122

9.080

2

سیم محافظ

6.926

9.022

3

مقره

6.93

8.954

4

دکل

7.349

9.44

5

کابل

6.75

8.264

6

يراق آالت خط

7.039

8.919
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رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

7

فیلتر

5.119

5.965

8

تجهیزات زمین

6.79

8.176

9

مبدل AC/DC

4.55

4.482

10

سوئیچگیر

5.627

6.243

11

مانیتورينگ و کنترل و حفاظت

4.948

5.398

12

جبران کننده توان راکتیو

5.304

5.647

13

ادوات FACTS

4.27

3.911

14

ترانسفورماتور

6.064

7.43

15

برقگیر

6.088

7.468

16

رآکتور صافی

5.225

6.365

17

سازه

7.332

9.26

18

سیستم LV

6.372

7.84

19

يراق آالت پست

6.698

8.763

جمعبندی نتايج مربوط به ارزيابی جذابیت و توانمندی طراحی در جدول ( )3-4نشان داده شده است.
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جدول( :)3-4جمعبندی نتايج جذابیت و توانمندی در بخش طراحی
رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

1

مبدل AC/DC

4.27

5.855

2

فیلتر و راکتور

5.621

6.771

3

مطالعات حوزه پست

7.544

8.701

4

مقره

7.772

9.073

5

دکل

8.539

9.413

6

فونداسیون

8.555

9.552

7

سیستم زمین

8.175

8.956

8

کابل ها

7.353

8.857

9

هادیهای خطوط

7.914

9.24

10

مطالعات حوزه خط

8.155

9.323

11

آرايش فیزيکی پست

7.907

8.627

12

سیستم LV

6.382

8.478

13

سازه

8.316

9.236

14

شبکه زمین

7.75

8.63

15

سیستم حفاظت اضافه ولتاژ

5.982

7.718

16

تجهیزات سوئیچگیر

5.696

7.37

17

ترانسفورماتور

6.167

8.208

18

جبران ساز

5.408

6.619

19

ادوات FACTS

3.271

5.060

20

مانیتورينگ و کنترل و حفاظت

4.31

6.614

 -3-1-2تحلیل نتايج
در ابتدا میتوان میزان جذابیت و توانمندی را تفکیک کرد و نتايج مربوط به تجهیزات و طراحی را بر اساس هر يک از ايتن
دو معیار مرتب نمود .نتايج تفکیکی مرتب شده بر اساس جذابیت مربوط به تجهیزات و طراحی در جداول( )4-4و ( )5-4نشتان
داده شده است.
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جدول( :)4-4نتايج تفکیکی مرتب شده بر اساس جذابیت مربوط به تجهیزات
رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

1

دکل

7.349

9.44

2

سازه

7.332

9.26

3

هادی

7.122

9.080

4

يراق آالت خط

7.039

8.919

5

مقره

6.93

8.954

6

سیم محافظ

6.926

9.022

7

تجهیزات زمین

6.79

8.176

8

کابل

6.75

8.264

9

يراق آالت پست

6.698

8.763

10

سیستم LV

6.372

7.84

11

برقگیر

6.088

7.468

12

ترانسفورماتور

6.064

7.43

13

سوئیچگیر

5.627

6.243

14

جبران کننده توان راکتیو

5.304

5.647

15

رآکتور صافی

5.225

6.365

16

فیلتر

5.119

5.965

17

مانیتورينگ و کنترل و حفاظت

4.948

5.398

18

مبدل AC/DC

4.55

4.482

19

ادوات FACTS

4.27

3.911

بر اساس جدول فوق ،تجهیزات دکل ،سازه ،هادی و يراقآالت ختط دارای بیشتترين جتذابیت و تجهیتزات مانیتورينتگ و
کنترل و حفاظت ،مبدل  AC/DCو ادوات  FACTSدارای کمترين جذابیت هستند .نتتايج تفکیکتی مرتتب شتده بتر استاس
جذابیت مربوط به طراحی در جدول ( )5-4نشان داده شده است.
جدول( :)5-4نتايج تفکیکی مرتب شده بر اساس جذابیت مربوط به طراحی
رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

1

فنداسیون
دکل
سازه
سیستم زمین
مطالعات حوزه خط
هادیهای خطوط

8.555

9.552

8.539

9.413

8.316

9.236

8.175

8.956

8.155

9.323

7.914

9.24

2
3
4
5
6
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رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

7

آرايش فیزيکی پست
مقره
شبکه زمین
مطالعات حوزه پست
کابل ها
سیستم LV
ترانسفورماتور
سیستم حفاظت اضافه ولتاژ
تجهیزات سوئیچگیر
فیلتر و راکتور
جبران ساز
مانیتورينگ و کنترل و حفاظت
مبدل AC/DC
ادوات FACTS

7.907

8.627

7.772

9.073

7.75

8.63

7.544

8.701

7.353

8.857

6.382

8.478

6.167

8.208

5.982

7.718

5.696

7.37

5.621

6.771

5.408

6.619

4.31

6.614

4.27

5.855

3.271

5.060

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بر اساس جدول فوق در بخش طراحی ،فونداسیون ،دکل و سازه دارای بیشترين جذابیت و مانیتورينگ و کنترل و حفاظتت،
مبدل  AC/DCو ادوات  FACTSدارای کمترين جذابیت هستند .نتايج تفکیکی مرتب شده بر استاس توانمنتدی مربتوط بته
تجهیزات در جدول ( )6-4نشان داده شده است.
جدول( :)6-4نتايج تفکیکی مرتب شده بر اساس توانمندی مربوط به تجهیزات
رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

1

دکل

7.349

9.44

2

سازه

7.332

9.26

3

هادی

7.122

9.080

4

سیم محافظ

6.926

9.022

5

مقره

6.93

8.954

6

يراق آالت خط

7.039

8.919

7

يراق آالت پست

6.698

8.763

8

کابل

6.75

8.264

9

تجهیزات زمین

6.79

8.176

10

سیستم LV

6.372

7.84

11

برقگیر

6.088

7.468

12

ترانسفورماتور

6.064

7.43

13

رآکتور صافی

5.225

6.365

14

سوئیچگیر

5.627

6.243
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رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

15

فیلتر

5.119

5.965

16

جبران کننده توان راکتیو

5.304

5.647

17

مانیتورينگ و کنترل و حفاظت

4.948

5.398

18

مبدل AC/DC

4.55

4.482

19

ادوات FACTS

4.27

3.911

بر اساس جدول فوق ،بیشترين توانمندی مربوط به تجهیزات دکل ،سازه ،هادی و سیم محافظ ،کمترين توانمندی مربوط به
تجهیزات مانیتورينگ و کنترل و حفاظت ،مبدل  AC/DCو ادوات  FACTSاستت .نتتايج تفکیکتی مرتتب شتده بتر استاس
توانمندی مربوط به طراحی در جدول ( )7-4نشان داده شده است.
جدول( :)7-4نتايج تفكیكی مرتب شده بر اساس توانمندی مربوط به طراحی
رديف

تجهیز

جذابیت

توانمندی

1

فنداسیون

8.555

9.552

2

دکل

8.539

9.413

3

مطالعات حوزه خط

8.155

9.323

4

هادیهای خطوط

7.914

9.24

5

سازه

8.316

9.236

6

مقره

7.772

9.073

7

سیستم زمین

8.175

8.956

8

کابل ها

7.353

8.857

9

مطالعات حوزه پست

7.544

8.701

10

شبکه زمین

7.75

8.63

11

آرايش فیزيکی پست

7.907

8.627

12

سیستم LV

6.382

8.478

13

ترانسفورماتور

6.167

8.208

14

سیستم حفاظت اضافه ولتاژ

5.982

7.718

15

تجهیزات سوئیچگیر

5.696

7.37

16

فیلتر و راکتور

5.621

6.771

17

جبران ساز

5.408

6.619

18

مانیتورينگ و کنترل و حفاظت

4.31

6.614

19

مبدل AC/DC

4.27

5.855

20

ادوات FACTS

3.271

5.060
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بر اساس جدول فوق در بخش طراحی ،بیشترين توانمندی مربوط بته فنداستیون ،دکتل ،مطالعتات حتوزه ختط و کمتترين
توانمندی مربوط به مانیتورينگ و کنترل و حفاظت ،مبدل  AC/DCو ادوات  FACTSاست.

 -1-3-1-2ماتريس جذابیت -توانمندی فناوریهای سیستم انتقال برق با ظرفیت باال
قسمت اصلی تحلیل نتايج با توجه به متدولوژی ،از طريق تعیین جايگاه در ماتريس جذابیت –توانمندی صتورت متیگیترد.
همان طورکه از نام اين ماتريس نیز مشخص است از دو بعد جذابیت و توانمندی تشکیل شده است.
بر اساس معیارهای مطرح شده در ابتدای بخش و جمع بندی نتايج پرسشنامهها هر کدام از ابعاد جذابیت و توانمندی تعیین
شده اند و کافی است که اين مقادير در ماتريس نمايش داده شوند .ماتريس اولیهای که حاصل میشود در شکل ( )1-4نمتايش
داده شده است.
9

7

5

3

هادی

1
10

سیم محافظ

9

مقره

کابل
يراق آالت خط

7

فیلتر

6

تجهیزات زمین
AC/DCمبدل

5

سوئیچگیر
مانیتورينگ و کنترل و
حفاظت
جبران کننده توان راکتیو

4

FACTSادوات

3

ترانسفورماتور

2

برقگیر
رآکتور صافی
سازه

1

توانمندی بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

شكل ( :)1-4ماتريس جذابیت -توانمندی تجهیزات سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

جذابیت بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

دکل

8
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همان طور که از شکل فوق مشخص است تجهیزات دکل بیشترين جذابیت را در بین اين فناوریها دارد و پس از آن سازه
و هادی قرار دارند .کمترين میزان جذابیت مربوط به ادوات  FACTSاست .همچنین در زمینه توانمندی ،دکل بتاالتر از ستاير
فناوریها در نمودار مشخص است و پس از آن سازه و هادی قرار دارند .کمترين میزان توانمندی مربتوط بته ادوات FACTS

است.
ماتريس جذابیت و توانمندی مربوط به طراحی در سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال در شتکل ( )2-4نشتان داده شتده
است.

9

7

5

3

1
10

AC/DCمبدل
فیلتر و راکتور

9

مطالعات حوزه پست
مقره

8

دکل

7

سیستم زمین
کابل ها
هادی های خطوط

6

مطالعات حوزه خط
آرايش فیزيکی پست

5

LVسیستم
سازه

4

شبکه زمین
سیستم حفاظت اظافه
ولتاژ
تجهیزات سوئچگیر

3

ترانسفورماتور

2

جبران ساز
FACTSادوات
مانیتورينگ و کنترل و
حفاظت

1

توانمندی بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

شكل ( :)2-4ماتريس جذابیت -توانمندی طراحی سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

جذابیت بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

فونداسیون
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بر اساس شکل فوق ،جذابیت دکل و فنداسیون در بخش طراحی از همه بیشتر است و کمترين جتذابیت مربتوط بته مبتدل
 AC/DCو ادوات  FACTSاست .بیشترين توانمندی در بخش طراحی مربوط به فنداسیون و کمترين توانمنتدی مربتوط بته
ادوات  FACTSاست.

 -2-3-1-2ناحیهبندی ماتريس جذابیت-توانمندی
با توجه به ادبیات موضوع ،اين ماتريس به چند منطقه بايد تقسیم شود تا بتوان بر استاس آن ،دستت بته انتختاب زد .ايتن
ماتريس ،بیانگر جايگاه جذابیت و امکانپذيری هر يک از فناوریها است .در اين ماتريس برای تقسیمبندی میتوان از تقستیم
به سه ناحیه (با استفاده از خطوط شیب دار) ،چهار ناحیه ،نه ناحیه و شانزده ناحیه استفاده نمود .در اين میان با توجه به ماتريس
و نوع انتخاب در اين پروژه از روش تقسیم به سه ناحیه (با استفاده از خطوط شیبدار) استفاده شد .شکلهتای ( )3-4و ()4-4
تقسیمبندی سه ناحیه ای ماتريس جذابیت وتوانمندی در بخش تجهیزات و طراحی را نشان می دهند.
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9

7

5

1

3

10

هادی
سیم محافظ
مقره

1

دکل

9
2

کابل
يراق آالت خط

3

فیلتر

7

تجهیزات زمین

6

AC/DCمبدل
سوئیچگیر

5

مانیتورينگ و کنترل و
حفاظت
جبران کننده توان راکتیو

4

FACTSادوات
ترانسفورماتور

3

جذابیت بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

8

برقگیر
رآکتور صافی

2

سازه
LVسیستم
يراق آالت پست

1

توانمندی بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

شكل ( :)3-4ناحیهبندی ماتريس جذابیت -توانمندی تجهیزات سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

در شکل فوق  3ناحیه مشخص شده است .در ناحیه اول تجهیزات دکل ،سیم محافظ ،هادی ،سازه ،يراقآالت ختط ،مقتره،
يراقآالت پست ،کابل ،تجهیزات زمین ،ترانسفورماتور ،برقگیر و سیستم  LVقرار گرفته اند .فناوریهايی که در اين ناحیه قترار
می گیرند از طريق توسعه درونزا توسعه میيابند .در ناحیه دوم ،فناوریها از توانمندی و جذابیت نسبتاً بااليی برخوردار هستند و
بايستی دست به انتخاب زد .در اين ناحیه تجهیزات فیلتر ،رآکتور صافی ،سوئیچگیر ،جبرانکننده توان رآکتیتو و مانیتورينتگ و
کنترل و حفاظت قرار گرفته اند .در نهايت ،فناوریهای موجود در ناحیه سوم از توانمندی پايین و جذابیت نسبتاً پايینی برخوردار
هستند که بايد از آنها چشم پوشی کرد .تجهیزات مبدل  AC/DCو ادوات  FACTSدر اين ناحیه قرار گرفته اند.
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9

5

7

1

3

10

AC/DCمبدل
فیلتر و راکتور

1

9

مطالعات حوزه پست

2

مقره
دکل
فونداسیون

7

سیستم زمین
کابل ها
هادی های خطوط

6

مطالعات حوزه خط
آرايش فیزيکی پست

5

LVسیستم
سازه

4

شبکه زمین
سیستم حفاظت اظافه
ولتاژ
تجهیزات سوئچگیر

3

ترانسفورماتور

2

جذابیت بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

3

8

جبران ساز
FACTSادوات
مانیتورينگ و کنترل و
حفاظت

1

توانمندی بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

شكل ( :)4-4ناحیهبندی ماتريس جذابیت -توانمندی طراحی اجزای سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

بر اساس شکل فوق ،فونداسیون ،سازه ،دکل ،سیستم زمین ،مطالعات حوزه خط ،هادیهای خطوط ،آرايش فیزيکی پستت،
شبکه زمین ،مقره ،کابلها و مطالعات حوزه پست در ناحیه اول ماتريس جذابیت-توانمندی مربوط به طراحی قترار گرفتته انتد.
فناوریها يی که در اين ناحیه قرار می گیرند از طريق توسعه درونزا توسعه می يابند .در ناحیته دوم ،فنتاوریهتا از توانمنتدی و
جذابیت نسبتاً بااليی برخوردار هستند و بايستی دست به انتخاب زد .در اين ناحیه سیستم  ،LVسیستم حفاظتت اضتافه ولتتاژ،
ترانسفورماتور ،تجهیزات سوئیچگیر ،فیلتر و رآکتور ،جبرانساز قرار گرفته اند .در نهايت ،فناوریهای موجتود در ناحیته ستوم از
توانمندی پايین و جذابیت نسبتاً پايینی برخوردار هستند که بايد از آنها چشم پوشی کرد .مبدل  ،AC/DCمانیتورينگ و کنترل
و حفاظت و ادوات  FACTSدر اين ناحیه قرار گرفته اند.
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 -3-3-1-2تحلیل ابرهای فناوری در حوزه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
از طرفی ديگر میتوان نقاط حاصله را بر اساس شباهت در محتوا و میزان جذابیت يا توانمندی به دستههايی تقسیم کرد .در
نمودار زير ،سه دسته يا ابر فناوری برای تجهیزات نشان داده شده است.

هادی

9

7

سیم محافظ

کابل

3
1

مقره
دکل

5

1
10
9

2

دسته A

يراق آالت خط

3

فیلتر

7

دسته B

تجهیزات زمین
AC/DCمبدل

دسته C

سوئیچگیر

6

مانیتورينگ و کنترل و
حفاظت
جبران کننده توان راکتیو

5

FACTSادوات

4

ترانسفورماتور

3

برقگیر
رآکتور صافی

2

سازه
LVسیستم
يراق آالت پست

1

توانمندی بر مبنای اظهار سازندگان داخلی
شكل ( :)5-4نمودار ابرهای فناوری و دستهبندی آنها در بخش تجهیزات

نمودار ابر فناوری بخش طراحی در شکل ( )6-4ارائه شده است.

جذابیت بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

8
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9

5

7

1

3

10

AC/DCمبدل
فیلتر و راکتور
مطالعات حوزه پست

دسته A

1

9
2

مقره
دکل
فونداسیون
سیستم زمین

دسته B

7

کابل ها
هادی های خطوط

6

مطالعات حوزه خط
آرايش فیزيکی پست

دسته C

5

LVسیستم
سازه

4

شبکه زمین
سیستم حفاظت اظافه
ولتاژ
تجهیزات سوئچگیر

3

ترانسفورماتور

2

جذابیت بر مبنای اظهار سازندگان داخلی

3

8

جبران ساز
FACTSادوات
مانیتورينگ و کنترل و
حفاظت

1

توانمندی بر مبنای اظهار سازندگان داخلی
شكل ( :)6-4نمودار ابرهای فناوری و دستهبندی آنها در بخش طراحی

همان طور که از شکل های فوق مشخص است ابرهای فناوری در بخشهای تجهیزات و طراحی به سه دسته  B ،Aو C

تقسیم شده اند .فناوریهای موجود در هر دسته (در بخشهتای تجهیتزات و طراحتی) در جتداول ( )8-4و ( )9-4نشتان داده
شدهاند.
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جدول ( :)8-4دستهبندی بر اساس ابرهای فناوری در بخش تجهیزات
فناوری

عنوان دسته
دکل

A

B

سیم محافظ
هادی
سازه
يراقآالت خط
مقره
يراقآالت پست
کابل
تجهیزات زمین
ترانسفورماتور
برقگیر
سیستم LV
سوئیچگیر
جبرانکننده توان رآکتیو
مانیتورينگ و کنترل و حفاظت
فیلتر
رآکتور صافی
مبدل AC/DC

C
ادوات FACTS

دستهبندی ابرهای فناوری در بخش طراحی در شکل زير ارائه شده است.
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جدول ( :)9-4دستهبندی بر اساس ابرهای فناوری در بخش طراحی
عنوان دسته

A

B

فناوری
دکل
فنداسیون
سیستم زمین
سازه
مطالعات حوزه خط
هادیهای خطوط
آرايش فیزيکی پست
شبکه زمین
مقره
کابلها
مطالعات حوزه پست
سیستم LV
سیستم حفاظت اضافه ولتاژ
ترانسفورماتور
تجهیزات سوئیچگیر
فیلتر و رآکتور
جبرانساز
مبدل AC/DC

C

ادوات FACTS

مانیتورينگ و کنترل و حفاظت

پس از بررسی اين سه ابر فناوری نوبت به تعیین روش اکتساب هر يک از اين فناوریها میرسد .با توجته بته محتل قترار
گیری هر يک از اين ابرهای فناوری در ناحیههای ماتريس جذابیت -توانمندی در متورد روش اکتستاب آنهتا تصتمیمگیتری
خواهد شد.
از آنجا که ابر  Aدر ناحیه اول واقع شده است در نتیجه فناوریهای مربوط به اين ابر انتخاب میگردند .ابر  Bدر ناحیته دو
قرار گرفتهاست که ناحیه بهبود انتخابی میباشد و بايد دست به انتخاب زد .در نهايت ابر  Cدر ناحیه سه قرار گرفته است که از
فناوریهای اين ابر چشمپوشی میشود.
بنابراين مطالب و بر اساس تعابیر ناحیهبندی ماتريس ،جدول شماره ( )10-4را به عنوان جمع}ندی میتوان مشاهده نمود.
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جدول ( :)10-4استراتژی های كالن ناحیه بندی ماتريس
ناحیه

دسته

استراتژی کالن

1

A

توسعه درون زا

2

B

بهبود انتخابی

3

C

چشم پوشی

بر اساس اين تحلیل پوتفولیو استراتژی کالن هر کدام از ابرها به صورت زير است:
 توسعه درونزا :اين استراتژی کالن به ناحیه يک بر می گردد و به دلیل واقع شدن ابتر فنتاوری  Aدر ايتن ناحیته،
استراتژی انتخابی برای آن توسعه درونزا است .توسعهای که به صورت همهجانبه و در داخل کشور بايد صورت گیرد.
 بهبود انتخابی :اين استراتژی به فناوریهای واقع در ناحیه دو بر میگردد .بنابراين استراتژی مربوط به ابر فناوری B

بهبود انتخابی است .خروجی حاصل از اين استراتژی به تعیین روش اکتساب (يعنی توسعه درونزا ،همکتاری فناورانته و
خريد خارجی) منجر میشود .روشهای همکاری فناورانه از ديدگاه کیزا عبارتند از:
 تملک شرکتی :1شرکتی يک شرکت ديگر را به تملک ختود در متیآورد تتا بتوانتد بته تکنولتوژی يتا شايستتگی
تکنولوژی مورد نظر دست يابد.
 تملک فردی :شرکت جهت اکتساب تکنولوژی ،متخصصین مربوطه را استخدام و يا شرکت کوچتک ديگتر را بته
منظور دراختیار گرفتن افراد برخوردار از توانمندیهای تکنولوژيک و يا شايستگیهای مديريتی خريداری میکند.
 ادغام :2در اين روش شرکت يا شرکت ديگری که دارای تکنولوژی و يا شايستگی تکنولوژيک مورد نظر میباشتد
ادغام شده و شرکت جديدی از ادغام دو شرکت به وجود میآيد.
 خريد حق امتیاز :3شرکت امتیاز تکنولوژی خاصی را به دست میآورد.

Acquisition

1

Merger

2

Licencing

3
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 مشارکت با سهام :1در اين روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای تکنولوژی يتا شايستتگی تکنولوژيتک
بوده میخرد ولی بر آن کنترل مديريتی ندارد.
 سرمايهگذاری مشترک :2شرکت از طريق سهام ،سرمايهگذاری مشترک رسمی صورت داده و شترکت ستومی بته
وجود میآيد و هدف مشخص نوآوری تکنولوژی دنبال میشود.
 قرارداد تحقیق و توسعه :3شرکت میپذيرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و يا شرکتهای نوآور کوچک در زمینه
تکنولوژی مشخص تحقیق نموده و هزينههای آن را بپردازد.
 سرمايهگذاری در تحقیقات :4شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی  ،دانشگاه يا شترکتهتای
کوچک نوآور سرمايهگذاری نموده و فرصتها و ايدهها را دنبال میکند.
 اتحاد :5شرکت منابع تکنولوژيک را با شرکت هتای ديگتر بته اشتتراک گذاشتته و نیتل بته هتدف کلتی نتوآوری
تکنولوژيک را تعقیب میکند.
 کنسرسیوم :6چندين مؤسسه و شرکت مشترکا تالش میکنند به هدف کلی نوآوری تکنولوژيک نايل شوند.
 چشمپوشی :اين استراتژی به فناوریهايی بر میگردد که در ناحیه سه واقعشدهاند که با توجه به ماتريس دستته C
در اين ناحیه قرار گرفته است .بنابراين از فناوریهای اين دسته بايد چشمپوشی کرد و اين دسته اصال جزء اولويتتهتا
قرار ندارد.

Minority Equity

1

Joint Venture

2

R&D Contract

3

Research Funding

4

Alliance

5

Consortium

6
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 -2-2روش اكتساب فناوریهای سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
جهت تعیین روش اکتساب الگوريتمی توسط تیم مشاور و فنی طراحی شده است .اين الگتوريتم از چنتد شترط و ورودی و
تصمیمگیری در هر مرحله استفاده میکند .با ورود هر فناوری ،اولین شرطی که بررسی میشود وجود يا عدم وجود تولیدکننتده
داخلی میباشد .با توجه به اينکه تاکنون خطوط بیش از  400کیلوولت در کشور وجود نداشته بنابراين تولیدکنندهای هم در اين
زمینه وجود ندارد .در گام بعدی ابتدا سه شرط اساسی مورد بررسی قرار میگیرد که به شرح زير است:
 -1آيا فناوری در اواخر دوره رشد و بلوغ خود قرار ندارد؟
 -2آيا شکاف تکنولوژيک قابل پوشش است؟
 -3آيا هزينه و مدت زمان دستیابی به فناوری کم میباشد؟
با توجه به اين شروط و برخی شروط ديگر روش اکتساب مشخص میگردد که در ادامه تمامی حاالت ممکن مورد بررستی
قرار میگیرد:
 اولین حالت حالتی است که هر سه شرط برقرار باشد يعنی فناوری در اواخر دوره رشتد و بلتوغ ختود قترار نتدارد،
شکاف تکنولوژيک قابل پوشش است و هزينه و مدت زمان دستیابی به فناوری کتم استت .در ايتن حالتت روش
پیشنهادی برای اکتساب فناوری توسعه درونزا میباشد.
 در حالتی که دو شرط اول برقرار باشد ولی شرط سوم برقرار نبوده و هزينه و مدت زمان دستیابی به فناوری زيتاد
باشد آنگاه شرايط تحريمی مورد مالحظه قرار میگیرد .اگر فناوری مورد نظر در تحريم نباشد ،آنگاه روش اکتساب
پیشنهادی انتقال فناوری به صورت قانونی و متعارف خواهد بود و اگر تحريم باشد ،انتقتال فنتاروی از روشهتای
نامتعارف پیشنهاد میگردد.
 حالت بعدی ،حالتی است که يکی از دو شرط اول برقرار نیست(يعنی فناوری در اواخر دوره رشد و بلوغ خود قترار
داشته باشد يا شکاف تکنولوژيک قابل پوشش نباشد) آنگاه بايد استراتژيک بودن فناوری مورد بررسی قرار گیترد.
اگر فناوری استراتژيک باشد ،بدون توجه به شکاف تکنولوژيک به هزينه و مدت زمان دستیابی به فنتاوری توجته
می گردد که در اين حالت مشابه حالت قبل روش پیشنهادی میتواند توسعه درونزا  ،انتقال فناوری متعارف و يا به
داليل تحريمی انتقال از روشهای نامتعارف باشد .اگر فناوری که در اواخر دوره رشتد و بلتوغ ختود قترار نتدارد،
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استراتژيک هم نباشد آنگاه تقاضای فناوری مورد ارزيابی قرار می گیرد .اگر تقاضا زياد بود بازهم به بررسی متدت
زمان و هزينه دستیابی و شرايط گفته شده در قبل پرداخته میشود .اما اگر تقاضای فناوری هم کم بود اين بار بتا
توجه به شرايط تحريمی يکی از روشهای خريد خارجی يا خريد از روشهای نامتعارف انتخاب خواهد شد.
تمامی اين حاالت را میتوان در فلوچارتی به صورت شکل( )7-4به نمايش گذاشت.

تجهیز مورد نظر

انتقال فن وری

خی ر

انتقال از روش های
نامتعارف

بله

توسعه درونزا

كم

خريد داخلی

آيا در مورد اين فناوری در
تحريم هستیم

بله

آيا اين تجهیز تولید كننده داخلی
دارد

خی ر

زياد

هزينه و مدت زمان دستیابی
چگونه است

قابل پوشش

شكاف تكنولوژيک چگونه
است

خی ر

آيا اين فناوری در اواخر دوره بلو و
رشد خود قرار دارد

بله

یرقابل پوشش

آيا اين فناوری استراتژيک است

بله

نه

تقاضای فناوری چگونه است

زياد

كم

خريد خارجی

خی ر

آيا در مورد اين فناوری تحريم
هستیم

بله

خريد از روش های
نامتعارف

شكل( :)7-4الگوريتم تعیین روش اكتساب فناوری
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با توجه به نظرات متخصصان ،خروجتی الگتوريتم (روش اکتستاب پیشتنهادی) بترای فنتاوریهتای موجتود در ارتبتاط بتا
سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال در جداول( )11-4و ( )12-4میباشد.

جدول( :)11-4روش پیشنهادی اكتساب در بخش تجهیزات
رديف

تجهیز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

هادی
سیم محافظ
مقره
دکل
کابل
يراق آالت خط
فیلتر
تجهیزات زمین
مبدل AC/DC
سوئیچگیر
مانیتورينگ و کنترل و حفاظت
جبران کننده توان راکتیو
ادوات FACTS
ترانسفورماتور
برقگیر
راکتور صافی
سازه
سیستم LV
يراق آالت پست

ناحیه قرارگیری در ماتريس
جذابیت  -توانمندی
يک
يک
يک
يک
يک
يک
دو
يک
سه
دو
دو
دو
سه
يک
يک
دو
يک
يک
يک

روش اکتساب پیشنهادی
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
خريد خارجی
خريد خارجی
انتقال فناوری
توسعه درونزا
خريد خارجی
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا

بر اساس جدول فوق ،روش اکتساب هادی ،سیم محافظ ،مقتره ،دکتل ،کابتل ،يتراقآالت ختط ،فیلتتر ،تجهیتزات زمتین،
جبرانکننده توان رآکتیو ،ترانسفورماتور ،برقگیر ،رآکتور صافی ،سازه ،سیستتم  LVو يتراقآالت پستت توستعه درونتزا استت و
مطابق نظر خبرگان و متخصصان اين حوزه بايد از طريق فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور به دانش فنی ساخت اين
تجهیزات دست يافت .همچنین روش اکتساب تجهیز مانیتورينگ و کنترل و حفاظت انتقال فناوری است که اين انتقال میتواند
از طريق يکی از روشهای پیشنهادی ارائه شده در بخشهای قبلی صورت بگیرد .در نهايت ،پیشنهاد میشود مبدل ،AC/DC
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سوئیچگیر و ادوات  FACTSاز شرکتهای خارجی تأمین شود .نتايج مربوط به روش اکتساب در بخش طراحی در جدول (-4
 )12ارائه شده است.
جدول( :)12-4روش اكتساب پیشنهادی در بخش طراحی
رديف

تجهیز /حوزه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مبدل AC/DC

فیلتر و راکتور
مطالعات حوزه پست
مقره
دکل
فونداسیون
سیستم زمین
کابل ها
هادیهای خطوط
مطالعات حوزه خط
آرايش فیزيکی پست
سیستم LV
سازه
شبکه زمین
سیستم حفاظت اضافه ولتاژ
تجهیزات سوئیچگیر
ترانسفورماتور
جبران ساز
ادوات FACTS
مانیتورينگ و کنترل و حفاظت

ناحیه قرارگیری در ماتريس
جذابیت  -توانمندی
سه
دو
يک
يک
يک
يک
يک
يک
يک
يک
يک
دو
يک
يک
دو
دو
دو
دو
سه
سه

روش اکتساب پیشنهادی
خريد خارجی
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
توسعه درونزا
خريد خارجی
انتقال فناوری

بر اساس نتايج جدول فوق،
بر اساس جدول فوق ،روش اکتساب دانش طراحی فیلتر و رآکتور ،مطالعات حوزه پست ،مقتره ،دکتل ،فنداستیون ،سیستتم
زمین ،کابلها ،هادیهای خطوط ،مطالعات حوزه خط ،آرايش فیزيکی پست ،سیستم  ،LVسازه و شبکه زمین ،سیستم حفاظت
اضافه ولتاژ ،تجهیزات سوئیچگیر ،ترانسفورماتور و جبرانساز توسعه درونزا است و طبق نظر خبرگان و متخصصان اين حوزه بتا
توجه به توان باالی موجود در کشور میتوان به دانش طراحی اين تجهیزات يا حوزهها دست پیدا کرد .همچنین روش اکتساب
دانش طراحی مانیتورينگ و کنترل و حفاظت انتقال فناوری است که اين انتقال میتواند از طريق يکی از روشهای پیشنهادی
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ارائه شده در بخشهای قبلی صورت بگیرد .با توجه بته جتذابیت و توانمنتدی نستبتاً پتايین توستعه ادوات  FACTSو مبتدل
 AC/DCدر داخل کشور ،میتوان اين تجهیزات را از طريق خريد خارجی تأمین کرد.

 -3-2راهبردهای تعیین شده برای توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال
در راستای نیل به اهداف توسعهی فناوری سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال بايد راهبردهای توسعه اين فناوری شناخته
شود .فرايند تدوين راهبردها در شکل ( )8-4نشان داده شده است .در اين فرايند ،ابتدا با استفاده از اطالعات مرحله دوم پروژه،
حوزههای فناورانه مشخص گرديد .سپس با اولويتبندی در بخش تجهیزات و دانش فنی طراحی ،روش اکتساب مشخص شد.
همچنین تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری جانبی در نظر گرفته شدند .در انتها با در نظر گرفتن چشمانداز و محورهای اهداف
کالن و همچنین روشهای اکتساب مشخص شده 6 ،راهبرد برای توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال تدوين شتد .از
اين تعداد 4 ،راهبرد مربوط به روشهای اکتساب 1 ،راهبرد مربوط به تجهیزات جانبی و  1راهبرد مربتوط بته اهتداف افتزايش
ظرفیت و صادرات برق است.
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شناسايی حوزه های فناورانه در سیستم های انتقال
برق با ظرفیت باال

 تعیین روش اکتساب تجهیزات اصلی درحوزههای خط و پست و ادوات
FACTS
 تعیین روش اکتساب دانش فنی طراحی تعیین زيرساختهای سختافزاری ونرمافزاری پشتیبان

در نظر گرفتن چشمانداز و
محورهای اهداف کالن

 تدوين  4راهبرد بر مبنای نوع روش اکتساب به دست آمده -تدوين  1راهبرد در جهت تأمین زيرساختهتای ستختافتزاری و

نرمافزاری پشتیبان
 -تدوين  1راهبرد با توجه به چشمانداز و محورهای اهداف کالن

شكل( :)8-4فرايند تدوين راهبردهای توسعه سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال

اين  6راهبرد شناسايی شده عبارتند از:
 -1زمینه سازی تحقق اهداف و سیاستهای کالن توسعه صنعت برق در بختش توستعه ظرفیتت شتبکه بترق کشتور و
افزايش صادرات برق به کشورهای عراق ،ترکیه ،پاکستان ،آذربايجان و روسیه.
 -2تامین و تجهیز زيرساختهای سختافزاری و نرمافزاری پشتیبان مورد نیاز در احداث فناوری سیستمهای انتقال بترق
با ظرفیت باال شامل تجهیزات نقشهبرداری و مستیريابی ،تجهیتزات بترجگتذاری ،تجهیتزات ستیمکشتی و کشتتی و
رباتهای کابلگذار در حوزه خط و تجهیزات نقشهبرداری و حمل و نقل در حوزه پست.
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 -3دستیابی به دانش فنی ساخت تجهیزات با تاکید بر ظرفیتسازی هدفمنتد و حمتايتی از توانمنتدیهتا و قابلیتتهتای
سازندگان داخلی تجهیزات استراتژيک شامل هادی ،سیم محافظ ،مقره ،دکل ،يراقآالت خط ،کابل ،فیلتر ،تجهیتزات
زمین ،جبران کننده توان راکتیو ،ترانسفورماتور ،برقگیر ،راکتور صافی ،سازه ،سیستم  LVو يراق آالت پست.
 -4همکاری و مشارکت با شرکتهای پیشرو در بومیسازی دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات مانیتورينگ ،کنتترل و
حفاظت.
 -5تامین ساير تجهیزات مورد نیاز شامل مبدل  ،AC/DCسوئیچگیر و ادوات  FACTSاز طريق خريد خارجی.
 -6دستیابی به دانش طراحی فناوری سیستمهای انتقال برق با ظرفیت باال در حوزه دانش فنی طراحتی فیلتتر و راکتتور،
مقره ،دکل ،فونداسیون ،سیستم زمین ،کابل ،هادیهای خطوط ،سیستم  ،LVسازه ،شتبکه زمتین ،سیستتم حفاظتت
اضافه ولتاژ ،تجهیزات سوئیچگیر ،ترانسفورماتور و جبرانساز و تسلط به دانش فنتی مطالعتات حتوزه ختط و پستت و
آرايش فیزيکی پستها.
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پیوست  -1پرسشنامه ارزيابی جذابیت و توانمندی (تجهیزات)

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی:

تحصیالت /تخصص:

شماره تماس:

آدرس پست الكترونیک:
آيا مايل هستید اطالعات شخصی جنابعالی در بانک اطالعاتی متخصصین
ذخیره گردد
تجربیات قبلی (در صورت امكان) به صورت خالصه ضمیمه گردد

مالحظات:
اين پرسشنامه حاوی  11سؤال است که  4سؤال اول مربوط به ارزيابی توانمندی و  7سؤال بعدی مربوط به ارزيابی جذابیت است .تمام
فناوریهای کلیدی در زير هر يک از سؤاالت درج شده است .برای پاسخ به سؤاالت 2خواهشمند است عدد گزينه مورد نظر خود (از  1تا  )4را
انتخاب کنید و در داخل خانه مربوط به هر يک از فناوری ها وارد کنید.برای پاسخ به بقیه سؤاالت ،عدد مربوط به پاسخ هر سؤال را (از عدد  1تا )10
در داخل خانه مربوط به هر يک از فناوری ها وارد نمايید.
خواهشمند است میزان آشنايی خود را با هر يک از فناوریها با اعداد  0تا  5در جدول زير مشخص کنید .عدد  0به معنای عدم آشنايی و عدد 5
به معنای آشنايی کامل جنابعالی با اين فناوری است.
فناوری

سوئیچگیر

مبدل AC/DC

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

کابل

دکل

مقره

سیم
محافظ

هادی

میزان
آشنايی
فناوری
میزان
آشنايی

مانیتورينگ و
کنترل و حفاظت

ادوات

جبران کننده

ترانسفورماتور

FACTS

توان رآکتیو

و راکتور

برقگیر

رآکتور
صافی

يراقآالت
پست

سازه

سیستم
LV

يراقآالت
خط
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سؤال

رديف

سؤاالت مربوط به ارزيابی توانمندی
وضعیت دسترسی به دانش فنی مربوط به اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)1
دانش فنی موجود در سطح ايده آل است

سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

مبدل AC/DC

ادوات

دانش فنی موجود بسیار ناچیز است

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم
محافظ

سازه

هادی

يراقآالت خط

سیستم LV

آيا مواد اصلی مورد نیاز برای توسعه اين فناوری در كشور موجود است
.1

در صورت منفی بودن پاسخ ،كدام يک از حاالت زير وجود دارد

)2

سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

بلی

.2

تهیه مواد اصلی از خارج از کشور به سهولت امکانپذير است.

.3

تهیه مواد اصلی از خارج از کشور ممکن اما با محدوديت مواجه است.

.4

به علت تحريم ،امکان تهیه مواد اولیه از خارج از کشور امکانپذير نیست.

مبدل AC/DC

ادوات

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم
محافظ

سازه

هادی

يراقآالت خط

سیستم LV

وضعیت دسترسی به منابع انسانی متخصص برای توسعه اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)3

تعداد منابع انسانی متخصص اين فناوری
در سطح ايده آل است

تعداد منابع انسانی متخصص اين فناوری بسیار کم است
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ادوات
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تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

سیم

مقره

هادی

محافظ

يراقآالت
پست

سازه

يراقآالت خط

سیستم LV

وضعیت دسترسی به زيرساخت سخت افزاری مورد نیاز برای توسعه اين فناوری (مانند آزمايشگاه ها ،ابزار،
)4

ماشین آالت و  )...را چگونه ارزيابی می كنید
زيرساخت سخت افزاری مورد نیاز به طور

زيرساخت سخت افزاری مورد نیاز وجود ندارد

کامل وجود دارد
سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

مبدل AC/DC

ادوات

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم

هادی

محافظ

سازه

يراقآالت خط

سیستم LV

سؤاالت مربوط به ارزيابی جذابیت
میزان اشتغالزايی ناشی از توسعه اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)5
بسیار زياد
سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

)6

مبدل AC/DC

ادوات

بسیار کم

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

قطعات مورد نیازبرای توسعه اين فناوری تا چه حد استراتژيک مجسوب میشوند

سیم
محافظ

سازه

هادی

سیستم LV

يراقآالت خط
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بخش عمده قطعات مورد نیاز در داخل

بخش اندکی از قطعات مورد نیاز در داخل کشور تولید می شد

کشور تولید می شود

سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

مبدل AC/DC

ادوات

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم
محافظ

سازه

هادی

سیستم LV

يراقآالت خط

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
62
ویرایش اول ،مهر 1393

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

هزينه دستیابی به دانش فنی و بومی سازی اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)7
بسیار کم

سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

)8

مبدل AC/DC

ادوات

بسیار زياد

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم

سازه

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

سیستم LV

میزان كاربرد اين فناوری را در ساير حوزه ها (خارج از صنعت برق) چگونه ارزيابی می كنید
بسیار زياد

سوئیچگیر

هادی

محافظ

يراقآالت خط

مبدل AC/DC

ادوات

بسیار کم
تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم
محافظ

سازه

يراقآالت خط

هادی

سیستم LV

میزان ارزش افزوده ناشی از توسعه اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)9
بسیار زياد

سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

مبدل AC/DC

ادوات

بسیار کم

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

امكان صادرات اين فناوری در آينده را چگونه ارزيابی می كنید
)10
بسیار زياد

بسیار کم

سیم
محافظ

سازه

هادی

سیستم LV

يراقآالت خط
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ادوات
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تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم
محافظ

سازه

هادی

يراقآالت خط

سیستم LV

مدت زمان الزم برای توسعه اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)11
بسیار زياد

سوئیچگیر

مانیتورينگ و کنترل
و حفاظت

مبدل AC/DC

ادوات

بسیار کم

تجهیزات زمین

فیلتر و راکتور

جبران کننده توان

ترانسفورماتور و

FACTS

رآکتیو

راکتور

کابل

دکل

برقگیر

رآکتور صافی

مقره

يراقآالت
پست

سیم
محافظ

سازه

هادی

سیستم LV

يراقآالت خط
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پیوست  -2پرسشنامه ارزيابی جذابیت و توانمندی
(دانش فنی طراحی)

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی:

تحصیالت /تخصص:

شماره تماس:

آدرس پست الكترونیک:
آيا مايل هستید اطالعات شخصی جنابعالی در بانک اطالعاتی متخصصین
ذخیره گردد
تجربیات قبلی (در صورت امكان) به صورت خالصه ضمیمه گردد

مالحظات:
اين پرسشنامه حاوی  6سؤال است که  3سؤال اول مربوط به ارزيتابی توانمنتدی و  3ستؤال بعتدی مربتوط بته ارزيتابی جتذابیت استت .تمتام
فناوریهای کلیدی در زير هر يک از سؤاالت درج شده است .برای پاسخ به سؤال  1خواهشمند است عدد گزينه مورد نظر خود (از  1تا  )4را انتخاب
کنید و در داخل خانه مربوط به هر يک از فناوری ها وارد کنید.برای پاسخ به بقیه سؤاالت ،عدد مربوط به پاسخ هتر ستؤال را (از عتدد  1تتا  )10در
داخل خانه مربوط به هر يک از فناوری ها وارد نمايید.
خواهشمند است میزان آشنايی خود را با هر يک از فناوریها با اعداد  0تا  5در جدول زير مشخص کنید .عدد  0به معنای عدم آشنايی و عتدد 5
به معنای آشنايی کامل جنابعالی با اين فناوری است.
فناوری

مطالعات حوزه خط

هادیهای
خطوط

کابلها

سیستم زمین

فونداسیون

دکل

مقره

مطالعات

فیلتر و

مبدل

حوزه پست

راکتور

AC/DC

میزان
آشنايی

فناوری

مانیتورينگ و
کنترل و حفاظت

ادوات

FACTS

جبران ساز

ترانسفورماتور و
راکتور

تجهیزات
سوئچگیر

سیستم
حفاظت

آرايش
شبکه زمین

سازه

سیستم

فیزيکی

LV

اظافه ولتاژ

پست
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میزان
آشنايی

سؤال

رديف

سؤاالت مربوط به ارزيابی توانمندی
وضعیت دسترسی به دانش فنی مربوط به اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید

)1

مطالعات حوزه خط

-1

وجود ندارد

-2

دسترسی در سطح Conceptual

-3

دسترسی در سطحBasic

-4

دسترسی در سطحDetail

هادیهای
خطوط

مانیتورينگ و

ادوات

کنترل و حفاظت

FACTS

کابلها

جبران ساز

سیستم زمین

ترانسفورماتور و
راکتور

فونداسیون

تجهیزات سوئچگیر

دکل

سیستم حفاظت
اظافه ولتاژ

مقره

مطالعات

فیلتر و

مبدل

حوزه پست

راکتور

AC/DC

سازه

سیستم LV

آرايش
شبکه زمین

فیزيکی
پست

وضعیت دسترسی به منابع انسانی متخصص برای توسعه اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)2

تعداد منابع انسانی متخصص اين فناوری در

تعداد منابع انسانی متخصص اين فناوری بسیار کم است

سطح ايده آل است
مطالعات حوزه خط

هادیهای
خطوط

مانیتورينگ و

ادوات

کنترل و حفاظت

FACTS

کابلها

جبران ساز

سیستم زمین

ترانسفورماتور و
راکتور

فونداسیون

تجهیزات سوئچگیر

دکل

سیستم حفاظت
اظافه ولتاژ

مقره

مطالعات

فیلتر و

مبدل

حوزه پست

راکتور

AC/DC

سازه

سیستم LV

آرايش
شبکه زمین

فیزيکی
پست
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وضعیت دسترسی به زيرساخت سخت افزاری مورد نیاز برای توسعه اين فناوری (مانند آزمايشگاه ها ،ابزار،
)3

ماشین آالت و  )...را چگونه ارزيابی می كنید
زيرساخت سخت افزاری مورد نیاز به طور

زيرساخت سخت افزاری مورد نیاز وجود ندارد

کامل وجود دارد
مطالعات حوزه خط

هادیهای
خطوط

مانیتورينگ و

ادوات

کنترل و حفاظت

FACTS

کابلها

جبران ساز

سیستم زمین

ترانسفورماتور و
راکتور

فونداسیون

تجهیزات سوئچگیر

دکل

سیستم حفاظت
اظافه ولتاژ

مقره

مطالعات

فیلتر و

مبدل

حوزه پست

راکتور

AC/DC

سازه

سیستم LV

آرايش
شبکه زمین

فیزيکی
پست
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سؤاالت مربوط به ارزيابی جذابیت
قطعات مورد نیازبرای توسعه اين فناوری تا چه حد استراتژيک مجسوب میشوند
)4

بخش عمده قطعات مورد نیاز در داخل

بخش اندکی از قطعات مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود

کشور تولید می شود
مطالعات حوزه خط

هادیهای
خطوط

مانیتورينگ و

ادوات

کنترل و حفاظت

FACTS

کابلها

جبران ساز

سیستم زمین

ترانسفورماتور و
راکتور

فونداسیون

تجهیزات سوئچگیر

دکل

سیستم حفاظت
اظافه ولتاژ

مقره

مطالعات

فیلتر و

مبدل

حوزه پست

راکتور

AC/DC

سازه

سیستم LV

آرايش
شبکه زمین

فیزيکی
پست

هزينه دستیابی به دانش فنی و بومی سازی اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)5
بسیار کم

مطالعات حوزه خط

هادیهای
خطوط

مانیتورينگ و

ادوات

کنترل و حفاظت

FACTS

کابلها

جبران ساز

بسیار زياد

سیستم زمین

ترانسفورماتور و
راکتور

فونداسیون

تجهیزات سوئچگیر

دکل

سیستم حفاظت
اظافه ولتاژ

مقره

مطالعات

فیلتر و

مبدل

حوزه پست

راکتور

AC/DC

سازه

سیستم LV

آرايش
شبکه زمین

فیزيکی
پست

مدت زمان الزم برای توسعه اين فناوری را چگونه ارزيابی می كنید
)6
بسیار زياد

مطالعات حوزه خط

هادیهای
خطوط

مانیتورينگ و

ادوات

کنترل و حفاظت

FACTS

کابلها

جبران ساز

بسیار کم
سیستم زمین

ترانسفورماتور و
راکتور

فونداسیون

تجهیزات سوئچگیر

دکل

سیستم حفاظت
اظافه ولتاژ

مقره

شبکه زمین

مطالعات

فیلتر و

مبدل

حوزه پست

راکتور

AC/DC

سازه

سیستم LV

آرايش
فیزيکی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
68
فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

ویرایش اول ،مهر 1393
پست

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
69
ویرایش اول ،مهر 1393

فاز  :3تدوین ارکان جهت ساز

پیوست  -3واژهنامه
Vision

چشمانداز

چشمانداز عبارتست از تصوير مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در يک
افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت ديگر چشمانداز ،بیان صريح سرنوشتی است که
فناوری بهسوی آن حرکت میکند و تصوير آيندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.

Goals

اهداف كالن

پاسخگويی به اين سؤال اساسی که "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدی بايد دست يابد؟"،
بیانکنندهی اهداف کالن است .تعريف اين مقاصد بلندمدت راهبردی به شفافسازی چشمانداز تعیین شده کمک میکند.

راهبرد ملی فناورانه

National Technology Strategy

دربرگیرندهی مجموعهای از جهتگیریهايی است که به سواالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف کالن
پاسخ میدهد .راهبردها را میتوان معینکننده مجموعه جهتگیریهای اصلی برای دستیابی به اهداف دانست .اين
جهتگیریها مشتمل بر انتخاب اولويتهای فناورانه ،تعیین رويکرد توسعه ،و مشخص نمودن سبک اکتساب است.
رويكرد باال-به-پايین

Top-Down Approach

رويکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم يک آيندهی مطلوب برای توسعه فناوری است .رويکرد باال-به-پايین با تعريتف
چشمانداز و و تبیین آن در قالب اهداف ،مسیر حرکت بهسمت آينده را مشخص میکنند.
رويكرد پايین-به-باال

Bottom-Up Approach

رويکردی که نگاهی مسئله محور به توسعه فناوری دارد .اين رويکرد به تعريف اهداف توسعه بر مبنای پتايش محتیط داختل و
خارج (نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدها) میپردازد.
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Technology Acquisition Mode

سبک اكتساب فناوری

تصمیمگیری در مورد نحوهی توسعه به يکی از اشکال تحقیق و توسعه داخلی ،همکاری فناورانه و خريد فنتاوری ،بیتانکننتده
سبک اکتساب فناوری است .توسعه درونزا به معنای توسعهای استا که به صورت همهجانبه و در داخل کشور بايد صورت گیرد.
همکاری فناورانه شامل روشهايی نظیر تملک ،خريد لیسانس و سرمايهگذاری مشترک برای انتقال فنتاوری بته کشتور استت.
خريد فناوری به معنای خريد آن دسته از فناوری هايی است که به لحاظ جذابیت و امکانپذيری توسعه در رتبه پايینی قرار دارند
و توجیهی برای توسعه داخلی آنها وجود ندارد.

Strategy

راهبرد

راهبرد ،راه رسیدن به اهداف طراحی شده در مسیر چشمانداز با رويکرد باال-به-پتايین استت .ايتن راه در حقیقتت منتخبتی از
گزينههای جايگزين است که در نهايت به توسعه فناوری میانجامد.
ارزيابی توانمندی فناورانه

Technological Capability Assessment

سنجش سطح توانمنديهای بالفعل و بالقوه (قابلیت) در سطوح بنگاهی ،بخشی و يا ملی است که بهمنظور تعیین شکاف فناورانه
و پرکردن خالهای موجود.

جهتگیریهای

Macro Directions

جهتگیری کالن تصمیماتی است که به شکلدهی آيندهی مطلوب میانجامد .هم بهمعنی ايجاد يک تصوير از اين آينده و هم
بهمعنی تعیین مسیر و چگونگی دستیابی به آن است.
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-1مقدمه
در مرحله چهارم طرح «سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال» ،اقدامات موورد نیواز
براي تحقق چشم انداز ،اهداف و راهبردها مشخص می گردد .اين اقدامات براي رفع مشكالت موجود در ابعاد توسوعه و انتشوار
دانش ،فعالیتهاي كارآفرينی ،شكل دهی به بازار ،تامین منابع مالی ،انسانی و مواد ،مشروعیت بخشی و جهت دهی به سیسوتم
در حوزه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال تعیین میشود ] .[1ورودي الزم براي تعیین ايون اقودامات ،چوالشهوا و
مشكالت موجود در هر يك از اين ابعاد است كه با كمك كارشناسان و خبرگان در زمینه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
استخراج میشود.
ساختار اين گزارش به اين صورت است .در بخش اول درباره مبانی نظري تدوين اقدامات اين سند صحبت میشود .سوس
فرايند تدوين اقدامات سند توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال مورد بحث قرار میگیرد .در نهايت ،اقدامات تدوين شده
براي رفع موانع توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ارائه خواهد شد.

-2چارچوب نظري تدوين اقدامات سند توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مبناي تدوين اين اقدامات در اين سند نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعريف كارلسوون و اسوتانكیويكز ] [2نظوام
فناورانه عبارت است از« :شبكهاي پويا از عامالن 1كه در يك ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زيرساختهاي نهادي خوا

بوا

يكديگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند»
نقطه آغاز تحلیل يك نظام فناورانه نوآوري بر يك منطقه جغرافیايی يا بخش صنعتی متمركز نیست ،بلكه بر يك تكنولوژي
يا يك زمینه فناورانه متمركز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزيابی توسعه يك نوآوري فناورانه
خا

در قالب ساختار يا فرآيندهاي پشتیبان (يا مخرب) آن است .از اين منظر ،میتوان به اين رويكرد بهعنووان يوك گونوهي

- Agents

1

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
2
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،دي 1393

خردنگر 1از مفهوم نظام هاي بخشی نوآوري نگريست .رويكرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههواي عموومی رويكردهواي
نظام نوآوري است .با اين وجود ،دو مشخصه ،اين رويكرد را از رويكردهاي ديگر متمايز میسازد .اولین مشخصه ،تاكید رويكرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شايستگی اقتصادي ،توانايی توسعه و استفاده از فرصتهاي جديد كسب و كار بهعنووان جنبوهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .اين رويكرد بر كافی نبودن تحريك جريانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناورانوه و عملكورد
اقتصادي تاكید میكند .تحريك جريانهاي دانش براي تحريك فعاالنه دانشهاي موجود بهمنظور ايجاد فرصوتهواي جديود
كسب و كار ،الزم است .اين جنبه رويكرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخا

بهعنوان منابع نوآوري تاكید مویكنود .ايون

موضوع توسط رويكردهاي كلنگر 2نظام نوآوري مغفول واقع گرديده است .تمركز بر فعالیتهاي كارآفرينانه ،مكمّل تاكیود بور
جريانهاي دانش است .مشخصه دوم متمايز كننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رويكردهاي ديگر ،تمركز زياد آن
بر پويايی سیستم است .تمركز بر اقدام كار آفرينانه ،پژوهشگران حوزه نظوام فناورانوه نووآوري را تشوويق بوه نگريسوتن بوه آن
بهعنوان چیزي كرده است كه در طول زمان ايجاد میگردد.

 -1-2كاركردها در نظام نوآوري فناورانه
هدف هر نظام نوآوري از جمله نظام نوآوري فناورانه ،تحقق اهداف فرايند نوآوري است .اين اهداف شوامل خلوق ،انتشوار و
بهرهبرداري از فناوري است كه در قالب توسعه فناورانه ،بهظهور میرسد .حال دستههاي مختلف فعالیوتهوايی كوه بور توسوعه
فناوري اثر میگذارند ،كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نوام مویگیرنود .كاركردهوا ،فراينودهايی هسوتند كوه وجوود آنهوا در
شكلگیري يك نظام نوآوري فناورانه ضروري است .هريك از اين كاركردها ،میتواند از طريق فعالیتهواي گونواگون محقوق
شوند .در راستاي شكلگیري نظام نوآوري فناورانه براي يك فناوري 7 ،كاركرد گونواگون بايود محقوق گوردد .از طرفوی ،ايون
كاركردها بر يكديگر اثرگذار هستند و میتوانند منجر به تقويت و يا تضعیف يكوديگر شووند .درنتیجوه چنوین تعوامالتی میوان

- Micro oriented

1

- Macro oriented

2
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كاركردها ،حلقههاي علی و معلولی متفاوتی قابل شناسايی هستند .بنابراين ،در ادامه به معرفی كاركردها و چگونگی اثرگوذاري
آنها بر يكديگر پرداخته خواهد شد.
از آنجايی كه تنها با تحلیل ساختاري نظامهاي فنی-اجتماعی نمیتووان تغییورات فناورانوه را تحلیول كورد ،ايون رويكورد
میبايست فراهمآورنده چارچوبی براي تحلیل فرايندي نظامهاي فنی-اجتماعی باشد .بدين منظور ،محققان مختلف به تعريوف
كاركردهاي نظام نوآوري پرداختهاند.
اولین بار جانسون در سال  2001شش كاركرد را پیشنهاد نمود .در سال  2007هكرت اين  6كاركرد را به صورت عملیواتی
تست كرد و در نهايت  7كاركرد زير را پیشنهاد نمود:
فناوريهاي كار آفرينی
توسعه دانش
انتشار دانش
جهتدهی به سیستم
شكلدهی به بازار
تامین و تسهیل منابع
مقبولیت بخشی
در سال  2008برگك نیز  7كاركرد را با تغییراتی بسیار كوچك نسبت به كاركردهاي معرفی شده توسوط هكورت پیشونهاد
نمود كه در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود ].[3
فعالیتهاي كارآفريني
كارآفرينان از بازيگران كلیدي در نظامهاي نوآوري بهشمار میروند .فعالیتهاي كارآفرينی را نیز مویتووان در قالوب
يكی از فرآيندهاي اصلی نظام نوآوري جاي داد .فعالیت كارآفرينی عبارتست از تبديل دانش فنی موجود بوه كسوب و
كارهاي جديد .اين كار از طريق انجام پروژههاي اجرايی انجام میشود .بنابراين ،از الزمههاي انجام فعالیت كارآفرينی،
وجود دانش فنی است .نكته قابل بیان آن است كه هر بازيگري (شامل هر بازيگري در بخش خصوصی يا عموومی و
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يا بازيگران دولتی ،دانشگاهی و يا صنعتی) كه به انجام فعالیتهواي كوارآفرينی مبوادرت ورزد ،در آن مقطوع خوا
بهعنوان كارآفرين شناخته میشود .بنابراين ،در برخی موارد ،حتی دولتها نیز میتوانند در نقش كارآفرين ظاهر شوند.
بهطور كلی میتوان دو زيركاركرد را براي فعالیتهاي كوارآفرينی متصوور شود :ايجواد فرصوتهواي كواري جديود و
شناساندن فرصتهاي كاري جديد .در ايجاد فرصتهاي كاري جديد ،كسب سود بهطور مسوتقیم موورد هودف قورار
میگیرد؛ درحالیكه در شناساندن فرصتهاي كاري جديد ،ايجاد مشروعیت براي آن محصول يا خدمت (و در سطحی
باالتر براي تكنولوژي) هدف اصلی فعالیت است .در اين حالت ،با ايجاد مشروعیت براي محصول يا خدمت ارائه شده،
زمینهاي براي كسب سود فراهم میشود.
میتوان گفت كه فعالیتهاي كارآفرينی شامل تالشهايی است كه بطور مسوتقیم بوه تجواريسوازي محصووالت و
خدمات ارائه شده بر پايهي دانش فنی موجود میپردازند .درحقیقت ،اين فعالیت است كه يك نظام نوآوري را از يوك
نظام تحقیقات متمايز میسازد .الزم به ذكر است كه انجام فعالیتهاي كارآفرينی مویتوانود منجور بوه شوكلگیوري
دانشهاي جديد از تكنولوژي موجود گردد .بنابراين ،از يكسو توسعه دانش الزمه انجام فعالیتهاي كارآفرينانه است و
از سوي ديگر ،فعالیتهاي كارآفرينانه با افزايش دانش فنی در رابطه با تكنولوژي همراه است.
در ادبیات ،نمونههايی از فعالیتهاي مربوط به اين كاركرد برشمرده شدهاند:
 سرمايهگذاريهاي خطرپذير صورتپذيرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي تكنولوژي
 ورود شركتهاي نوآور در عرصهي تجاريسازي تكنولوژي
تأسی

شركتهاي نوپا

ورود شركتهاي موجود در حوزههاي ديگر به حوزه تكنولوژي
 ارائهي محصوالت و خدمات جديد در زمینهي تكنولوژي
 فعالیتهاي انجام شده با هدف نمايش و توجیهپذير ساختن تكنولوژي
برگزاري نمايشگاه تكنولوژي
انجام پروژههاي نمايشی
توسعه دانش
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كاركرد توسعه دانش ،دربرگیرنده تمامی فعالیتهايی است كه میتوان در فرايند يادگیري 1قرار داد .بديهی اسوت كوه
اين كاركرد در قلب فرايند نوآوري و درنتیجه در قلب يك نظوام نووآوري جواي دارد .بنوابراين ،تحقوق ايون كواركرد
پیشنیاز توسعه نظام نوآوري فناورانه تلقی میگردد و جزء كاركردهايی است كه میبايست پیش از كاركردهاي ديگور
محقَق گردد .اين يادگیري در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانوش فنوی تكنولووژي نوظهوور ،بوازار ،شوبكههوا و
مصرفك نندگان صادق است .با اين وجود ،تأكید بیشتري در رابطه با يادگیري دانش فنوی تكنولووژي نوظهوور وجوود
دارد .از اين منظر (موضوع مورد تمركز) میتوان كاركرد خلق دانش را به دو دسته تقسیم كرد :خلق دانش فنی و خلق
دانش غیرفنی.
اين فرايند يادگیري ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .از مهمترين انواع يادگیري رخداده در راستاي تحقوق ايون
كاركرد ،يادگیري در حین جستجو( 2يادگیري كتابخانههاي) و يادگیري در حین انجام كار ،3يادگیري در حین تعامل 4و
يادگیري در حین استفاده 5میباشد .البته میبايست به اين موضوع توجّه داشت كه يادگیري در حین تعامل درصوورت
وقوع بهصورت اَشكال زير در قالب اين كاركرد قرار می گیرد :تعامل موجود بین بازيگران موجود در سیستم در حوالتی
كه هیچ يك از آنان دانش مورد نظر را ندارد (همگی آنها براي رسیدن به يك دانش مشترک با يكديگر تعامل دارند
و بین آنها جريان دانشی قابل توجّهی وجود ندارد)؛ تعامل موجود بین بازيگران موجود در سیستم با بازيگران خارج از
سیستم كه دانش از بازيگر خارجی به بازيگر داخلی جريان میيابد.
میتوان براي دانش موجود در سیستم ،سطوح مختلفی را متصور شد .اين سطوح عبارتنود از سوطح بنگواه ،صونعت و
جامعه .دانش موجود در سطح بنگاه عبارتست از دانشی كه مختص بنگاهها بوده و براي دستيابی به آن مویبايسوت
آن را درون بنگاهها جستجو كرد .اين دانش (كه سهم بیشتر آن متعلق به دانش فنی است) در رابطه با محصووالت و

 -1برخی از محققان این کارکرد را کارکرد یادگیری نام نهادهاند.
- Learning by searching

2

- Learning by doing

3

- Learning by interacting

4

- Learning by using
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فرايند تولید آنها در حیطه تخصصی بنگاهها است و معموالً بنگاهها حاضر به تسهیم آن با ساير بنگاهها نمویشووند.
دانش موجود در سطح صنعت (كه سهم بیشتر آن متعلق به دانش غیرفنی است) متعلوق بوه بنگواه خاصوی نیسوت و
حاصل از پارادايم موجود در سطح صنعت میباشد .براي دستیابی به دانش موجود در سطح يك صنعت میبايست وارد
صنعت مورد نظر شد .دانش موجود در سطح جامعه نیز همچون دانش موجود در سطح صنعت متعلق به مجموعهاي از
بازيگران موجود در آن جامعه است .براي اكتساب اين نوع از دانش نیز میبايست وارد جامعه مورد نظر شد .از طريوق
ارزيابی شاخصها و رخدادهاي زير میتوان میزان برآوردن اين كاركرد را بررسی كرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تكنولوژي
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تكنولوژي
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تكنولوژي
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تكنولوژي
 تعداد تستهاي آزمايشگاهی انجام شده بر روي تكنولوژي
 تعداد انجام آزمايش و پیادهسازي تكنولوژي در ناحیهاي از محیط بهجاي محدوده گستردهتر (پايلوت)1
 تعداد توسعه و ايجاد نمونههاي آزمايشی و اولیه از تكنولوژي (پروتوتايپ)2

- Pilot

1

- Prototype

2
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انتشار دانش
كاركرد انتشار دانش دربرگیرنده مجموعهاي از فعالیتها با هدف تسهیم 1و به اشتراکگذاري 2دانش 3و اطالعوات در
میان بازيگران مختلف موجود در سیستم است .يك عامل ساختاري ضروري براي تحقق انتشار دانش ،شوبكه اسوت.
يكی از ويژگیهاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبكه در ساختار آن است .مهمترين نقشی كه يك شبكه قادر به
برآوردن آن است ،فراهم آوري بستري براي ايجاد جريان دانش و اطالعات در بین بازيگران موجود در سیستم اسوت.
دو نوع از شبكهها را میتوان متصور بود :شبكههاي نرم و شبكههاي سخت .در شبكههاي نرم ،لزوما دانش موجود در
منبع دانشی (بازيگر برخوردار از دانش) به بازيگر خواهان دانش بهصورت كامل منتقل نمیشود .نمونههايی از اين نوع
از شبكه عبارتند از كنفران ها ،همايشها ،كارگاهها و پايگاههاي اطالعاتی مشترک بین بازيگران موجود در نظوام .از
اين پ  ،اين نوع از انتشار دانش ،تسهیم دانش نامیده میشود .در شبكههاي سخت ،دانش موجوود در منبوع دانشوی
توسط بازيگر خواهان آن دريافت میشود .نمونههايی از اين نوع از شبكهها عبارتند از اتحادهاي استراتژيك ،هابهاي
تكنولوژي و سرمايهگذاريهاي مشترک .4اين نوع از انتشار دانش ،به اشتراکگذاري دانش نامیده میشود .نمونهاي از
رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق اين كاركرد عبارتند از:
 تعداد فعالیتها ي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذيرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسوهیم
دانش)
 میزان جابجايی نیروهاي تحصیلكرده دانشگاهی با محوريت تكنولوژي
 كنفران ها ،كارگاههاي آموزشی ،پیمانها و توافقنامههاي بین بازيگران ،سرمايهگذاريهاي مشترک صوورت
پذيرفته با موضوع تكنولوژي

- Dissemination

1

2 -

- Sharing

 -3همان طور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم بهه انتشهار دانهش فنهی و انتشهار دانهش
غیرفنی میباشد.
- Joint venture

4
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 تعداد و اندازه شبكههاي متشكل از بازيگران موجود در نظام فناورانه
جهتدهي به سیستم
كاركرد جهتدهی به سیستم متشكل از فعالیتهايی است كه به گزينش و محدود كردن گزينههاي موجود در رابطوه
با تكنولوژي ،كاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .اين سطوح عبارتند از سطح فراسیسوتم 1و سوطوح
كالن 2و خرد سیستم .3اين فعالیتها بهمنظور همگرا ساختن تالشهاي انجوام گرفتوه در توسوعه تكنولووژي انجوام
میشوند .میتوان اين فرايند گزينشی را دربرگیرنده شناسايی فرصتهاي موجود در نظوام نووآوري فناورانوه دانسوت.
براي توضیح بیشتر میتوان گفت كه بهعلت وجود محدوديت در منابع در دسترس ،از میان گزينههاي مختلف موجود
بايد دست به انتخاب زد و بر آن تمركز نمود .بدون انجام اين مرحله ،نیاز و انتظارات بازيگران از روند توسعه ناشناخته
باقی مانده و منابع در دامنه وسیعی از گزينههاي كاربردي و فناورانه پراكنده شده و بههدر میرود .درنتیجه ،تعداد قابل
توجّهی از گزينههاي توسعه با وجود صرف منبع برايشان ،ناموفق باقی میمانند .براي جلوگیري از وقوع ايون رخوداد،
كاركرد جهتدهی به سیستم در روند توسعه فناورانه تعريف میگردد.
میتوان فعالیتهاي انجام شدهي مربوط به اين كاركرد را به سه دسته تقسیم كرد :تنظیمی ،4شناختی 5و هنجواري.6
درحقیقت ،فعالیتهاي رخ داده در اين كاركرد منجر به ايجاد ،تغییر و يا از میان برداشتن نهادهاي موجوود در سیسوتم
میشود .براي توضیح بیشتر میتوان گفت كه برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسوبت بوه برخوی گزينوههواي
پیشرو افزايش دهند (شناختی) .براي مثال ،عملكرد خوب يك گزينه تكنولووژي منجور بوه افوزايش انتظوارات از آن
گزينه میگردد .با افزايش انتظارات نسبت به آن گزينه ،اولويّت آن گزينه در اذهان باالتر میرود .اين رخداد بهمعنواي

 -1منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود.
 -2سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهی تکنولوژی تغییرات اندکی در آنها حاصل میشهود .ایهن
سطوح را  Regimeمینامند.
 -3این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
- Regulative

4

- Cognitive

5

- Normative

6
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تغییر در شناختهاي پیشین و ايجاد شناخت جديد نسبت به گزينههاي موجود است .برخی ديگر از رخدادها میتوانند
منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال ،وقوع يك رخداد طبیعی ممكن است منجور بوه افوزايش ارزش
انواع خاصی از تكنولوژيهاي تولید انورژي (ماننود انورژي هواي تجديدپوذير) گوردد .بوا افوزايش ارزش ايون نووع از
تكنولوژيها ،پارادايم جديدي در نظام موجود شكل میگیرد .در پارادايم جديد ،هنجارهاي جديدي مطورح مویشووند
(گونهي هنجاري جهتدهی به سیستم) .ممكن است درنتیجهي وقوع رخدادهاي اثرگذار بر شناختهوا و هنجارهواي
سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها و بطور كلی ،تصمیمات جديدي (تنظیمی) اتخاذ گردند .اتخواذ ايون
تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدايت سیستم بهسوي گزينههاي خا

شود.

نمونههاي از رخدادهاي مربوط به اين كاركرد در ادامه آورده شدهاند:
 وضع چشماندازهاي جديد براي توسعه تكنولوژي و يا موارد ديگر كه بر تكنولوژي اثرگذارند
 شفافسازي تقاضاي كاربران اصلی
 رشد تكنولوژي در كشورهاي ديگر
 شكلگیري انتظاراتی دربارهي آيندهي تكنولوژي
 هدفگذاريهاي انجام شده در سیاستگذاريهاي تكنولوژي
 قانونگذاري در رابطه با تكنولوژي
 تدوين استانداردها

شكل دهي به بازار
مجموعهاي از فعالیتها با هدف رقابتپذير ساختن تكنولوژي نوظهور نسبت به تكنولوژيهاي موجود در عرصه بوازار
در طول تحقق اين كاركرد قرار مویگیرنود .نبايود انتظوار داشوت كوه تكنولووژيهواي نوظهوور ،توانوايی رقابوت بوا
تكنولوژي هاي موجود را داشته باشند .بنابراين نیاز است تا با هدف حمايت از نوآوري ،شرايطی قابول رقابوت در بوازار
براي تكنولوژي نوظهور پديد آورد .در واقع میبايست با انجام مجموعهاي از فعالیتها ،براي رقابت تكنولوژي نوظهور
با ساير تكنولوژيها محیطی كنترل شده پديد آورد .نوع فعالیتها و هودف میوانمودت آنهوا در طوول دوره تكامول
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تكنولوژي نوظهور متغیر است .بهبیان ديگر ،با توسعه تكنولوژي و افزايش قابلیتهاي آن ،نوع فعالیتهاي مربوط بوه
تكنولوژي و هدف آنها براي توسعه استفاده از آن در بازار نسبت به ديگر تكنولوژيها تغییر میكند.
درحقیقت ،يك تكنولوژي نوظهور در مسیر رشد و توسعه خود نیازمند دستیابی به قابلیتهايی است كه به واسطه آنها
بتواند در بازار نفوذ كرده و بهسوي بلوغ خود حركت نمايد .شكلگیري بازار هر تكنولووژي نوظهوور بوا پیودايش سوه
قابلیت ،قابلیتهاي فنی ،1قابلیتهاي اقتصادي 2و قابلیتهاي بازار 3در آن تكنولوژي هموراه خواهود بوود .بوهعبوارت
ديگر ،شكل گیري بازار تكنولوژي در قالب دستیابی به اين سه قابلیت تجلی پیدا مینمايد .با دستیابی به هور قابلیوت،
توانايیهايی از ابعاد گوناگون در تكنولوژي ايجاد میگردد و زمینه را براي نفوذ تكنولوژي در بازار آماده میكند .در اين
جا مناسب است تا منظور از هر دسته از قابلیتها كه پیشنیازي براي ورود تكنولوژي به بازار است روشن گردد:
 قابلیتهاي فنی اشاره به قابلیتهايی داشته كه يك تكنولوژي با دارا بودن آنها میتوانود از لحوا فناورانوه،
ممكن تلقی شود .به عبارت ديگر ،زمانی كه يوك تكنولووژي از قابلیوت فنوی برخووردار باشود ،دسترسوی بوه
زيرتكنولوژيهاي الزم براي تولید آن ممكن بوده ،مواد اولیه و تجهیزات مكمول موردنیواز موجوود مویباشود،
دانش كافی براي انتقال تكنولوژي در اختیار است ،كلیه اجزاي فنی آن با يكديگر سازگاري داشته (همواهنگی
میان اجزا) ،تكنولوژي به خروجی قابل قبول خود دست يافته (تكنولوژي درسوت عمول مویكنود) و درنهايوت
تكنولوژي از قابلیت اطمینان 4بااليی برخوردار میباشد .بنابراين ،با دارا بودن اين قابلیت درمورد يك تكنولوژي
مفروض میتوان از پشتیبانی كامل از بعد فناورانه در آن تكنولووژي اطمینوان حاصول نمووده و دسوتیابی بوه
تكنولوژي را چه از بعد تولیدي و چه از بعد انتقال تكنولوژي ممكن دانست.

- Technological Potential

1

- Economical Potential

2

- Market Potential

3

- Reliability

4
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 قابلیت اقتصادي به قابلیتهايی اشاره دارد كه تكنولوژي با دارا بودن آنها از لحا اقتصادي بهصورفه تلقوی
می گردد .تكنولوژي كه از قابلیتهاي اقتصادي برخوردار باشود ،تحلیول هزينوه-فايوده 1در موورد تكنولووژي
نتیجهاي مثبت (چیرگی فايده بر هزينه) بههمراه داشته ،هزينههاي تولید ،مونتاژ و يا انتقال آن بهصرفه بووده،
خروجی تولیدي از تكنولوژي داراي ارزش باال بوده و در مجموع ورود به بازار ايون تكنولووژي پربوازده تلقوی
میگردد .بهطور قطع زمانی يك تكنولوژي قادر به دستیابی به اين قابلیت خواهد بود كه از قابلیوتهواي فنوی
برخوردار شده باشد .بهعبارت ديگر ،دستیابی به قابلیتهاي فنی ،پیشنیاز دستیابی به قابلیوتهواي اقتصوادي
است.
قابلیت بازار در يك تكنولوژي به اين معنی خواهد بود كه عوالوه بور دارا بوودن قابلیوتهواي فنوی و اقتصوادي،
تكنولوژي توانايی رقابت با ساير گزينههاي موجود در بازار را داشته ،با تمايالت مصرفكنندگان سازگار بوده و در
نهايت قادر خواهد بود در كنار امكانپذيري فنی و اقتصادي ،در بازار با موفقیت توسعه پیدا كند .زمانی كوه يوك
تكنولوژي بتواند به اين قابلیت دست پیدا نمايد ،تمام شرايط براي ورود به بازار در آن مهیا شده و از اين پ

بوا

اين تكنولوژي بهصورت يك محصول تجاري برخورد میشود.




شكل ( :)1-2نمايش مسیر توسعه بازار تكنولوژي

- Cost Benefit Analysis

1
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كاركرد شكلدهی به بازار ،شامل فعالیتهايی (مانند حمايت مالی از مصرف تكنولووژي نوظهوور و يوا سیاسوتهواي
مالیاتی براي تكنولوژي هاي رقیب) است كه منجر به ايجا تقاضا براي تكنولوژي در راستاي حمايت از آن مویگوردد.
تفاوت میان اين كاركرد و كاركرد جهتدهی به سیستم در آن است كه در اين كاكرد ،گزينش نهايی توسوط كواربران
تكنولوژي انجام میشود؛ درحالیكه در كاركرد جهتدهی به سیستم كاربران نقشی در فرايند گزينش ايفا نمویكننود.
بنابراين میتوان كاركرد شكلگیري بازار را حالت خاصی از كاركرد جهوتدهوی بوه سیسوتم دانسوت .بوا اسوتفاده از
شاخصها و شناسايی فعالیتهاي مختلف ،میتوان میزان تحقق اين كاركرد را سنجید .نمونهاي از اين اقالم در ادامه
آورده شده است:
شناسايی مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
شفافسازي پتانسیل بازار
تعداد و تنوع كاربران موجود براي تكنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شكلدهی به بازار
میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدكنندگان و يا سرمايهگذاران
هزينههاي مصرف تكنولوژي
بسیج منابع
مجموعهاي از فعالیتهاي مربوط به تامین و هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعه نظام نوآوري در راستاي تحقوق
كاركرد بسیج منابع قرار میگیرند .دسترسی به منابع مورد نیاز ،يكی از ضروريترين نیازهاي توسعه نظامهاي نوآوري
فناورانه است .فعالیتهايی كه در اين كاركرد صورت میپذيرد ،بیشتر از جن

سرمايهگذاريهايی است كه در فراينود

توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش زيرساختهاي عمومی مورد نیاز پیشرفت تكنولووژي ،ماننود سیسوتمهواي
آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمره اين كاركرد قرار میگیرد .درصورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي
مورد نیاز و نیز بازيگرانی با توانايی و قابلیتهاي متمايز ،يك تكنولوژي نوظهور بوه هویچ وجوه موورد اسوتقبال قورار
نخواهد گرفت .بنابراين ،اين كاركرد داراي اهمیت فراوانی در روند توسعه میباشد .بنابراين نگاشت كاركرد بسیج منابع
در چهار بعد مختلف ،امكانپذير است:
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منابع انسانی :تامین و هماهنگسازي افراد علمی يا فنی موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مالی :تامین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مادي :تامین و هماهنگسازي مواد (و در پارهاي اوقات ،قطعات) موردنیاز براي توسعه تكنولوژي
منابع مكمل :تامین و هماهنگسازي زيرساختهوا ،محصووالت و يوا خودمات مكمول 1موردنیواز بوراي توسوعه
تكنولوژي
اين كاركرد میتواند توسط دولت ،صنعت و يا هر بازيگر ديگري كه در روند توسعه فنواوري مشوغول اسوت ،بورآورده
گردد .هرچه سطح بلوغ تكنولوژي نوظهور بیشتر شود ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تامین منابع موورد نیواز
نیز بیشتر گردد .نمونهاي از رخدادهايی كه میتواند منجر به تحقق اين كاركرد شود ،در ادامه آورده شده است:
كمكهاي بالعوض دولتی (يارانه)
سرمايهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
توسعه زيرساختهاي مورد نیاز تكنولوژي و محصوالت و خدمات مكمل
تامین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه تكنولوژي از خارج از كشور
دردسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با تكنولوژي موردنظر
مشروعیت بخشي
آن دسته از فعالیتهايی كه بهدنبال ايجاد مقبولیت اجتماعی براي تكنولوژي جديد هستند و میتوانند منجر به تغییور
نهادهاي موجود در جامعه و همراستا شدن آنها با نیازهاي بازيگران موجود در نظام موورد نظور گردنود را مویتووان
محقَقكننده اين كاركرد دانست .براي توضیح بیشتر میتوان گفت كه ظهور يك تكنولوژي جديد ،اغلب بوا مخالفوت
بازيگرانی كه داراي منافع در تكنولوژيهاي كنونی هستند ،همراه میشود .بنابراين ،نیاز است تا بوازيگران تكنولووژي

 -1منظور از این اقالم مکمل آنهایی است که مختص نظام نوآوری موردنظر نیستند و به راحتی میتوان آن را از نظامهای دیگر تأمین کرد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
14
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها

ویرایش اول ،دي 1393

نوظهور ،بر اين لختی 1موجود غلبه نمايند .اين كاركرد در توسعه تكنولوژيها مانند يك كاتالیزگر عمل میكنود و بوه
فرايند توسعه نظام نوآوري سرعت میبخشد .اين امر از طريق تشوويق قوانونگوذاران و سیاسوتگوذاران ،بوه ايجواد
آرايشبندي جديدي از بدنه قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوري فناورانه صورت میپذيرد .كاركرد حمايت از سوي
نهادهاي پشتیبان ،شامل البیهاي سیاسی و رايزنیهايی است كه بین گروه ذينفعان تكنولووژي صوورت مویپوذيرد.
شبكهها ،نقشی مهم را در تحقق اين كاركرد ايفا میكنند .ايون كواركرد از اهمیوت بوااليی در توسوعه نظوام نووآوري
برخوردار است؛ چراكه معموال در بدو توسعه يك نظام نوآوري ،بوازيگران موجوود در آن بوهآسوانی دسوت بوه ايجواد
شبكهاي میان خود نمیزنند .از اين رو در ارتباط با تكنولوژي مطلوب و نیز روش دستیابی به آن اخوتالفنظور وجوود
دارد و شناسايی يك موضع شفاف در اين رابطه دشوار خواهد بود .بنابراين ،ايجاد اتحاد براي توسوعه تكنولووژي امور
سهلی نمیباشد .در اينجا وجود شبكهها عالوه بر تسهیل كردن انتشار دانش میان بازيگران ،به همگرا ساختن آنان نیز
كمك میكند  .بنابراين از يك سو بازيگران موجود در نظام نوآوري با يكديگر همكاري زيادي ندارند .از سووي ديگور
بهعلت آنكه توسعه تكنولوژي نوظهور منجر به كنار زده شدن برخی تكنولوژيهاي ديگر میگردد ،بازيگران مربوط به
تكنولوژيهاي موجود (رقیب تكنولوژي نوظهور) كه داراي تعامالت قابل توجّهی با يكديگر هستند با توسعه تكنولوژي
نوظهور مخالفت میكنند .بنابراين ،كاركرد مشروعیتبخشی براي توجیه كردن تكنولوژي نوظهور بهعنوان بخشوی از
نظام فنی جديد و مقاومت در برابر مقابلههاي انجام گرفته از سوي بازيگران موجود اهمیت دارد .نمونهاي از رخدادها و
شاخصهاي نمايانگر تحقق اين كاركرد در ادامه آورده شده است:
میزان همگرائی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
میزان مشروعیت سرمايهگذاري در توسعه تكنولوژي و محصوالت مربوط به آن
رايزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمايت از تكنولوژي
اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان تكنولوژي در بخشهاي مختلف دولت و صنعت

 -1نام دیگری که بر این کارکرد نهاده میشود ،حذف مقاومت در برای تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنابراین ،علت وجهودی ایهن کهارکرد ،غلبهه بهر اینرسهی
بازیگران موجود در نظام است.
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میزان حمايت از تكنولوژي موردنظر در رسانه ها

 -2-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
در اين بخش به چهار دسته از عوامل ساختاري موجود در نظامهاي نوآوري فناورانه پرداخته خواهد شود .ايون چهوار دسوته
عبارتند از بازيگران ،1نهادها ،2فناوريها 3و روابط و شبكهها.4

 -1-2-2بازيگران
دسته بازيگران شامل تمام سازمانهايی است كه به طور مستقیم به عنوان توسعهدهنده و يادگیرنوده فنواوري يوا بوه طوور
غیرمستقیم به عنوان تنظیمكننده ،تامینكننده مالی و ديگر نقشها در ظهور فناوري نقش دارند .در حقیقت ،اين بازيگران ،يك
نظام نوآوري تكنولوژيكی هستند كه با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوريهايی را ايجاد ،منتشر و بهرهبرداري میكنند .ايجواد
يك نظام فناورانه نوآوري وابسته به وجود مهارتها و اشتیاق بازيگران آن براي انجام اقدامات مختلف است.
تنوع بالقوه بازيگران در يك نظام نوآوري فناورانه بسیار زياد است و گسترهاي از بازيگران بخش خصوصی ،بازيگران دولتی،
توسعهدهندگان فناوري تا گیرندگان آن را در بر میگیرد .برخی از بازيگران در توسعه يك فناوري نقش پیشرو 5را دارند و ساير
بازيگران ،پیرو 6هستند .بازيگران پیشرو آنهايی هستند كه كامال در توسعه يك فناوري خا

وارد شدهانود و بوه موفقیوت آن

فناوري وابسته میباشند .در طرف مقابل ،بازيگران پیرو كامال در توسعه يك فناوري درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزينههواي
مختلف ،دست به انتخاب بزنند .به طور معمول ،پیشروان توسعه يك فناوري ،متشكل از واحدهاي صونعتی و توسوعهدهنودگان
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فناوري كوچك هستند كه تنها درحوزه يك فناوري به ايفاي نقش مشغول هستند .در طرف مقابل ،پیروان را میتوان متشكل از
تنظیمگران ،تامینكنندگان مالی ،كاربران و بنگاههاي بزرگ با قابلیت حمايت از انواع مختلفی از گزينههاي تكنولوژيكی دانست.
با درنظرگرفتن وضعیت فعلی نظام نوآوري كه تفاوت میان تولیدكنندگان و كاربران همواره در حال محو شدن است ،تقسیم
بندي بازيگران برحسب نقش آنها در نظام نوآوري خیلی مفید فايده نخواهد بود .لذا در اين مطالعه براي تحلیل نظام نووآوري
فناورانه بازيگران (افراد ،سازمانها و شبكهها) را برحسب نقش آنها در فعالیتهاي اقتصادي تقسیمبندي كرديم :جامعه مدنی،
سازمانهاي غیردولتی( ،)NGOشركتها (نوبنیوان ،بنگواههواي كوچوك و متوسوط( ،)SMESشوركتهواي چنودملیتی و نیوز
شركتهاي بزرگ) ،موسسات دانشی (دانشگاه ها ،نهادهواي فناورانوه ،مراكوز تحقیقواتی و مودارس) و ديگور بخوشهوا شوامل
(سازمانهاي حقوقی ،موسسات مالی ،بانكها ،نهادهاي واسطهاي (بیمهها) و مشاوران) .اين بازيگران مختلف همگی میتواننود
نقشهاي متفاوتی را در يك نظام ايفا نمايند.

 -2-2-2نهادها
نهادها در نظام نوآوري فناورانه دو نوع هستند :نهادهاي رسمی و نهادهاي غیر رسمی [ .]2نهادهاي رسمی قواعدي مودون
شده هستند و توسط افراد ذيصالح ملزم به اجرا شدن میگردند .از طرفی ،نهادهاي غیررسمی ضومنیتور هسوتند و در نتیجوه
فرايند تعامل بازيگران شكل میگیرند .نهادهاي غیررسمی میتوانند هنجاري يا شناختی باشند .قواعد هنجاري همان ارزشها و
هنجارهاي اجتماعی با جنبههاي اخالقی هستند ،درحالیكه قواعد شناختی را میتووان چوارچوبهواي ذهنوی و پوارادايمهواي
اجتماعی دانست[.]3
مثالهايی از نهادهاي رسمی عبارتند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و يا بخشنامهها يا قراردادهاي بنگاهها .مثالی در
رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط يك شركت در رابطه با عدم تولید ضايعات و يا پاكیزهسازي آنها است.
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مثالهايی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 1ابتكاري) يا رويههاي حل مساله هستند[ .]6[ ,]2همچنین میتوان
نگاهها و انتظارات بازيگران درون نظام را نیز در اين دسته جاي داد.
براي يك نظام نوآوري تكنولوژيكی كه در مرحلهي سازندگی 2است ،پیكربندي نهادي معموالً توسعه نیافته است .اين حرف
بدان معناست كه قواعد نهادي كمی (به ويژه از نوع رسمی) وجود دارند و حتّی قواعد موجود با فناوري در حال ظهوور ناسوازگاز
هستند .انتظار میرود كه قواعد شناختی براي هدايت بازيگران ،بهويژه پیروان ،در مراحل اولیوه حمايوت از فنواوري نوظهوور از
اهمیت ويژهاي برخوردار باشد .عالوه بر آن ،نگاهها و انتظارات ،به جهتی ،تنها علت حمايت از يك فناوري نوظهور اسوت .ايون
موضوع به مفهوم كارآفرين ريسكپذير 3مربوط است كه با نوعی فرصت تحريك میشود و براي بر هم زدن ساختارهاي موجود
از طريق تطبیق دادن آنها با حالت مطلوب خويش و يا ايجاد ساختارهاي جديد ،تالش میكند .از منظر مداخله ،عوامل نهادي
به علت هدف واقع شدن توسط سیاستهاي حاكمیتی و حتی راهبردهاي كسب و كار ،از اهمیت بااليی برخوردار هستند .عالوه
بر آن ،حضور ،مهارتها و اشتیاق پیشروان و پیروان ،تنها میتواند به صورت غیرمستقیم از طريق ساختار نهادي نوآوري فناورانه
تحت تأثیر قرار گیرد .اين ساختار از طريق برنامهاي حمايتی ،مشوقهاي مالیاتی و موارد ديگر بر اين بازيگران اثور مویگوذارد.
همچنین ماهیت ساختار فناورانه از دايرهي اثر مستقیم بسیاري از بازيگران ،به ويژه حاكمیت ،خارج است.

 -3-2-2زيرساخت
زيرساختها متشكل از مصنوعات و زيرساختهاي فناورانه (كه خود آنها نیز مصنوع به شمار میروند) بهصورتی يكسارچوه
هستند .عملكرد فنی اقتصادي اين مصنوعات كه شامل ساختارهاي هزينه ،ايمنی ،قابلیت اطمینان ،آثار افزايش مقیاس و موارد
ديگر هستند از اهمیت حیاتی براي فهم فرايند تغییر فناورانه برخوردارند .همچنین ،در نظر گرفتن وجووه غیرمواديتور فنواوري
همچون دانش موجود در آن و مشخصات زنجیره ارزش ايجاد شده توسط آن معنادارتر بوهنظور مویرسود .در رابطوه بوا موورد
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نوآوريها در انرژي پايدار ،در نظر گرفتن مشخصات آاليندگی و ديگر اثرات جانبی زيستمحیطی نیز از اهمیت فراوان برخوردار
هستند .عالوه بر آن ،درصورت تشخیص يك فناوري بهعنوان فناوري با اثرات منفی زيستمحیطی ممكن است نظام نووآوري
فناورانه با وجود جذاب بودن آن فناوري براي مجموعه بزرگی از بازيگران و توسعه يافتن نهادهايی در رابطوه بوا آن دسوت بوه
توقف آن بزند.
درصورت عدم در نظر گرفتن وجوه فناورانه بهعنوان بخشی از نظام نوآوري فناورانه ،يك مكانیزم بازخوردي مهم (بین تغییر
فناورانه و تغییر نهادي) مغفول واقع میشود  .براي مثال ،در صورت ايجاد بهبود در ايمنی و قابلیت اطمینان در نتیجه ايجاد يك
طرح ،ارائه يارانه براي تحقیق و توسعه در حمايت از يك فناوري نوظهور ،راه را براي اجراي طرحهاي حمايتی با جزئیات بیشتر
(شامل نمايشهاي علمی) هموار خواهد كرد .اين اقدام نیز میتواند منجر به بهبودهاي فناورانه بیشتر گردد.

 -4-2-2روابط و شبكهها
مؤلفههاي موجود در نظام نوآوري فناورانه ،صرفاً سنگ بناي آن محسوب میشوند .اين بخوش فوراهم آورنوده يوك نگواه
مفهومی به تمامی روابط ممكن است.
روابط:
روابط ممكن بین مؤلفههاي ساختاري داراي انواع گوناگونی میباشند .میتوان اين روابط را به روابط بوین بوازيگران ،بوین
نهادها ،بین فناوريها و همچنین بین بازيگران و نهادها ،بین بازيگران و فنارويها و بین فناوريها و نهادها تقسیم كرد.
براي فهم اين موضوع ،نهادها و فناوريها را بهعنوان بخشهايی از نظام قواعد در نظر بگیريد كه در آن هر قاعده به قواعد
ديگر اشاره دارد .قواعد موجود میتوانند در رابطه با يك مساله خا

يكديگر را رد (ناهمگرايی )1يا تقويت كنند (همگرايی).

از اين طريق نهادها میتوانند به يك جنبه فناورانه سود (زيان) رسانند و بالعك  .براي مثال يك بخشونامه بوراي كواهش
آلودگیهاي خودرو میتواند به استفاده از فناوري پاک كمك كند .مثال ديگر نیز میتواند اثر زيرسواختهواي جوادهاي بور
الگوهاي مسافرت كاربران باشد .روابط بین بازيگران و نهادها و بین بازيگران و فناوريها مشابه يكديگر میباشند .هور دو
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اين روابط از نوع روابط فاعل-مفعولی میباشند  .اين موضوع با در نظر گرفتن اختالف بین اين روابط و روابط بین بازيگران
بهتر فهمیده میشود.
شبكهها:
در برخی موارد خا  ،روابط موجود در يك گروه از بازيگران ،نهادها و فناوريها از روابط موجود در خارج از گروه ،قويتور
است .در صورتی كه اين مؤلفههاي ساختاري باعث ايجاد يك پیكربندي متراكم گردند ،میتوان آن را يك ساختار شبكهاي
يا يك شبكه نامید .مثالی در اين رابطه میتواند ائتالف بنگاههايی براي كاربرد يك فناوري نوظهور باشد (قواعود فناورانوه)
كه بهوسیلهي مجموعهاي از روشهاي حل مساله هدايت میشود و توسط برنامههاي يارانه اي حمايت مویشوود (قواعود
نهادي) .همچنین ،انجمنهاي صنعتی ،2جوامع تحقیقاتی ،شبكههاي سیاستی ،روابط عرضهكننده و كاربر نیز مثالهوايی از
اين شبكهها بهشمار میروند.
شبكهها فراهمآورنده شكلی از همكاري است كه در وضعیتی بین جهتمند نبودن منعطف بازارهوا و صولب بوودن سلسوله
مراتبیها (براي مثال در بنگاهها) قرار میگیرد [ .]2شبكهها همچنین بین اعتماد و رقابت میان بازيگران مستقل با عالئوق
ناهمگون ،تعامل برقرار میكنند .حفظ اين تعامل در محیطی مهم تلقّی میگردد كه توسوعه فنواوري نوظهوور وابسوته بوه
بازتركیب 1مفهومی و عملی دانش است.
از آنجايی كه تعامالت دينامیك و پويا است ،درنظرگرفتن آنها به عنوان يكی از عناصر ساختاري سیستم مشكل است .در
بعضی از مقاالت ادبیات براي توصیف ارتباط و روابط همكاري میان بازيگران از عبارت "شبكه" استفاده شده اسوت ولوی
يك "شبكه" میتواند به عنوان يك شكل بزرگتر بازيگران سازمانی درنظرگرفته شود .با اين وجوود تعوامالت محودود بوه
اتفاق افتادن در درون شبكهها نیست .در مراحل اولیه توسعه يك سیستم شبكههايی وجود ندارد ولوی تعوامالت دو طرفوه
میان بازيگران اتفاق میافتد .پ

تمركز اصلی در اين مطالعه بر"روابط" است كه در دو سطح شبكهها و تماسهاي فردي

میتواند مورد تحلیل واقع شود.

- Misalignment

1

- Industry association

2
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جدول ( )1-2تمامی ابعاد ساختاري  TISرا به صورت خالصه نشان میدهد.
جدول ( :)1-2ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه
ابعاد ساختاري

بازيگران

نهادها
تعامالت
زيرساختها

زير بخشها
جامعه مدنی
شركتها :شركتهاي تازه تاسی شده ،بنگاههاي كسب و كار كوچك و متوسط ،كارخانجات بزرگ،
شركتهاي چند ملیتی
دولت
سازمانهاي مردم نهاد
بخشهاي ديگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانكها /سازمانهاي مالی ،نهادهاي واسطهاي ،كارگزاران
دانشی مشاورين
سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
نرم :هنجارها ،عادتهاي رايج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
در سطح شبكه
 در سطح ارتباطات فردي
تجهیزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشینها ،ساختمآنها ،جادهها ،پلها و ...
دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي

 -3فرايند تدوين اقدامات توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامههاي اجرايی هستند كه به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف كمك میكنند .ايون
اقدامات راهكارهايی جهت رفع موانع توسعه يك فناوري هستند .همان طور كه در بخش مبانی نظري اشاره شد مبناي تودوين
اقوووودامات در ايوووون سووووند ،نظووووام نوووووآوري فناورانووووه ( )TISاسووووت .فراينوووود توووودوين اقوووودامات در شووووكل
( )1-3نشان داده شده است.

شناسايی مرحله توسعه سیستمهاي انتقال

شناسايی بازيگران نظام توسعه سیستمهاي

برق با ظرفیت باال

انتقال برق با ظرفیت باال

مرحله اول :شناسايي
1

- Recombination
وضعیت موجود

مرحله دوم :شناسايي
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شكل ( :)1-3فرايند تدوين اقدامات توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

همان طور كه در شكل ( )1-3نشان داده شده است در مرحله اول ،وضعیت موجود توسعه فناوري مشخص میشود .بودين
منظور ابتدا مرحله توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال تعیین میشود .سس  ،بازيگران نظام توسعه سیستمهاي
انتقال برق با ظرفیت باال شناسايی میشود .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل از مرحله اول ،كاركردهاي با اولويت براي
تحقق وضعیت مطلوب توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال مشخص میگردد .در مرحله سووم ،موانوع موجوود
مرتبط با هر يك از ابعاد ساختاري در كاركردهاي با اولويت از طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه سیستمهاي
انتقال برق با ظرفیت باال تعیین میگردد .چالشهاي شناسايی شده پااليش و جمعبندي میشود و فهرست نهايی چوالشهواي
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توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال مشخص میشود .در مرحله آخر ،اقدامات پیشنهادي براي رفع چوالشهوا و موانوع
توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ارائه میشود.
در ادام ه اين مراحل توضیح داده شده است .الزم به ذكر است كه نتايج بوه دسوت آموده در تموامی ايون مراحول از طريوق
مصاحبه با خبرگان و كارشناسان آشنا با حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال استخراج شده است .اسوامی ايون افوراد در
بخش  3-3ارائه شده است.

 -1-3شناسايي وضعیت موجود توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
همان طور كه اشاره شد در مرحله اول فرايند تدوين اقدامات ،وضعیت موجود توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت بواال
شناسايی می شود .اين كار بر مبناي شناسايی مرحله توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال و نیز بازيگران نظوام توسوعه
اين سیستمها در كشور انجام میشود كه در ادامه توضیح داده میشود.

 -1-1-3بازيگران نظام توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ساختار هر نظام نوآوري متشكل از بازيگران و ذينفعانی است كه هر يك به طور مستقیم يا غیرمستقیم نقوشهوايی را ايفوا
میكنند .اين بازيگران میتوانند شامل بخش دولتی ،شركتهاي تولیدكننده ،شركتهاي مشاور ،دانشگاههوا ،مراكوز پژوهشوی،
موسسات مالی ،موسسات حقوقی و  ...باشند .در اين گام ،بازيگران نظام توسعه سیسوتمهواي انتقوال بورق بوا ظرفیوت بواال در
حوزه هاي تحقیق و توسعه ،انتشار دانش ،تامین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی
به فعالیتهاي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال مشخص شدهاند كه توضیحات آن در ادامه ارائه شده است.
بر اساس اطالعات موجود مهمترين فعالیت هاي انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه در ارتباط با سیستمهاي انتقال برق با
ظرفیت باال در دانشگاهها و مراكز پژوهشی به شرح ذيل است:
جدول ( :)1-3مهمترين فعالیتهاي تحقیقاتي انجام شده در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
رديف
1

عنوان
دانشگاه صنعتی امیركبیر

فعالیتها
بررسی روشهاي فعلی برنامهريوزي تولیود و انتقوال و ارائوه روشهواي الزم در
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عنوان

2

دانشگاه تهران

ویرایش اول ،دي 1393
فعالیتها
جهت افزايش ايمنی شبكه با در نظر گرفتن مسائل بازار برق.
بررسی روش هاي اتصال و تعیین نوع و سطوح ولتاژي مناسب جهوت ارتبواط بوا
شبكه هر يك از كشورهاي همجوار.
مطالعه ،بررسی و تأثیر خطوط  HVCDدر ايمنی شبكه و اتصال ايمن بوا شوبكه
كشورهاي همجوار.
انجام مطالعات تخمین حالت در سیستمهاي قدرت.
نظارت بر بخش حفاظت پروژه مطالعات جامع شبكه برق ايران.
بررسی و مطالعه استانداردها.
مطالعه تأثیر برقگیر بر كاهش ابعاد پست و روشهاي مؤثر ديگر.
مطالعات جايابی ادوات  FACTSدر شبكه برق ايران به منظوور افوزايش ايمنوی
شبكه.
تأثیر پارامتر هاي مختلف كیفیت توان بر روي عملكرد رلههاي حفواظتی موجوود
شبكه برق ايران.
 مطالعه و ارائه استانداردها و تأيین شاخصهاي كیفیت توان و تهیه نرمافزارهواي
مطالعه كیفیت توان.
 بررسی فنی و اقتصادي در مورد آرايش فعلی شبكه و ارائه پیشنهادات الزم جهت
تجديد آرايش سیستمهاي قدرت جهت افزايش قابلیت اطمینان شبكه.
تجزيه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده شبكه تولید و انتقال با توجه بوه نتوايج
طرح مطالعات جامع شبكه برق ايران.
 تحلیل شرايط اضطراري و بررسی در جهوت ايجواد تووازن شوفاف بوین امنیوت
سیستم و ريسكپذيري در سیستمهاي حفاظتی شبكه برق ايران.
بررسی وضعیت كنترل فركان شبكه در صورت اتصال به شبكههواي همجووار
با  SCCباال
تهیه و تدوين و توسعه نرم افزارهاي مورد نیاز جهت انجام مطالعوات مربووط بوه
بهرهبرداري ايمن از شبكه
برنامه تغییر سطح ولتاژ به سطح باالتر
فعالیت در زمینه عايق و تجهیزات فشار قوي
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عنوان

3

دانشگاه تربیت مدرس

4

دانشگاه علم و صنعت

5

مركز جهاد دانشگاهی علم و
صنعت
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فعالیتها
تدوين دستورالعمل هاي مورد نیاز براي بهره برداري شبكه انتقال
دستورالعمل جامع برنامهريزي شبكههاي انتقال
اصالح سازو كار و قیمتگذاري و تخصویص هزينوههواي انتقوال در بوازار بورق
جمهوري اسالمی ايران
 تهیه دستورالعمل تعیین ظرفیت حرارتی خطوط انتقوال هووايی و اعموال آن بوه
شبكه برق كشور
 تهیه دستورالعمل تعیین ظرفیت حرارتی خطوط انتقوال هووايی و اعموال آن بوه
شبكه برق كشور
مطالعات قابلیت اطمینان بر روي شبكه و طرح هاي توسعه شبكه تولید و انتقوال
ايران
مطالعات توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع يزد در سالهاي  1383تا 1388
انتخاب الگوريتم ،روشها و ابزار مطالعات قابلیت اطمینان شبكه سراسوري بورق
كشور
مطالعات توسعه شبكه انتقال ايران در سال هاي  1390تا 1400
مطالعات جامع توان راكتیو شبكه انتقال سراسري
اصول برنامهريزي جامع شبكه تولید ،انتقال و فوقتوزيع قدرت در محیط سنتی و
تجديد ساختار شده
طراحی و تهیه ساختار اطالعات پايگاه داده شبكه برق ايران
بازنگري در سطوح ولتاژ انتقال كشور

الكترونیك قدرت با هدف تعمیق مسائل تئوري و آزمايشگاهی
ماشینهاي الكتريكی ساكن و دوار با هدف مسائل محاسبه ،طراحی و كنترل
ماشین هاي الكتريكی خطی جريان مستقیم  ،القايی و سنكرون با هدف اسوتفاده
در قطارهاي سرعت باال و انواع ديگر مصارف استراتژيك كشور
طرح ملی  HVDCو  HVACبا ولتاژ جريان مستقیم  -+500كیلوولت و جريان
متناوب  700كیلوولت  ،مصوب در شوراي پژوهشهاي علمی كشور
ولتاژ و جريان پالسی
فیلترهاي الكتريكی ولتاژ و جريان
فعالیت در زمینه مبدّلهاي HVDC-Light

از ديگر دانشگاهها و مراكز پژوهشی فعال در اين زمینه میتوان به دانشگاههاي صنعتی شريف ،دانشگاه صنعت آب و بورق
عباسسور ،دانشگاه تبريز ،دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین پژوهشگاه نیرو اشاره كرد .عالوه بر اين
میتوان به شركت هاي مشاور فعال در صنعت برق (موننكو ،مشانیر ،قدسنیرو ،مشاور نیرو ،مشاوران راه انرژي) اشاره كرد .اموا
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ذكر اين نكته ضروري است كه عمده پژوهشهاي انجام شده توسط دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و شركتهوا مشواور در سوطح
مطالعاتی و آزمايشگاهی بوده است و به مرحله ساخت نمونه اولیه يا تجاريسازي نرسیده است.
بررسی اطالعات مربوط به فعالیتهاي انتشار دانش در زمینه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال نشان مویدهود
كامال تخصصی در زمینه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال انجام نشده اسوت اموا در سوالهواي گذشوته 13

كه كنفران

سمینار تخصصی انتقال نیرو از سوي كمیته مطالعات خطوط نیرو ب رگوزار شوده اسوت .همچنوین يكوی از محورهواي مقواالت
كنفران

بینالمللی برق كه هر ساله در كشور برگزار میشود «انتقال انرژي الكتريكی» است كوه پوذيراي مقواالت مورتبط بوا

سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال است .از سوي ديگر نشريه تخصصی در حوزه انتقال منتشر نمیشود.
در زمینه تامین مواد ،قطعات و تجهیزات میتوان به شركتهاي تولیدكننده و تامینكننده مختلفی اشاره كرد .البته بايد توجه
داشت كه بخش بسیار كمی از فعالیتهاي انجام شده در اين شركتها در ارتباط با ساخت تجهیزات مربووط بوه سیسوتمهواي
انتقال برق با ظرفیت باال بوده است كه يكی ا ز داليل مهم آن عدم وجود تقاضا براي اين قطعات و تجهیزات بووده اسوت .اموا
می توان انتظار داشت كه با به وجود آمدن تقاضا و نیز كسب دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات سیستمهاي انتقال بورق بوا
ظرفیت باال اين شركت ها بتوانند به عنوان سازنده قطعات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت كنند .فهرست ايون شوركتهوا و حووزه
فعالیت آنها در جدول ( )2-3ارائه شده است.
جدول ( :)2-3شركتهاي فعال در زمینه تامین مواد ،قطعات و تجهیزات در حوزه انتقال برق
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

عنوان
اتانیر
انرژي سازان تكین
آيروس انرژي
تدبیر انرژي سسنتا
رعدان نیرو زاگرس
روشن گستر توس
مهندسی فرانیرو
مطرح نیرو
نصب نیرو
ارسال توان
آفرينه طوس
مبنا نیرو
مهندسی خدمات نیرو شايان شرق
آرمان انرژي

حوزه فعالیت
طراحی و تامین قطعات خطوط فشار قوي ،پست انتقال و ساختمان هاي مورد نیاز
پیمانكار سازنده پستهاي فشار قوي و خطوط انتقال برق
تولید و تامین تجهیزات و اجراي خطوط انتقال ،پستهاي انتقال و فوق توزيع
طراحی و اجراي هطوط انتقال نیرو و پستهاي فشار قوي
طراحی ،تامین تجهیزات و اجراي پروژههاي صنعتی ،توزيع و انتقال نیرو
ساخت پست و خطوط انتقال نیرو
ساخت پستهاي فشارقوي و خطوط انتقال
تامین تجهیزات و اجراي پستهاي فشار قوي و خطوط انتقال نیرو برق
خطوط انتقال
خطوط انتقال
خطوط انتقال
تجهیزات پستهاي فشار قوي و حفاظت و كنترل
طراحی و تامین تجهیزات پست انتقال
خطوط انتقال نیرو
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عنوان
نیرو فراز جنوب شرق
تیوا نیروي پارس
مهندسی نصر نیروي يزد
سازه گهر كاوه
پارس پیايا خطوط خوزستان
فراگستر بیستون
آژند برج
انرژي سازان تكین
سیم نور پويا
سیم و كابل ابهر
پويا غرب
آلومتك
سیم پود تهران
صنايع نیرو كابل
قم آلیاژ
سیم و كابل فروزان يزد
سیم و كابل تبريز
كابل البرز
سیمكو
جهان نیروي تك
سیم و كابل مغان
هادي گستر خراسان
كابل زنجان
زر سیم
نیرو صنعت پارس افشان
آلوكاست ايران
آلدا
فرآورده سازان شايان
نامدار افروز
مهندسی صنعت پژوهان برق
يراق آوران پويا
يراق سازان آرمان
مهندسی نوين انتقال ايرانیان
پارس سوئیچ
ايران سوئیچ
درود كلید
مقره سازي ايران
سیمكاتك
پارس مقره
مقره سازي ايران
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حوزه فعالیت
شبكه هاي انتقال
مجري خطوط و پستهاي انتقال
پست و خط انتقال
خطوط انتقال نیرو
خطوط انتقال
ساخت برج انتقال
طراحی برج انتقال
خطوط انتقال
كابل OPGW
كابل
سیم و كابل
هادي فشار قوي ،پروفیل آلومینیوم و راد آلومینیوم
تولید انواع سیم و كابل
تولید انواع سیم و كابل
تولید آلیاژ غیرآهنی  ،آلويمینوم و...
تولید انواع سیم و كابل
تولید انواع سیم و كابل
تولید سیم و كابل برق
انواع كابل و سیم
تولید انواع سیم و كابل
تولید انواع سیم و كابل
تولید انواع سیم و كابل
تولید انواع سیم و كابل
تولید انواع سیم و كابل
تولید انواع سیم و كابل
يراقآالت انتقال
يراقآالت انتقال
يراقآالت انتقال
يراقآالت انتقال
يراقآالت انتقال
يراقآالت انتقال
يراقآالت انتقال
يراقآالت انتقال
ساخت كلید قدرت
ساخت كلید قدرت
ساخت كلید قدرت
ساخت مقره فشار قوي
ساخت مقره فشار قوي
ساخت مقره فشار قوي
ساخت مقره فشار قوي

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
27
فاز  :4تدوین برنامه ،اقدامات و سياستها
رديف
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ویرایش اول ،دي 1393

عنوان
تابان نیرو
درود كلید
مقلره سازي صدف گستر زنجان
صفدر ساسانی
بسسار سازه الوند
ياسان
گام اراک
بنیاد پوشش
فراگستر بیستون
فراساز
ايران ترانسفو
نیرو تران
زنگان
همیان فن
نیان الكترونیك
طیف آسا
هور پندار
پارس كاپاسیتور
فراپیام

حوزه فعالیت
ساخت مقره فشار قوي
ساخت مقره فشار قوي
ساخت مقره فشار قوي
ساخت مقره فشار قوي
ساخت مقره فشار قوي
ساخت برجهاي انتقال
ساخت برجهاي انتقال
ساخت برجهاي انتقال
ساخت برجهاي انتقال
ساخت برجهاي انتقال
ساخت ترانسفورماتور
ساخت ترانسفورماتور
ساخت ترانسفورماتور
ساخت تجهیزات حفاظتی
الكترونیك قدرت
الكترونیك قدرت
الكترونیك قدرت
الكترونیك قدرت
الكترونیك قدرت

در زمینه تامین منابع انسانی متخصص در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال دانشگاهها و مراكز پژوهشوی (ماننود
پژوهشگاه نیرو و موسسه آموزش عالی ،علمی كاربردي صنعت آب و برق عباسسور) نقش اصلی را ايفا میكنند.
در ارتباط با تامین منابع مالی مورد نیاز مراكز تحقیقاتی و شركتهاي تولیدكننده فعال در حوزه سیسوتمهواي انتقوال بورق،
عالوه بر بانكها و موسسات اعتباري ،صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ،صندوق مالی توسعه تكنولووژي ايوران،
صندوق توسعه فناوريهاي نوين میتوان به صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوري در صنعت برق ايران اشاره كرد .اين صندوق
در زمینه اعطاي تسهیالت اعتباري (بصورت عقود اسالمی) جهت اجراي طرحهاي تحقیقاتی ،اعطاي يارانه سود براي طرحهاي
تحقیقاتی كه از ساير منابع مالی و اعتباري كشور تسهیالت دريافت داشته اند ،تضمین بازپرداخت تسهیالت دريافتی طرحهواي
تحقیقاتی از ساير منابع مالی و اعتباري كشور و مشاركت ،سرمايهگذاري و تامین سرمايه خطرپذير به منظور اجراي طورحهواي
تحقیقاتی فعالیت میكند.
بازيگران مرتبط با زمینه جهتدهی به توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال عبارتند از:
 معاونت برق و انرژي شامل:
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دفتر برنامهريزي كالن برق و انرژي
دفتر استانداردها
توانیر
كمیته مطالعات خطوط انتقال
شركت مديريت شبكه برق
شركتهاي برق منطقهاي

 -2-1-3شناسايي مرحله توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مرحله توسعه هر نظام فناورانه بر اساس وضعیت ساختاري نظام توسعه فناوري و مجموعهاي از شاخصهوا يوا نشوانههواي
تحقق مرحله توسعه تعیین میشود .اين مراحل عبارتند از :پیشتوسعه ،توسعه ،اوجگیري ،سرعتگیري ،تثبیت .نشانههاي تحقق
مراحل يا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه در جدول ( )3-3ارائه شده است.

جدول ( :)3-3شاخصهاي شناسايي مرحله توسعه نظام نوآوري فناورانه
آيا نمونه اولیه از فناوري (محصول يا فرايند) ساخته شده است؟
بازيگران اصلی در اين حوزه چه كسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراكز پژوهشی چیست؟ آيا شركتهاي دانشبنیان به اين حووزه وارد شودهانود؟ آيوا
دولت به اين حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگذاري ،تنظیمگري و  )...چیست؟
آيا محصول فناوري بدون حمايتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
و يا :آيا تولید انبوه محصول فناوري (محصول يا خدمت) آغاز شده است؟
آيا شبكههاي علمی و فناوري شكل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد يا به اشباع كامل رسیده است؟
نرخ ورود تولید كنندگان محصول فناوري چگونه است؟
نرخ كاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟
نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟
آيا انجمنها و سنديكاهاي مربوطه شكل گرفتهاند؟
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بر اساس سواالت فوق و وضعیت ساختاري نظام توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال میتوان مرحلوه توسوعه ايون
سیستم را مشخص كرد .اين موضوع در شكل ( )2-3نشان داده شده است.

شكل ( :)2-3نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه

بخش عمده بازيگران فعال كنونی در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال را چند دانشگاه و مركز پژوهشی تشكیل
میدهند .هرچند شركتهاي سازنده تجهیزات اعم از ترانسفورماتور ،مقره ،كابل ،كلید ،برجهاي انتقوال فشوار قووي ،تجهیوزات
حفاظتی و نیز شركت هاي مشاور و پیمانكار در كشور وجود دارند اما به دلیل عدم احساس نیاز وارد عرصه تولید تجهیزات مورد
نیاز مختص سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال نشدهاند .همچنین شبكه هاي علمی و تحقیقاتی در اين حوزه هنوز شكل نگرفتوه
است .قوانین ،دستورالعملها و استانداردهاي مربوط به اين حوزه يا محدود است يا اصال تدوين نشده است .از طرف ديگور ،بور
اساس شاخصهاي موجود در جدول ( )2-3و نشانههاي تحقق مراحل در شكل ( )2-3ابتدا بايستی وضعیت تولید نمونوه اولیوه
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال را بررسی كرد .نمونه اولیه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال هنوز در كشوور سواخته
نشده است .تنها فعالیت جدي در اين زمینه طرح احداث خط  HVDCبین سمنان و گلسايگان بوده است كه در انتهواي مرحلوه
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طراحی قرار دارد .بنابراين بر اساس شكل ( )2-3میتوان نتیجه گرفت كه فناوري سیستمهاي انتقال بورق بوا ظرفیوت بواال در
مرحله «پیشتوسعه» قرار دارد.

 -2-3شناسايي وضعیت مطلوب توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
فرايند نوآوري يك فرايند تكاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان يك سیسوتم بهینوه بوراي فراينود
نوآوري تعريف كرد ،پ

هدف نظام را بايد در طول اين فرايند تعريف كرد .هدف يك نظام نوآوري انتقال نظوام موورد نظور از

يك مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته بايد توجه داشت كه لزوما مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توسوعه نظوام
نوآوري مد نظر است.
نكته اصلی در اينجا نحوه انتقال از يك مرحله به مرحله ديگر است .كاركردهاي هر مرحله به سوه دسوته كواركرد كلیودي،
حمايتی و حاشیهاي تقسیم میشود .تحقق كاركرد كلیدي به منزله انتقال به مرحله بعدي اسوت .شوكل زيور مراحول توسوعه و
كاركردهاي كلیدي ،حمايتی و حاشیهاي مرتبط با هر مرحله را نشان میدهد.

شكل ( :)3-3مراحل توسعه و كاركردهاي كلیدي ،حمايتي و حاشیهاي
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در بخش قبلی مشخص شد كه نظام توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال در مرحله «پیشتوسوعه» قورار دارد .بور
اساس شكل فوق ،زمانی كه سیستم در مرحله پیش توسعه قرار داشته باشد و هدف ما رسیدن بوه مرحلوه بعودي نظوام توسوعه
فناوري باشد  4كاركرد توسعه دانش ،انتشار دانش ،تامین منابع و جهتدهی به سیستم بايد محقق شوند .در نتیجه كاركردهواي
مذكور به عنوان كاركردهاي با اولويت شناخته میشوند .در بخش بعدي فرايند تدوين اقدامات ،چالشهاي مرتبط با هر يوك از
ابعاد ساختاري در اين  4كاركرد با اولويت شناسايی میشود.

 -3-3شناسايي چالشها و موانع توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
در گام قبلی كاركردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،تامین منابع و جهتدهی به سیستم به عنوان كاركردهواي بوا اولويوت
شناسايی شدند .در اين گام با استفاده از يك تحلیل ساختاري-كاركردي ،چالشها و موانع پیش روي توسعه سیستمهاي انتقال
برق با ظرفیت باال شناسايی شده است .همان طور كه پیشتر بیان شد اين چالشها از طريق مصواحبه بوا  7نفور از خبرگوان و
كارشناسان آشنا با اين حوزه استخراج شده است .اسامی اين افراد در ادامه ارائه شده است:
جناب آقاي مهندس فرضعلیزاده
جناب آقاي مهندس درافشان
جناب اقاي مهندس عارضی
جناب آقاي مهندس واسعی
جناب آقاي مهندس خزايی
جناب آقاي مهندس گودرزي
جناب آقاي مهندس برهانی
در اين فرايند كلیه موانع و چالشهاي مورد نظر خبرگان و متخصصان استخراج شد و پ
فهرست نهايی چالشها تهیه شد .در ادامه به بررسی چالشهاي شناسايی شده میپردازيم.
چالشهاي توسعه دانش:

از پااليش و حذف موارد تكراري،
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چالشهاي مربوط به اين كاركرد ،دربرگیرنده تمامی فعالیتهايی است كه می تواند منجر به مانع در فرايند يادگیري شوود.
اين چالش ها در رابطه با موضوعات مختلف مانند دانش فنی تكنولوژي نوظهور ،بازار ،شبكه ها و مصورفكننودگان ممكون
است رخ دهد .در كشورهاي در حال توسعه ،يكی از مهمترين داليل عدم توسعه برخی صنايع تكنولوژي محور ،عدم توسعه
دانش آن صنعت است .در كشورهاي توسعه يافته ،اين موضوع به دلیل رقابت تنگاتنگ شركتهاي مختلف حل مویشوود.
در واقع رقابت اصلی بنگاه هاي اقتصادي بر سر نوآوري است و اين موضوع منجر به سرمايهگذاري بنگاههواي مختلوف در
توسعه دانش میشود و دانش توسعه میيابد .ولی در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً ،بنگاههايی با توانايی رقابتپذيري باال
وجود نداشته و عمالً توسعه دانش به صورت درونزا رخ نمیدهد و میبايست به صورت برونزا يا انتقال دانش و فناوري ،رخ
دهد .لذا همین موضوع نیاز به مداخله دولت و ايجاد جهتگیري در همین موضوع را دارد.
چالشها و موانع شناسايی شده در زمینه خلق دانش فنی سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال عبارتند از:
ارتباط ضعیف میان مراكز پژوهشی و شركتهاي سازنده تجهیزات سیستمهاي انتقال بورق بوا ظرفیوت بواال جهوت
تبادل دانش
كمبود محتواي آموزشی مرتبط با زمینه هاي مورد نیاز در طراحی و ساخت سیستمهواي  HVDCدر برناموه درسوی
رشته مهندسی برق گرايش قدرت
سهم اندک تحقیقات كاربردي از كل پژوهشهاي انجام شده در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
نبود مكانیزمهاي مناسب حمايت از حقوق مالكیت فكري پژوهشگران و مخترعان
ارتباط محدود بین شركتهاي سازنده داخلی و شركتهاي خارجی پیشرو براي انتقال فناوري
 ارتباط ناكافی بین دانشگاهها و مراكز پژوهشی و مراكز علمی ،تحقیقاتی كشورهاي پیشورو در حووزه سیسوتمهواي
انتقال برق با ظرفیت باال
 نبود زمینه مناسب براي تجاريسازي دانش به دست آمده از تحقیقات كاربردي در زمینه فناوريهاي سیسوتمهواي
انتقال برق با ظرفیت باال

چالشهاي انتشار دانش:
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چالشهاي اين كاركرد در اثر نامناسب بودن شبكهها و روابط ايجاد میشود كه بخشی از آن متأثر از ماهیت شبكهها است.
در واقع يكی از موارد ديگري كه منجر به عدم توسعه يك نظام فناورانه خا

يا يك صنعت دانشمحور مویشوود ،عودم

انتشار صحیح اطالعات و يا دانش میان بازيگران مختلف آن حوزه است .اگر دانش میان تعداد بسیاري از نقشآفرينان يك
حوزه منتشر شود و در عین حال حقوق مالكیت معنوي و فكري رعايت شود ،میتوان شاهد بروز يك نوع رقابت سالم میان
بنگاههاي اقتصادي بود كه می تواند منجر به توسعه شود .در غیر اين صورت بعضواً دولوتهوا مویتواننود بوا دخالوتهواي
هوشمندانه از بروز اينچنین چالشهايی جلوگیري نمايند .چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
 تعداد اندک كنفران ها و همايشهاي تخصصی برگزار شده در حوزه انتقال برق
 عدم برگزاري نمايشگاه تخصصی جهت ارائه دستاوردهاي حوزه انتقال برق با ظرفیت باال
 عدم انتشار نشريه تخصصی در حوزه انتقال برق
عدم آگاهی كافی از وضعیت بازيگران و دانش فنی موجود در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
 كمبود دورهها و كارگاههاي آموزشی در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال جهت تبادل دانش و آگاهسازي

چالشهاي تامین منابع:
يكی ديگر از انواع چالشهاي سیستمی كه منجر به عدم توسعه نظام يك صنعت میشود ،عدم تخصیص بهینه منابع اعوم
از منابع مالی ،انسانی يا تجهیزاتی به داليل مختلف است .در واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ايجاد موانعی
در حوزههاي مختلف توسعه دانشی و يا مديريتی میشود كه دولت میتواند با اتخاذ سیاستهايی در جهت رفع اين موانوع
برآيد و از بروز چنین چالشی در سیستم جلوگیري نمايد.
مداخالت دولت در رابطه با اين چالشها مجموعهاي از فعالیتهاي مربوط به تامین و همواهنگی وروديهواي الزم بوراي
توسعهي نظام نوآوري را پوشش میدهد كه در راستاي تحقق كاركرد تامین و تسهیل منابع قرار میگیرند .اين چالشها به
سه دسته چالشهاي مربوط به منابع انسانی ،منابع مالی و مواد و تجهیزات تقسیم میشود .چالشهواي مشوخص شوده در
اين كاركرد عبارتند از:
كمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاه ها ،مراكز تحقیقاتی و شركتهاي تولیدكننده
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باال بودن میزان سرمايه مورد نیاز براي تولید تجهیزات سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
بهره باالي تسهیالت بانكی ارائه شده
مشخص نبودن ساز و كارهاي تامین مالی
انگیزه پايین بخش خصوصی به سرمايهگذاري در اين بخش به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمايه
میزان پايین سرمايهگذاري خارجی
كمبود نیروي متخصص كافی

در زمینه سیستمهاي HVDC

ارتباط ضعیف بین شركتهاي داخلی و خارجی براي تبادل نیروي انسانی متخصص
مشكل در تامین بخشی از قطعات مورد نیاز به دلیل وجود تحريم (در حوزه  HVDCو مواد عايقی) و تعرفههاي بواالي
گمركی
كمبود منابع مالی بانكها و موسسات مالی براي تامین مالی مورد نیاز دانشگاهها ،مراكوز تحقیقواتی و شوركتهواي
سازنده تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
انگیزه پايین بخش خصوصی براي سرمايهگذاري در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
چالشهاي جهتدهي به سیستم:
كاركرد جهتدهی به سیستم ،اشاره به فعالیتهايی دارد كه به مشخص شدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهاي بوازيگران
موجود در نظام فناوري منجر می گردد .همچنین ،رفع مشكالت موجود در كاركردهاي ديگر نظام نیز میتواند در قالب اين
كاركرد انجام شود .اين كاركرد می تواند توسط بازيگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا كند .چالشهواي
اين كاركرد در ارتباط با وجود چشم انداز توسعه فناوري ،انتظارات ،تعهد ،هنجارها ،قووانین و مقوررات ،اسوتانداردها تعريوف
میشود .چالشهاي شناسايی شده در اين كاركرد عبارتند از:
عدم وجود مركزي براي جهتدهی و هماهنگی فعالیتها در زمینه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مشخص نبودن نحوه همكاري بین بازيگران توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
نبود انگیزه كافی در بازيگران توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال براي فعالیت به دلیل نبود تقاضا
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 -4-3اقدامات مورد نیاز براي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
همان طور كه در شكل ( )1-3نشان داده شده است اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسايی شده در
مرحله قبلی پیشنهاد می شود .اين اقدامات به دو دسته اقدامات غیر فنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .اقدامات غیر فنی شامل
چهار دسته اقدامات مربوط به توسعه دانش ،اقدامات مربوط به انتشار دانش ،اقدامات مربوط به تامین منابع و اقدامات مربوط به
جهتدهی به سیستم است .اقدامات فنی شامل سه دسته اقدامات مربوط به حوزه خط ،اقدامات مربوط به حوزه پست و اقدامات
مربوط به حوزه بهرهبرداري میشود .در ادامه فهرست اين اقدامات ارائه شده است.

 -1-4-3اقدامات غیر فني مورد نیاز براي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
اقدامات غیر فنی آن دسته از اقداماتی هستند كه به توسعه نظام نوآوري در حوزه سیستمهاي انتقال بورق بوا ظرفیوت بواال
كمك میكنند .مبناي تدوين اقدامات غیرفنی ،موانع و چالشهاي شناسايی شده در چهار كاركرد با اولويت (توسعه دانش ،انتشار
دانش ،تامین منابع و جهتدهی به سیستم) بود .بر همین اساس با استفاده از راهكارهاي پیشونهادي خبرگوان مصواحبهشوونده
اقدامات متناظر در چهار دسته ارائه شد .نحوه ارتباط هر يك از اقدامات با چالشها در جدول ( )4-3نشان داده شده است .الزم
به ذكر است كه در اين جدول اقدامات و چالشها داراي تناظر يك به يك ،يك به چند ،چند به يك و چند به چند هستند.

اقدامات مربوط به توسعه دانش
-1ايجاد واحد درسی  HVDCدر سرفصل دروس مربوط به رشته مهندسی برق-گرايش قدرت
-2حمايت از انجام پايان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه فناوريهاي سیستمهاي انتقال برق بوا ظرفیوت بواال بوه
شكل كمكهاي مالی و ارائه خدمات مشاورهاي
-3پرداخت كمكهزينه ثبت پتنت در مؤسسات معتبر بینالمللی نظیر  EPOو  USPTOبه پژوهشوگران و مخترعوان
فعال در زمینه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
-4كمك به جذب و پذيرش واحدهاي فناور در مراكز رشد جهت كمك به صنعتی شدن دانش به دست آمده در حووزه
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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-5زمینه سازي ارتباط میان مراكز علمی و تحقیقاتی كشور با مراكز علمی و تحقیقاتی كشورهاي پیشرو
-6تعريف پروژههاي مشترک در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت بواال میوان دانشوگاههوا ،شوركتهواي
تولیدكننده و شركتهاي مشاور
-7تسهیل همكاريهاي بینالمللی با شركتهاي معتبر جهت انتقال فناوري هاي موورد نیواز بوراي طراحوی و سواخت
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

اقدامات مربوط به انتشار دانش
-1تهیه و انتشار نشريه تخصصی در حوزه سیستمهاي انتقال برق
-2برگزاري كنفران هاي بینالمللی در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال جهت تبادل دانش
 -3برگزاري نمايشگاههاي تخصصی مرتبط با سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال جهت ارائه آخرين دستاوردها
-4برگزاري دورههاي كوتاهمدت و كارگاههاي آموزشی با حضور مدرسان خارجی از كشورهاي پیشرو
-5پايش و ارزيابی مستمر توانمنديهاي فناورانه تولیدكنندگان ،مراكز تحقیقاتی و شركتهاي مشواور فعوال در حووزه
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
 -6طراحی پايگاه اطالعاتی بازيگران فعال در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

اقدامات مربوط به تامین منابع (مالی ،انسانی و مواد)
-1تسهیل قوانین گمركی مربوط به مواد و قطعات مورد نیاز شركتهاي تولید كننده براي توسعه سیسوتمهواي انتقوال
برق با ظرفیت باال
 -2شناسايی تامینكنندگان مطمئن مواد و قطعات مربوط به تجهیزات حوزه  HVDCو مواد عايقی و برقراري ارتباط
با آنها
-3كمك به تامین مالی مراكز تحقیقاتی و سازندگان تجهیزات مورد نیاز سیستم انتقال برق با ظرفیت باال از طريق:
 اعطاي تسهیالت بلندمدت كمبهره يا بدونبهره
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 پرداخت بخشی از سود تسهیالت بانكی
 ارائه كمكهاي بالعوض
-4اعزام نیروي متخصص به مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارج از كشور جهت كسب دانش و مهارتهاي الزم در حووزه
سیستمهاي HVDC

 -5تسهیل فرايند تضمین از سوي بانك مركزي جهت دريافت تسهیالت فاينان

از بانكهاي خارجی

 -6حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصی در طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت
باال از طريق:
 اعطاي مشوقهاي مالیاتی
 تضمین خريد تجهیزات تولید شده از سوي شبكه برق
 انعقاد قراردادهاي ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTبا شركتهاي بخش خصوصی
 -7تسهیل مشاركت سرمايهگذاران خارجی در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال از طريق:
 شناسايی و دعوت از سرمايهگذاران خارجی
 ارائه مشوقهاي مالیاتی ،گمركی و تضمین امنیت سرمايهگذاري
 تسهیل فرايند اخذ مجوزهاي قانونی از دستگاههاي ذيربط

اقدامات مربوط به جهتدهی به سیستم
-1تاسی

مركز ملی سیستم انتقال برق با ظرفیت باال جهت نظارت بر فعالیتها ،هماهنگی و جهتدهی به اقدامات

-2تدوين آيیننامه حمايت از فعالیتهاي تحقیقاتی در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
 -3تهیه دستورالعمل همكاري میان دانشگاهها ،تولیدكنندگان و شركتهاي مشاور در پروژههاي توسوعه سیسوتمهواي
انتقال برق با ظرفیت باال
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جدول ( :)4-3نحوه ارتباط اقدامات غیرفني با چالشهاي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
اقدامات غیرفنی
چالشها
ارتباط ضعیف میان مراكز پژوهشی و شركتهواي سوازنده تعريف پروژههاي مشترک در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال بورق
تجهیزات سیستم هاي انتقال برق بوا ظرفیوت بواال جهوت با ظرفیت باال میان دانشگاهها ،شركتهاي تولیدكننده و شركتهاي
مشاور
تبادل دانش
كمبود محتواي آموزشی مرتبط با زمینههاي موورد نیواز در
ايجاد واحد درسوی  HVDCدر سرفصول دروس مربووط بوه رشوته
طراحی و ساخت سیستم هواي  HVDCدر برناموه درسوی
مهندسی برق-گرايش قدرت
رشته مهندسی برق گرايش قدرت
حمايووت از انجووام پايووان نامووه هووا و مقوواالت كوواربردي در حوووزه
سهم اندک تحقیقات كاربردي از كل پژوهشهواي انجوام
فناوري هاي سیستم هواي انتقوال بورق بوا ظرفیوت بواال بوه شوكل
شده در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
كمكهاي مالی و ارائه خدمات مشاورهاي
پرداخت كمك هزينه ثبت پتنت در مؤسسات معتبر بینالمللی نظیور
نبود مكانیزم هاي مناسب حمايت از حقوق مالكیت فكوري
 EPOو  USPTOبووه پژوهشووگران و مخترعووان فعووال در زمینووه
پژوهشگران و مخترعان
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تسهیل همكاريهاي بینالمللی با شركتهاي معتبور جهوت انتقوال
ارتباط محدود بین شركتهاي سازنده داخلی و شركتهاي
فناوري هاي مورد نیاز براي طراحی و ساخت سیستمهاي انتقال برق
خارجی پیشرو براي انتقال فناوري
با ظرفیت باال
ارتباط ناكافی بین دانشگاههوا و مراكوز پژوهشوی و مراكوز
زمینه سازي ارتباط میان مراكز علمی و تحقیقواتی كشوور بوا مراكوز
علمی ،تحقیقاتی كشورهاي پیشرو در حووزه سیسوتمهواي
علمی و تحقیقاتی كشورهاي پیشرو
انتقال برق با ظرفیت باال
نبود زمینه مناسب براي تجاريسازي دانش به دست آموده كمك به جذب و پذيرش واحدهاي فناور در مراكز رشد جهت كمك
از تحقیقات كاربردي در زمینه فناوري هواي سیسوتم هواي به صنعتی شدن دانش به دست آمده در حوزه سیسوتمهواي انتقوال
برق با ظرفیت باال
انتقال برق با ظرفیت باال
تعداد اندک كنفران ها و همايشهواي تخصصوی برگوزار برگزاري كنفران هاي بینالمللی در حوزه سیستمهاي انتقال برق با
ظرفیت باال جهت تبادل دانش
شده در حوزه انتقال برق
عدم برگزاري نمايشگاه تخصصی جهت ارائه دسوتاوردهاي برگزاري نمايشگاههاي تخصصی مرتبط با سیستم هاي انتقال بورق
با ظرفیت باال جهت ارائه آخرين دستاوردها
حوزه انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه و انتشار نشريه تخصصی در حوزه سیستمهاي انتقال برق
عدم انتشار نشريه تخصصی در حوزه انتقال برق
پايش و ارزيابی مستمر توانمنديهاي فناورانه تولیدكنندگان،
مراكز تحقیقاتی و شركتهاي مشاور فعال در حوزه سیستمهاي
عدم آگاهی كافی از وضعیت بازيگران و دانش فنی موجود
انتقال برق با ظرفیت باال
در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
طراحووی پايگوواه اطالعوواتی بووازيگران فعووال در زمینووه توسووعه
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
كمبود دورهها و كارگاه|هاي آموزشی در حوزه سیستم هاي برگزاري دورههاي كوتواهمودت و كارگواههواي آموزشوی بوا حضوور
مدرسان خارجی از كشورهاي پیشرو
انتقال برق با ظرفیت باال جهت تبادل دانش و آگاهسازي
كمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاه ها ،مراكز تحقیقواتی و
كمك به تامین مالی مراكز تحقیقاتی و سازندگان تجهیزات موورد
شركتهاي تولیدكننده
باال بودن میزان سرمايه مورد نیواز بوراي تولیود تجهیوزات نیاز سیستم انتقال برق با ظرفیت باال
 تسهیل فراينود تضومین از سووي بانوك مركوزي جهوت دريافوت
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
تسهیالت فاينان از بانكهاي خارجی
بهره باالي تسهیالت بانكی ارائه شده
مشخص نبودن ساز و كارهاي تامین مالی
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اقدامات غیرفنی

تسهیل مشاركت سرمايهگذاران خارجی در توسعه سیستمهاي انتقال
میزان پايین سرمايهگذاري خارجی
برق با ظرفیت باال
انگیزه پايین بخش خصوصوی بوه سورمايهگوذاري در ايون حمايت از سورمايه گوذاري بخوش خصوصوی در طراحوی و سواخت
تجهیزات مورد نیاز سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
بخش به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمايه
كمبووود نیووروي متخصووص كووافی در زمینووه سیسووتمهوواي
اعزام نیروي متخصص به مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارج از كشوور
HVDC
ارتباط ضعیف بین شركت هاي داخلی و خارجی براي تبادل جهت كسب دانش و مهارتهاي الزم در حوزه سیستمهاي HVDC
نیروي انسانی متخصص
تسووهیل قوووانین گمركووی مربوووط بووه مووواد و قطعووات مووورد نیوواز
مشكل در تامین بخشی از قطعات مورد نیاز به دلیل وجوود شركت هاي تولید كننده براي توسعه سیستمهواي انتقوال بورق بوا
تحريم (در حووزه  HVDCو موواد عوايقی) و تعرفوههواي ظرفیت باال
شناسايی تامینكنندگان مطمئن مواد و قطعات مربوط به تجهیزات
باالي گمركی
حوزه  HVDCو مواد عايقی و برقراري ارتباط با آنها
عدم وجود مركزي براي جهتدهی و هماهنگی فعالیتهوا تاسی مركز ملی سیستم انتقال برق با ظرفیت باال جهت نظارت بر
فعالیتها ،هماهنگی و جهتدهی به اقدامات
در زمینه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه دسوتورالعمل همكواري میوان دانشوگاههوا ،تولیدكننودگان و
مشووخص نبووودن نحوووه همكوواري بووین بووازيگران توسووعه
شركتهاي مشاور در پروژههاي توسعه سیستمهاي انتقال برق بوا
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ظرفیت باال
نبود انگیزه كافی در بازيگران توسعه سیسوتم هواي انتقوال
توودوين آيوویننامووه حمايووت از فعالیووتهوواي تحقیقوواتی در حوووزه
برق با ظرفیت باال براي فعالیت به دلیل نبود تقاضا
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

 -2-4-3اقدامات فني مورد نیاز براي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مبناي تدوين اقدامات فنی ،راهبردهاي توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیوت بواال اسوت .هموان گونوه كوه در
گزارش مرحله سوم اشاره شد  5راهبرد براي اين سند در نظر گرفته شده است .از اين تعداد 3 ،راهبرد بوه توسوعه دانوش فنوی
طراحی و ساخت سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال و نیز توسعه زيرساخت سختافزاري و نرمافزاري آن اختصا

دارد .بر همین

اساس ابتدا اقدامات مربوط به تامین زيرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري ،دستیابی به دانش فنوی سواخت ،و دسوتیابی بوه
دانش فنی طراحی تدوين شد .اين اقدامات دو مرحله اول توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت بواال (شوامل مرحلوه ايجواد
زيرساخت و مرحله نصب و راهاندازي) را در بر میگیرند .در نتیجه اقداماتی بوراي مرحلوه سووم توسوعه يعنوی بهورهبورداري از
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سیستمهاي توسعه انتقال برق با ظرفیت باال نیز در نظر گرفته شد .نحوه ارتباط اقدامات فنی با راهبردها در جدول ( )5-3نشان
داده شده است.
به منظور مشخص شدن ارتباط هر اقدام با هر يك از حوزهها اقدامات در سه دسته اقدامات مربوط به حوزه خط ،اقودامات
مربوط به حوزه پست و اقدامات مربوط به بهرهبرداري از سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال قورار گرفتوهانود .فهرسوت ايون
اقدامات در ادامه ارائه شده است.
اقدامات مربوط به حوزه خط سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال:
-1تهیه و تدوين استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC
-2تهیه و تدوين دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(EHVAC

-3تهیه و تدوين استانداردهاي مورد نیاز براي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
-4تهیه و تدوين دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC
-5ايجاد زيرساختهاي سختافزاري سیستم انتقال با ظرفیت باال )(EHVAC, HVDC

-6بررسی روشهاي نوين طراحی خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
-7امكانسنجی ،طراحی و ساخت تجهیزات اصلی خطوط سیستم انتقال برق با ظرفیت باال

اقدامات مربوط به حوزه پست سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال:
-1تهیه و تدوين معیارهاي طراحی بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
-2تهیه و تدوين استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحی براي انتخاب و كاربرد تجهیزات بهكار رفتوه در پسوتهواي
انتقال برق با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC
-3مطالعه فنی-اقتصادي طراحی و ساخت پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC , EHVAC

-4امكانسنجی ،طراحی و ساخت تجهیزات اصلی پست انتقال برق با ظرفیت باال
اقدامات مربوط به حوزه بهرهبرداري از سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال:
-1بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائی
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-2بهرهبرداري از خطوط انتقال زير زمینی
-3بهرهبرداري از خطوط انتقال زير دريائی
-4بهرهبرداري از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
-5تهیه و تدوين ديدگاه سیستمی براي افزايش ظرفیت انتقال برق
-6تدوين دستورالعمل مديريت بهینه تعمیرات و تدوين دانش فنی موردنیاز براي تعمیرات تجهیزات سیستمهاي انتقوال
برق با ظرفیت باال
 -7تهیه و تدوين دستورالعمل جامع استخدام و آموزش نیروي كار متخصص جهت بهبود بازده سیستمهواي انتقوال بوا
ظرفیت باال
 -8تدوين دستورالعمل طراحی و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتی جامع بین بهرهبورداران بوراي اشوتراکگوذاري امون
اطالعات انرژي و آموزش نیروي انسانی
 -9تهیه و تدوين دانش فنی مديريت دارائیها در سیستم انتقال توان
 -10توووودوين دسووووتورالعمل مووووديريت اسووووتراتژيك امنیووووت ،كیفیووووت ،پايووووداري و در دسووووترس بووووودن
()SQRA: Security, Quality, Reliability, Availability
 -11تدوين دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقوال تووان در سیسوتمهواي انتقوال بورق و تودوين دانوش فنوی
بهكارگیري ابررسانا
 -12تدوين دانش فنی بهرهبرداري از تجهیزات پیشرفته براي مانیتورينگ سیستم انتقال برق با ظرفیت باال
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جدول ( :)5-3نحوه ارتباط اقدامات فني با راهبردهاي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
راهبردها

اقدامات فني
 تهیه و تدوين استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC
 تهیه و تدوين استانداردهاي مورد نیاز براي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
()HVDC
 تهیه و تدوين دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال
برق با ظرفیت باال )(HVDC
 ايجاد زيرساختهاي سختافزاري سیستم انتقال با ظرفیت باال (EHVAC,
)HVDC

 تهیه و تدوين دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال
برق با ظرفیت باال )(EHVAC
 تهیه و تدوين استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحی براي انتخاب و
كاربرد تجهیزات بهكار رفته در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
( EHVACو )HVDC
تامین و تجهیز زيرساختهاي سختافزاري و
 تهیه و تدوين دستورالعمل جامع استخدام و آموزش نیروي كار متخصص
نرمافزاري پشتیبان مورد نیاز در احداث فناوري جهت بهبود بازده سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
 تدوين دستورالعمل مديريت بهینه تعمیرات و تدوين دانش فنی موردنیاز براي
تعمیرات تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
 تهیه و تدوين ديدگاه سیستمی براي افزايش ظرفیت انتقال برق
 تدوين دستورالعمل طراحی و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتی جامع بین
بهرهبرداران براي اشتراکگذاري امن اطالعات انرژي و آموزش نیروي انسانی
 تهیه و تدوين دانش فنی مديريت دارائیها در سیستم انتقال توان
 تدوين دستورالعمل مديريت استراتژيك امنیت ،كیفیت ،پايداري و در دسترس
بودن ()SQRA: Security, Quality, Reliability, Availability
 تدوين دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در سیستمهاي
انتقال برق و تدوين دانش فنی بهكارگیري ابررسانا
 تدوين دانش فنی بهرهبرداري از تجهیزات پیشرفته براي مانیتورينگ سیستم
انتقال برق با ظرفیت باال
 مطالعه فنی-اقتصادي طراحی و ساخت پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
)(HVDC , EHVAC

دستیابي به دانش فني ساخت تجهیزات با تاكید
 امكانسنجی ،طراحی و ساخت تجهیزات اصلی پست انتقال برق با ظرفیت
بر ظرفیتسازي هدفمند و حمايتي از توانمنديها و باال
قابلیتهاي سازندگان داخلي تجهیزات استراتژيك  امكانسنجی ،طراحی و ساخت تجهیزات اصلی خطوط سیستم انتقال برق با
ظرفیت باال
دستیابي به دانش طراحي فناوري سیستمهاي
 بررسی روشهاي نوين طراحی خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
انتقال برق با ظرفیت باال خط و پست و آرايش
 تهیه و تدوين معیارهاي طراحی بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
فیزيكي پستها
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-4نتیجهگیري
هدف مرحله چهارم از طرح «تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال» تدوين
اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال بود .در ابتداي ايون
گزارش مبانی نظري مربوط تدوين اقدامات شامل كاركردها و ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه ( )TISبه تفصیل مورد بحث
قرار گرفت .سس

فرايند چهار مرحلهاي تدوين اقدامات سند توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال توضیح داده شود .در

مرحله اول اين فرايند وضعیت موجود توسعه فناوري با شناسايی مرحله توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت بواال و
بازيگران نظام توسعه اين فناوري مشخص شد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجی حاصل از مرحله اول ،كاركردهاي با اولويوت
براي تحقق وضعیت مطلوب توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال تعیین شد .در مرحله سووم ،موانوع موجوود از
طريق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت بواال تعیوین شود و در نهايوت اقودامات
پیشنهادي براي رفع چالشها و موانع توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ارائه شد.
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 -1مقدمه
در این بخش از سند با عنوان «تدوین رهنگاشت و برنامه عملیاتي» با ارائه مدلي از گامهاي الزم جهت تكمیل فرایند برنامه
عملیاتي و همچنین ابزارهاي هرگام مي پردازیم كه در نهایت منجر به دستیابي بهه برنامهه عملیهاتي و رهنگاشهت 1در راسهتاي
چشمانداز سند خواهد شد .در مراحل  3و  4این پروژه اركان جهتساز (شامل چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه سیستمهاي
انتقال برق با ظرفیت باال) و نیز اقدامات الزم براي تحقق آن تدوین شد.
ساختار این گزارش به این صورت است .در ابتدا نحوه تقسیم اقدامات تدوینشده در مرحله  4به پروژههاي اجرایي توضهی
داده ميشود و سپس فهرست پروژههاي تعیینشده ارائه ميگردد .در گام بعدي زمهان و بودجهه الزم بهراي تكمیهل پهروژههها
مشخص ميشود .در ادامه متولیان و مجریان انجام پروژهها بر اساس نگاشت نهادي مشخصشده تعیین ميگهردد .در نهایهت،
نقشه راه (رهنگاشت) مربوط به توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال بر اساس اقدامات تعیین شده ترسیم ميشود.

 -2فرایند تدوین پروژههاي اجرایي
در این بخش فرایند تدوین پروژههاي اجرایي سند توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال توضی داده مهيشهود و در
نهایت فهرست پروژهها ارائه ميشود .همان طور كه اشاره شد ،الزم است اقدامات تعیین شده در فاز  ،4به پهروژهههاي اجرایهي
شكسته شود .در واقع در این بخش باید مشخص گردد كه چه پروژه یا مجموعه پروژههایي باید در سالیان مختلف اجرا گردد تا
در صورت اجراي این پروژهها بتوان اطمینان حاصل كرد كه اقدامات ،راهبردها ،اهداف و در نهایت چشمانداز توسعه سیستمهاي
انتقال برق با ظرفیت باال محقق شده است .فرایند تدوین برنامه عملیاتي در شكل ( )1-2نشان داده شهده اسهت .مطهابق ایهن
شكل ،ابتدا اقدامات شناسایي شده در مرحله  4بر اساس معیارهایي شكسته ميشوند و فهرست پروژهها استخراج ميشود .سپس
زمان و بودجه مورد نیاز براي انجام هر یك از پروژهها مشخص ميشود و از این طریق منابع الزم براي تحقق اقدامات تعیهین

- Road Map

1
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ميگردد .در نهایت با شناسایي نهادهاي مرتبط در محیط داخلي و بیروني و نقش آنها ،متولي و مجري انجام پروژهها شناسایي
ميشود.

اقدامات

شكستن اقدامات

فهرست پروژهها

تخصیص بودجه

زمانبندي

تعیین منابع

تخصیص مجریان و متولیان
انجام پروژه

شكل ( :)1-1فرایند تدوین برنامه عملیاتي
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 -1-2شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي
مجموعه پروژههاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشد كه انجام صحی آنهها
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همینرو در تعریف پروژها ميباید جنبههاي مختلف اقدام مورد توجه قرار گیهرد .نكتهه
حائز اهمیت دیگر میزان شكسته شدن اقدامات ميباشد .همانگونه كه یك اقدام ميتواند به مجموعهاي از پهروژههها شكسهته
شود ،هر پروژه نیز قابل شكسته شدن به مجموعهاي از فعالیتها ميباشد و این روند را در مورد فعالیتها نیز ميتوان ادامه داد.
این مفهوم را ميتوان به صورت ملموستري در شكل ( )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پروژه و پروژه شماره  1به
دو فعالیت شكسته شده است .حال ميتوان مجموعه كل پروژهههایي كهه بهراي انجهام اقهدام  Xاجهرا شهود را بهه دو صهورت
{ X  }x1،x2,x3و {X  }x11،x12،x2,x3

ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شدن اقدام ميباشد .بنابراین

الزم است معیارهاي مناسبي براي تعیین تعداد سط شكسته شدن اقدامات تعیین گردد.

شكل ( :)2-1نحوه شكستن اقدام X

در این بررسي دو معیار به شرح زیر مبناي عمل قرار ميگیرد:
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الف) میزان منابع الزم براي انجام پروژه اجرایي قابل تخمین باشد .به عبارتي در سط خاصي ميتوان بهرآورد مناسهبي از
میزان منابع مورد نیاز ارائه نمود.1
ب) هر پروژه اجرایي در اندازهاي باشد كه بتوان آن را به یك مجري محول نمود .به عبارتي اگر پروژه اجرایهي بهه انهدازه
كافي جزء نشده باشد ،به طوري كه گستردگي ابعاد مختلف آن امكان اختصاص آن را به یك مجري سلب نماید ،ميبایهد
پروژه اجرایي مربوط به فعالیتهاي دیگري شكسته شود تا تخصیص آن به مجري واحد امكانپذیر گردد.
ساختار كلي شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي مشابه  2WBSميباشد كه در بحث مدیریت پهروژه تهاكنون تحقیقهات
فراواني در مورد آن صورت پذیرفته است.
نكته دیگر حصول اطمینان از جامعیت پروژههاي اجرایي در راستاي تحقق اقدامات ميباشد .تاكنون الگوریتمي كه تضمین
نماید مجموعه پروژههاي اجرایي منتخب براي تحقق اقدام كفایت مينماید ارائه نشده است .تنها با بهرهگیري از قضهاوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پیشین و در صورت امكان بهكارگیري ابزارهایي چون شبیهسازي ميتوان امیدوار بود مجموعهه
پروژههاي اجرایي شرایط كافي براي حصول اقدامات را فراهم سازند.

 -1-1-2مبناي شكستن اقدامات
یكي از مسائل كلیدي دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي ،تعیین مبنایي است كه بر اسهاس آن اقهدامات
شكسته شوند .به عنوان نمونه اقدامي مثالي با عنوان تأسهیس آزادراه را در نظهر بگیریهد .ایهن اقهدام مهيتوانهد بهر دو مبنهاي
جغرافیایي( 3راهسازي كوهستاني ،بیاباني و جنگلي) و عملكردي( 4زیرسازي راه ،روسازي و اسفالت ،حفاظت حاشهی راه و )...بهه
پروژههاي اجرایي زیرمجموع خود شكسته شود .اینكه كدام مبنا براي شكستن اقدامات مورد توجه قرارگیرد بر اساس عوامهل
مختلفي تعیین ميشود كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره ميشود.
 .1توضیحات بیشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهاي آتي بیان خواهد شد.
- Work-Breakdown-Structure

2

- Geographical Base

3

- Functional Base

4
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الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسیمبندي ویژه و یا هنجارهاي پذیرفته شدة اثرگهذاري وجهود
داشته باشد ،ميتواند مبناي شكستن پروژههاي اجرایي را جهت دهي نماید .به عنوان نمونه در مورد مثال فوق اگر سیسهتم
راهسازي كشور بر اساس مناطق جغرافیایي در بخشهاي راهسازي كوهستاني ،بیاباني و جنگلي شكل گرفته باشد كهه ههر
بخش توانایيها و قابلیتهاي كلیدي الزم در حوزه فعالیت خود بهدست آورده است ،و بنابراین تقسیمبندي مذكور ميتواند
مبناي شكستن اقدامات قرار گیرد.
ب) نیازمنديهاي فعلي :نیازمندي هایي كه بر مبناي آن شكسته شدن اقدامات صورت ميپذیرد در طول زمان قابل تغییهر
است .در مورد مثال اخیر ممكن است در فاز طراحي آزادراهها نیازهاي طراحي موجب شكستن پروژههاي اجرایي بر مبنهاي
جغرافیایي شود ولیكن در زمان اجرا نیازها تغییر كرده و مبناي عملكردي مورد استفاده قرارگیرد.
ج) منافع اقتصادي :میزان كسب درآمد از پروژههاي اجرایي ميتواند مبنایي براي شكستن اقدامات باشد .بهه عنهوان مثهال
درآمدزا یا هزینهبر بودن پروژههاي اجرایي از این جهت ميتواند مبنا قرار گیرد كه ابتدا پروژههاي اجرایهي درآمهدزا انجهام
شوند و از درآمد حاصل براي انجام پروژههاي اجرایي هزینهبر استفاده شود.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایي كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ذینفعان و كسهب منهافع توسهط ایهن گهروه
ميباشد ،ضروري است نظرات ذینفعان در بخشهاي مختلف فرآیند پیادهسازي از جمله چگونگي شكستن اقهدامات مهورد
توجه قرارگیرد.
در صورتي كه تصمیم گرفته شود كه تعدادي از پروژههاي اجرایي نیز بهه زیرفعالیهتهایشهان شكسهته شهود ،مهيتهوان در
شكستن دوم از مبناي دیگري استفا ده نمود .به طهور مثهال در مرحلهه اول بهر مبنهاي جغرافیهایي و در مرحلهه دوم بهر مبنهاي
عملكردي عمل نمود.

 -2-1-2ابزارهاي شكستن اقدامات
تاكنون مفاهیم و موضوعات كلیدي شكستن اقدامات مورد بحث و بررسي قرارگرفت .در این بخش چند ابهزار بهراي انجهام
این مهم معرفي ميگردد.
الف) تجزیه و تحلیل فرایند استاندارد
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در ادبیات برخي از اقدامات فرایندي تجربه شده اي وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمي آن حوزه مورد پهذیرش
قرارگرفتهاست .چنین فرایندهایي فرایند استاندارد نامیده ميشود .در صورتي كه در مورد اقدامات خاصهي فراینهد اسهتاندارد
وجود داشته باشد ،پروژههاي اجرایي ارائه شده در آن بهعنوان مجموعه پروژههاي اجرایي استاندارد پذیرفته ميشوند.
ب) بهینهكاوي
در صورتي كه در راستاي تحقق یك اقدام ،فرایند استانداردي وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسي قابهل اسهتفاده
نباشد ،از ابزار بهینهكاوي استفاده ميشود .بهینهكاوي به معني بررسي تجربههاي انجام شده و یادگیري ميباشد .اگرچه در
این حالت به علت عدم وجود الگویي استاندارد ،انتظار ميرود تجربه هاي پیشین در ابعاد مختلفي با یكدیگر تفهاوت داشهته
باشند  -كه از علل اصلي آن خواستگاه منطقهاي و ویژگيهاي خاصي است كه فرایند در قالهب آن طراحهي و اجهرا شهده
است -یكي از مسائل كلیدي بهكارگیري این ابزار چگونگي در كنار هم قرار دادن نتایج تجربههاي مختلف براي دسهتیابي
به الگویي مطلوب ميباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعهاي از پروژههاي اجرایي قابل قبول دست یافت ،از پروژههاي
اجرایي غیر نهایي بهدست آمده ميتوان در ابزار علي -معلولي استفاده نمود.
ج) تحلیل عليمعلولي
هدف این ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شكستن اقدامات به مجموعه پروژههاي اجرایي ميباشد .از همینرو ضروري
است استفاده از این ابزار با حضور خبرگاني مسل ط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه صورت گیرد .در ادامه چگونگي اسهتفاده از
این ابزار در جلسهاي با حضور خبرگان توضی داده ميشود.
گام  :1در ابتداي جلسه توضیحات مربوط به معرفي اقدام ارائه مي گردد تا كلیه افراد حاضر به نگرش یكساني از اقهدام مهورد
نظر دست یابند.
گام  :2در یك طوفان فكري پروژههاي اجرایي كه از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر ميرسد مطرح شده
و در معرض دید همگان قرار ميگیرد.
حاضرین جلسه مي باید این نكته را مد نظر قرار دهند كه در مرحلهه اول صهرفاا اقهدامات بهه پهروژهههاي اجرایهي اساسهي
تشكیلدهندهاش شكسته ميشوند .از همینرو بهتر است از بیان مواردي كه خود زیرفعالیتِ پروژههاي اجرایي اساسي به شهمار
مي روند و یا قابل بیان شدن به شكل پروژههاي اجرایي كالنتري هستند اجتناب ورزند .در صورتي كهه تصهمیم گرفتهه شهود
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برخي پروژههاي اجرایي به زیرفعالیت هاي خود شكسته شوند ،در مرحله دیگري فرایند جاري در مورد آن پهروژهههاي اجرایهي
تكرار ميشود .به عبارتي در هر مرحله از بهكارگیري این ابزار ،شكستن تنها در یك سط انجام ميپذیرد.
پس از انجام این گام فهرست اولیهاي از پروژههاي اجرایي پیشنهادي به دست ميآید .در تكمیل این فهرست مهيتهوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر بهویژه بهینهكاوي استفاده نمود.

1

گام  :3كلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زیر دستهبندي ميشوند:
الف) پروژههاي اجرایي اصلي تكین :پروژههاي اجرایي هستند كه اوال در راسهتاي تحقهق اقهدام مهورد نظهر انجهام آنهها
ضروري بوده و ثانیاا در بین سایر پروژههاي اجرایي پیشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزیني با آن وجود ندارد.
ب) پروژههاي اجرایي جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژهههاي اجرایهي ضهروري مهيباشهد كهه در بهین سهایر
پروژههاي اجرایي ،موارد مشابهِ قابل جایگزیني با آنها یافت ميشود .در این حالت هر گروه از پروژههاي اجرایي مشهابه را
در مجموعههایي جمع كرده كه مجموعههاي جایگزیني نامیده ميشوند .سرانجام مهيبایهد از ههر یهك از مجموعههههاي
جایگزیني یك پروژه اجرایي انتخاب شود.
مجموعهه اي جایگزیني نباید با یكدیگر داراي اشتراك باشند .همچنین درصورتي كه پروژه اجرایي قابل تخصیص به بیش
از یك مجموعه جایگزیني باشد ،آن پروژه اجرایي به چند بخش تفكیك شده و هر بخش به مجموعه مربوطهه اختصهاص
ميیابد.
ج) پروژههاي اجرایي پشتیباني :پروژههاي اجرایي كه در راستاي تحقق یك اقدام ،ضروري نیستند ولي مهيتواننهد فرآینهد
انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آنرا تسریع بخشند.
در صورتي كه پس از دسته بندي فوق مواردي وجود داشته باشند كه به نوعي زیرفعالیت سایر پروژههاي اجرایي اصهلي یها
پشتیباني به حساب آیند حذف ميگردند  -در صورت لزوم در شكستن پروژههاي اجرایي به زیرفعالیهتهها در مراحهل بعهد

 - 1ممكن است بتوان درمورد یك فعالیت از روش تحلیل فرآیند استاندارد و یا بهینهكاوي به نتیجه رسهید ،علهيرغهم ایهنكهه در مهورد اقهدام
باالدست استفاده از این دو ابزار نتیجهبخش نبوده باشد.
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مورد استفاده قرار ميگیرند  -و در غیراینصورت الزم است پروژههاي اجرایي اصلي یا پشتیبان دیگهري تعریهف شهود كهه
دربرگیرنده زیرفعالیت مزبور باشد.
در نهایت پروژههاي اجرایي دستهبندي شده ميباید داراي دو ویژگي باشند:
 در یك سط باشند
 غیر از پروژههاي اجرایي درون یك مجموعه جایگزیني ،سایر پروژههاي اجرایي باید بدون همپوشاني باشند .در غیر
اینصورت ميباید تغییراتي در آنها اعمال گردد كه همپوشاني موجود حذف شود.

 -3-1-2بازنگري نهایي و انتخاب پروژههاي اجرایي
قبل از نهایي شدن پروژههاي اجرایي ،به منظور ارزیابي جوانب مختلف پروژههاي اجرایي ارائه شده و قضاوت در مورد موجه
بودن یا عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرایي مي باید بر اساس معیارهاي مختلفي از جمله معیارهاي فني ،مالي و اقتصادي،
اجتماعي و زیستمحیطي مورد ممیزي قرار گیرد .بر این اساس ،پروژههاي اجرایي به دست آمده در مرحله قبل مهورد بهازبیني
قرار گرفته و پروژههایي كه از نظر معیارهاي مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته ميشوند .در واقع پهروژهههاي اجرایهي نههایي
ميبایست به نحو مطلوبي موجبات دستیابي به مقاصد سایر سطوح راهبردي را فراهم سازند .از همینرو ضروري به نظر ميرسد
با نگاهي اجمالي به گامهاي طي شده نواقص احتمالي مورد بازبیني قرارگیرد.

 -2-2فهرست پروژههاي اجرایي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
با توجه به موارد مطرح شده در ابتداي این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههاي اجرایي ،در این
بخش ،پروژههایي شناسایي ميشود كه اجرایي شدن آنها منجر به تحقق اقدامات ميگردد .با توجه به ابزارهاي گوناگوني كهه
جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفي شده با بررسيهاي صورت گرفته این نتیجه حاصل شد كه ابزار تحلیل عليمعلولي
بهترین ابزار براي شكستن اقدامات در این طرح ميباشد.
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همانطور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فني و غیر فني تدوین
شد .با توجه به سط اقدامات غیر فني تعریف شده در مرحله چهارم ،تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سط پایینتر شكسته
نشود و زمانبندي و بودجه بندي بر روي اقدامات انجام شود .اما در ارتباط با اقدامات فني ،با توجه به امكان شكسهتن اقهدامات
تصمیم بر این شد تا پروژههاي اجرایي ذیل هر یك از اقدامات فني تعریف شود .براي تدوین پروژههاي اجرایي اقدامات فنهي،
ابتدا كارشناسان فني حوزههاي  HVDCو  EHVACبه طور مجزا فهرست پروژههاي اولیه مربوط به خود را استخراج كردند و
سپس در مرحله بعد با برگزاري جلسهاي با حضور  6نفر از خبرگان و كارشناسان حوزه سیستمهاي انتقال برق ،فهرسهت اولیهه
پروژهها بررسي شد و پس از جمعبندي پروژهها ي اصلي جهت اجرایي شدن اقدامات شناسایي شدند .اسامي افراد حاضر در این
جلسه به شرح ذیل است:
 جناب آقاي مهندس فرضعليزاده
 جناب آقاي مهندس واسعي
 جناب آقاي مهندس عارضي
 سركار خانم مهندس همداني
 جناب آقاي مهندس گودرزي
 جناب آقاي مهندس برهاني
مجموعه پروژههاي اجرایي كه از شكستن اقدامات به دست ميآید ،ميبایست به نحوي جامع باشد كه انجام صحی آنهها
منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شهده اسهت بها اسهتفاده از نظهرات خبرگهان و كارشناسهان ،جامعیهت
پروژههاي اجرایي شناسایي شده براي هر اقدام حفظ شود .مورد دیگري كه در رابطه با شكستن اقدامات ميبایست مورد توجهه
قرار گیرد ،سط شكسته شدن اقدامات ميباشد .در این طرح اقدامات تا سطحي شكسته شدهاند كهه بتهوان بهراي پهروژهههاي
اجرایي حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصیص داده و همچنین مجري جهت اجراي آنهها مشهخص نمهود .در ادامهه
پروژههاي شناسایي شده براي هر یك از اقدامات فني در  5جدول ارائه شده است .همانطور كهه مشهاهده خواهیهد كهرد ایهن
پروژهها ابتدا یكبار براساس نوع اقدام فني به  3دسته مختلف (جداول  ،)2-3 ،2-2 ،2-1و بار دیگر براساس نوع اقهدام از نظهر
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دانش و ساخت تجهیزات به  2بخش (جداول  2-4و  )2-5تقسیم شدهاند .توضیحات تكمیلي پروژهها در پیوست ب آورده شده
است.
جدول ( :)1-2پروژههاي مربوط به اقدامات فني حوزه خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
اقدام  :1تهیه و تدوین استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC

ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف)

2

تهیه استاندارد محاسبات و تعیین پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول انتخاب هادي

اقدام  :2تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(EHVAC

ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان

2

تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

3

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا

4

تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

5

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

6

تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

7

تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

8

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به اثر پوستي ،هادي باندل

9

تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

10

ارزیابي عملكرد انواع سیم هادي در طي اغتشاشات شبكه و تهیه استاندارد جامع استفاده از سیم محافظ

اقدام  :3تهیه و تدوین استانداردهاي مورد نیاز براي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

ردیف

عنوان پروژهها

1

بررسي پارامترهاي مختلف و تهیه استاندارد كابلهاي  HVDCاز جمله كابلهاي پلیمري Oil-Filled ،و Mass-Impregnated

2

تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف)
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اقدام  :4تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

عنوان پروژهها

ردیف
1

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان

2

تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

3

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا ()HVDC

4

تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

5

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

6

تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

7

تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

8

تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
اقدام  :5ایجاد زیرساختهاي سختافزاري سیستم انتقال با ظرفیت باال ()EHVAC, HVDC

ردیف
1
2

عنوان پروژهها
بررسي و تعیین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههاي ارزیابي اجزاي  HVDCو عملكرد سیستم و راه اندازي آزمایشگاه
امكان سنجي و تاسیس آزمایشگاه شبیهساز  HVDCبه منظور مطالعه عملكرد دینامیكي و آزمایش سیستمهاي كنترل و حفاظهت
مربوط به سیستمهاي  ،HVDCمطالعات عملكرد دینامیكي سیستم قدرت  AC/DCیكپارچه و مطالعات مربوط به تنش تجهیزات

3

امكانسنجي و تجهیز آزمایشگاههاي مرجع فشار قوي به منظور توانایي تست تجهیزات EHVAC

4

بررسي ضرورت راهاندازي آزمایشگاه تخصصي  EHVACبه منظور انجام مطالعات خاص سیستم EHVAC

5

طراحي و تهیه نرم افزار آنالیز و شبیه سازي سیستم انتقال HVDC

اقدام  :6بررسي روش هاي نوین طراحي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف
1

2

عنوان پروژهها
استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ( )EHVACاز سراسر دنیا
به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال
استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال) (HVDCاز سراسر دنیا
به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :7امكانسنجي طراحي و ساخت تجهیزات اصلي خطوط سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
1

امكان سنجي ،طراحي و ساخت انواع دكل موردنیاز براي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال

2

طراحي و ساخت سیمهاي محافظ براساس استانداردها

3

بررسي انواع هاديهاي متداول (استاندارد) و هاديهاي جدید مورداستفاده در سیستمهاي EHVAC

4

امكانسنجي ساخت مقرههاي قابلاستفاده در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

5

امكانسنجي طراحي و ساخت مواد عایقبندي نوین براي عایقبندي خارجي

6

امكانسنجي ساخت كابلهاي متداول در سیستمهاي انتقال HVDC

جدول ( :)2-2پروژههاي مربوط به اقدامات فني حوزه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
اقدام  :1تهیه و تدوین معیارهاي طراحي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه و تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تحلیل و طبقهبندي شرایط اقلیمي و آلودگي و تعیین اثرات آن بر عملكرد سیستم انتقال  EHVACو HVDC

3

تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي ساختماني سیستم انتقال با ظرفیت باال

4

تهیه استانداردهاي قابلیت اطمینان سیستم انتقال با ظرفیت باال

5

تدوین دستورالعمل شناسایي و استاندارد سازي شینهبندي پستهاي انتقال با ظرفیت باال

6

تحلیل اقتصادي دقیق و جامع هزینههاي طراحي و ساخت پست انتقال با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC

اقدام  :2تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخاب و كاربرد تجهیزات بهكاررفته در
پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

عنوان پروژهها

1

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي قدرت ،جریان ،ولتاژ خازني و زمین-كمكي

2

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي جریان ،ولتاژ خازني و زمین-كمكي

3

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي راكتور سري و موازي

4

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كلید قدرت ،سكسیونر و تیغه زمین

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
13
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

اقدام  :2تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخاب و كاربرد تجهیزات بهكاررفته در
پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
5

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي مبدلهاي AC/DC

6

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي فیلترهاي هارمونیكي AC/DC

7

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب برقگیر ،سیستم حفاظت در برابر صاعقه ،زمین و سیستمهاي حفاظتي

8

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات كوپلینگ و موجگیر

9

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب مقرهها ،هماهنگي عایقي و عایقبندي

10

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب شینه و یراقآالت

11

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي سیستم  ،LVACسیستم LVDC

12

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كابل و متعلقات

13

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب سیستم اعالم و اطفا حریق

14

تدوین دستورالعمل طراحي و مهندسي ساخت انواع سازهها و تركیب بارگذاري ،فونداسیونهاي سازههاي فلزي و بتني

15

تهیه دستورالعمل انتخاب سیستم كنترل ،سیستم ثبت و نشاندهنده وقایع و اتفاقات ،سیستم اینترالك و فصل مشترك با PLC

16

تهیه راهنماي كامل معماري و الكتریكي ساختمان كنترل ،معماري و الكتریكي ساختمان دیزل خانه ،سیستم سرمایش و گرمایش،
سیستم روشنایي داخلي و خارجي ،محوطهسازي

17

بررسي و ارائه راهنماي جامع براي حفاظت سیستمها و تجهیزات در مقابل خوردگي

18

تدوین دستورالعمل معرفي و انتخاب بهینهي محل پست ،آرایش تكخطي و فواصل الكتریكي

19

امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات مانیتورینگ و كنترل و حفاظهت در
سط

ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

اقدام  :3مطالعات فني-اقتصادي براي طراحي و ساخت پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC
عنوان پروژهها

ردیف
1

بررسي عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بینالمللي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تجزیه و تحلیل آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبرداران سراسر دنیا از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

3

تحقیق و بررسي جامع روشهاي نوین طراحي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال و ارائه نقشه راه بهرهبرداري و اسهتفاده از ایهن
تجهیزات در سیستم انتقال برق با ظرفیت باال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :4امكان سنجي ،طراحي و ساخت تجهیزات اصلي پست انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
1

ارتقاي توانمندي موجود در كشور در دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت ترانسفورماتورها با ولتاژ باالتر از  400كیلوولت

2

امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي اندازهگیري ،زمین و راكتور

3

امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات زمین ( DCو )AC

4

تدوین دانش فني طراحي وساخت برقگیر)(AC , DC

5

تهیه دستورالعمل طراحي و استفاده از جبرانكننده توان راكتیو در پست انتقال برق با ظرفیت باال

6

7
8
9

تدوین دانش فني طراحي و ساخت سیستمهاي  LVپست انتقال برق با ظرفیت باال از جمله تهابلوي  ،DCتغذیهه داخلهي ،بهاتري
خانه ،شارژر ،تابلوي AC

امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و ساخت انواع تجهیزات مانیتورینگ و كنترل و حفاظت در سط
ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

تدوین دستورالعمل ساخت یراقآالت مورد استفاده در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
امكان سنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات سوئیچگیر شامل مقره اتكائي ،تلهه مهوج ،واحهد تطبیهق ،سكسهیونر،
باسبار ،وال بوشینگ

10

ارتقاي توانمندي موجود در كشور در دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت كلیدهاي قدرت با ولتاژ باالتر از  400كیلوولت

11

طراحي و ساخت مبدلهاي تریستوري  HVDCو توسعه تكنولوژي آنها

12

توسعه و بهكارگیري  Direct-Light-Triggered Thyristorsدر مبدلهاي HVDC

13

طراحي و ساخت مبدلهاي الكترونیك قدرت از نوع  VSC-HVDCو تجاريسازي آن

14

ارزیابي و ساخت ترانسفورماتورهاي مبدل سیستم HVDC

15

تدوین دانش فني طراحي و ساخت بوشینگها و الكترودهاي زمین براي سیستمهاي HVDC

16

تدوین دانش فني طراحي و ساخت فیلترهاي هارمونیكي براي سیستمهاي HVDC

17

ارزیابي وضعیت عملكرد مبدلهاي  AC/DCدر سیستمهاي HVDC

18

ارزیابي سیستمهاي خنك كننده و كنترل مبدلهاي تریستوري و توسعه تكنولوژي آن

19

ارتقاي تكنولوژي مبدلهاي  VSCبراي ولتاژهاي باالتر از  500كیلوولت

20

امكان سنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت كلیدهاي DC

21

امكان سنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و ساخت انواع سوئیچگیرهاي قدرت در سط ولتهاژههاي مهورد
استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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جدول ( :)3-2پروژههاي مربوط به اقدامات فني حوزه بهرهبرداري
اقدام  :1بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي
ردیف
1
2

عنوان پروژهها
ارزیابي شاخصهاي بهرهبرداري از خطوط انتقال در دماي باال و اثرات آن
شناسایي اثرات صاعقه بر عملكرد خطوط انتقال و تجهیزات جانبي (برقگیر و مقره و )...و ارائه راهكار جهت بهبود عملكرد سیستم
انتقال

3

طراحي بهینه خطوط انتقال با رویكرد چرخه عمر و كاهش هزینهها

4

بررسي عوامل مؤثر بر ایجاد نوسانات در هادي و مدیریت ارتعاشات و ارائه راهكار براي كاهش اثرات ناشي از نوسان در هادي

5

تدوین استاندارد حریم خطوط انتقال برق با ظرفیت باال

6

تهیه دستورالعمل تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

7

تدوین نقشه راه توسعه تجهیزات موردنیاز براي تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

8

تدوین دانش فني تجهیزات پلیمري و كامپوزیتي خطوط انتقال هوائي

9

دستورالعمل ارزیابي وضعیت و مدیریت عمر مقرههاي تمام سرامیكي/غیر سرامیكي

10

امكانسنجي بهرهگیري از خطوط مخابراتي بهموازات خطوط  HVDCهوائي براي فواصل طوالني

11

بهبود و بهینهسازي طراحيهاي موردنیاز براي انتقالهاي طوالني با استفاده از شبكه HVDC

12

بررسي ماهیت گازهاي تشكیلشده در شرایط تخلیه جزئي در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

13

بررسي ماهیت پدیده تخلیه سریع عایقهاي خط تحت شرایط قطبیدگي منفي

14

مطالعه استقامت عایقي با در نظر گرفتن عملیات و مانورها روي خطوط گرم

15

بهینهسازي برجها و خطوط طراحيشده براي كاهش اثرات كرنا و پارامترهاي تخلیه در محیط

16

تعیین اطالعات موردنیاز براي چگالي هوا براي كرناي روي هاديها ،كرناي سیمهاي محافظ و اجتناب از آن

17

بررسي عملكرد خطوط و مبدلهاي  HVDCبا تمركز بر وقوع خطاهاي مختلف روي خطوط

18

مطالعه پدیده میدآنهاي الكتریكي و مغناطیسي جفت شده و تعامالت آنها در شبكههاي هیبرید AC/DC

19

امكانسنجي و بررسي استراتژيهاي تبدیل خطوط  ACبه  DCبهمنظور مدیریت و افزایش ظرفیت انتقال

20

تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCفشرده جهت انتقال برق با ظرفیت باال

21
22

مطالعه میدآنها و یونهاي الكتریكي و اثرات الكتریكي ( HVDCنظیر كرونا ،نویزهاي قابلشنیدن ،تهداخل الكترومغناطیسهي در
فركانسهاي رادیو و تلویزیون و)...
بررسي عملكرد دینامیكي یك سیستم قدرت  AC/DCیكپارچه و جایابي مناسب خطوط  HVDCدر شبكه

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :2بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر زمیني
ردیف
1
2

3
4
5

6
7

عنوان پروژهها
طراحي نرمافزارهاي الزم براي طراحي خطوط انتقال زیرزمیني باهدف افزایش بازدهي و كاهش هزینه
تدوین دستورالعمل مدیریت تنشهاي مكانیكي و حرارتي در ديالكتریكهاي مورداستفاده در داكتها ولولههاي زیرزمیني در
راستاي كاهش نرخ خطا و افزایش بهرهبرداري در سطوح باالي تنش مكانیكي و حرارتي
دستیابي به دانش فني عایقهاي ديالكتریك باقابلیت اطمینان باال به منظور كاهش حجم كابلها ،افزایش طول عمر و كاهش
نرخ خرابي عایقهاي كابل
تدوین دانش فني اندازهگیري میداني تخلیه جزئي در كابلهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه دستورالعمل بهبود طراحي و بهرهبرداري از فیدرهاي انتقال برق زیرزمیني موازي با رویكرد كاهش اثرات متقابل بهرهبرداري
موازي خطوط
تدوین دانش فني تحلیل خمش حرارتي-گرمائي ( )TMBكابلهاي درون یك لوله باهدف بهبود قابلیت اطمینان در اثر پیرشدگي
كابلهاي سیستم
ترسیم نقشه راه شناسایي ،طراحي و ساخت كابلهاي نوین در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

اقدام  :3بهرهبرداري از خطوط انتقال زیردریایي
ردیف
1

عنوان پروژهها
تدوین دستورالعمل نصب و بهرهبرداري از كابلهاي انتقال زیردریائي

اقدام  :4بهرهبرداري از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین نقشه راه دستیابي به تكنولوژيهاي جدید ترانسفورماتورهاي قدرت در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تدوین دستورالعمل استفاده از نرمافزارهاي مدیریت بهرهبرداري منابع الكتریكي ( MMWو غیره)

3

تدوین نقشه راه توسعه ،كاربرد تجهیزات پیشرفته كنترلي الكترونیك قدرت در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

4

تدوین دانش فني توسعه استفاده از مدار شكن /محدودكننده خطاي حالتجامد (تجهیزات الكترونیك قدرت پیشرفته)

5
6

بررسي و تحلیل جامع انواع كلید زني در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال و تحلیل اثهرات آن بهر پارامترههاي
قابلیت اطمینان شبكه
تدوین دستورالعمل جامع ارزیابي شبكه زمین سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :4بهرهبرداري از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
7

تدوین دستورالعمل ارزیابي وضعیت و افزایش طول عمر مدارشكنها

8

تدوین دانش فني تركیبات كامپوزیتي و پلیمري در عایقبندي ساختار تجهیزات پست بجاي تجهیزات سرامیكي

9

تدوین نقشه راه توسعه بهرهگیري از تجهیزات هوشمند در سیستمهاي انتقال برق HVDC

10

مطالعات رزونانسهاي گذرا و زیر گذرا و اثرات عناصر  FACTSبر آنها

11

مطالعات موردنیاز براي اثرات فيمابین عناصر موتوري و ژنراتوري و عناصر FACTS

12

بررسي راهكارهاي شارش بهینه توان اكتیو و راكتیو با استفاده از اثر عناصر FACTS

اقدام  :5تهیه و تدوین دیدگاه سیستمي براي افزایش ظرفیت انتقال برق
عنوان پروژهها

ردیف
1

بررسي تحلیل فني-اقتصادي مشكالت پیشروي افزایش ظرفیت سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تدوین دانش فني توسعه تكنولوژي مربوط به خطوط هوائي با ظرفیت دینامیك حرارتي

3
4
5

6

تهیه دستورالعمل كنترل و مدیریت توان عبوري باهدف ایجاد یك ابزار جهت شبیهسازي و تحلیل سیسهتمههاي انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال
تدوین دانش فني روشهاي مدیریت جریان خطا
بررسي و تحلیل مدلها ي گرمائي و كرناي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال به منظور استخراج دستورالعمل بهرهبرداري هادي در
دماي باال
تدوین دانش فني ارزیابي دینامیك پایداري بهصورت بالدرنگ و ارائه الگوریتم تصمیمگیري براساس حدود تغییهرات پارامترههاي
پایداري

7

مدلسازي ،الگوریتم بندي و ارائه راهكار براي عدم قطعیتهاي موجود در شبكه انتقال

8

تدوین دانش فني براي تجهیزات حفاظتي باهدف كاهش نرخ خاموشي و خروجهاي متوالي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

9

انجام مطالعات سیستمي با هدف توسعه خطوط و پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال ) (AC-DCدر افهقههاي زمهاني  5سهاله و
ارائه گزارش روند مورد انتظار از پیشرفت پروژهها و توسعه سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :6تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه تعمیرات و تدوین دانش فني موردنیاز براي تعمیرات تجهیزات
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین دانش فني و دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظتي و اندازهگیري براي عیبیابي مدارشكنها

2

تدوین دستورالعمل تعمیر و نگهداري از پست گرم در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

3

4

تدوین دانش فني تخمین عمر ترانسفورماتور و ارزیابي شرایط ترانس با رویكرد كاهش هزینهها ،تعمیهرات و مسهائل حفهاظتي در
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
تدوین دستورالعمل تعمیرات تجهیزات پستها باهدف افزایش طول عمر و تدوین كتابچه آموزش تعمیرات جامع تجهیهزات بهراي
اپراتورهاي پست انتقال برق با ظرفیت باال

5

تدوین الگوریتم عیبیابي ،مانیتورینگ و مدیریت عمر تجهیزات پستهاي سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال در سیستم یكپارچه

6

تدوین دستورالعمل ارزیابي ،عیبیابي و تعمیرات تجهیزات  SF6در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

اقدام  :7تهیه و تدوین دستورالعمل جامع استخدام و آموزش نیروي كار متخصص جهت بهبود بازده سیستمهاي
انتقال با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین استانداردهاي كیفیت و آموزش صحی براي بهرهبرداران سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال

2

بررسي و تدوین اطالعات مورد نیاز به منظور برگزاري دورههاي آموزشي نرمافزارهاي شبیهسازي و آنالیز سیستمهاي HVDC

3

تدوین دستورالعمل آموزشي مدیریتبحران سیستمهاي انتقال برق ظرفیتباال و بازیابي شبكه باهدف بهبود عملكرد نیروي انساني

اقدام  :8تدوین دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتي جامع بین بهرهبرداران براي اشتراکگذاري
امن اطالعات انرژي و آموزش نیروي انساني
ردیف
1

عنوان پروژهها
تدوین دانش فني سیستم امن اطالعاتي شبكهها ،سیستمهاي كنترل ،سیستمهاي ارتباطي و ارتباط تجهیزات درون پستهاي
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

2

ارزیابي و بهبود شبیهسازي اسكادا براي استفاده در تجهیزات الكتریكي

3

تدوین دانش فني روشهاي امن براي ارتباط از راه دور سیستمهاي درون پستهاي سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال از جمله

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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رلههاي حفاظتي ،كلیدها ،واحدهاي كنترلي

اقدام  :9تهیه و تدوین دانش فني مدیریت دارائيها در سیستم انتقال توان
ردیف
1

عنوان پروژهها
تدوین دستورالعمل راهنماي مدیریت دارائي براي انتقال توان در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال و متدولوژي
تحلیلي براي آنالیز پیرشدگي تجهیزات انتقال برق با ظرفیت باال با استفاده از ابزارهاي محاسباتي براي پروژههاي مدیریت دارائي

2

ارزیابي افزایش طول عمر سیستمهاي  HVDCموجود

3

تدوین دانش فني مدیریت عمر خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال

4

تدوین دانش فني ارزیابي وضعیت خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال

اقدام  :10تدوین دستورالعمل مدیریت استراتژیک امنیت ،كیفیت ،پایداري و در دسترس بودن
()SQRA: Security, Quality, Reliability, Availability
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCجهت ارتباط بین سیستمهاي قدرت بزرگ و مطالعات پایداري موردنیاز

2

توسعه مطالعات قابلیت اطمینان شبكه  HVDCو مطالعات موردنیاز براي ادغام شبكه  HVDCبا شبكه  EHVACموجود

3

بررسي اثرات شبكه  HVDCبر پایداري و بازده سیستمهاي قدرت با بهرهگیري از تجهیزات هوشمند

4

تجزیهوتحلیل بازده و پایداري شبكههاي بزرگ  EHVACدر اتصال به شبكههاي HVDC

5

بررسي الزامات ایجاد بستر مخابراتي براي كنترل تجهیزات  HVDCدر محیطهاي متخاصم و پر اغتشاش

6

مطالعات كاهش تلفات در خطوط  HVDCبراي اهداف صرفهجوئي در مصرف انرژي

7

برنامهریزي استراتژیك براي بهرهبرداري از تكنولوژيهاي جدید و اعمال نوآوريهاي تكنولوژي در سیستم انتقال برق با ظرفیهت
باال

اقدام  :11تدوین دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در سیستمهاي انتقال برق و تدوین دانش فني
بهكارگیري ابررسانا
ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه و تدوین دانش فني تكنولوژي ابررسانا و طراحي و ساخت تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تهیه و تدوین دستورالعمل استفاده از خطوط ابررسانا در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :12تدوین دانش فني بهرهبرداري ازتجهیزات پیشرفته براي مانیتورینگ سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت
باال
ردیف
1

2
3
4

عنوان پروژهها
تدوین دستورالعمل مانیتورینگ آنالین و مطمئن شبكه با تشهكیل و تشهخیص الگهوي تغییهرات (

Visualization and Pattern

)Recognition
تهیه دستورالعمل جامع مدیریت اندازهگیريههاي سیسهتم حفاظهت و ارتبهاطي باههدف اجهراي اسهتانداردهاي  UCAو  CIMدر
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال
تدوین نقشه راه توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي اندازهگیري جریان نوري
تدوین دستورالعمل استفاده مؤثر از  PMUها و توزیع تجهیزات مانیتورینگ در سط شبكه براي مانیتورینگ گسترده ،مدلسهازي
بار و پیكسایي بار

5

تدوین دستورالعمل بهرهبرداري در نرخ جریاني باالتر از حد موجود با استفاده از ابزارهاي مانیتورینگ و اندازهگیري دقیق و گسترده

6

تدوین نقشه راه و توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي ولتاژ

جدول ( :)4-2پروژههاي مربوط به توسعه ساخت تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت

اقدام  :1ایجاد زیرساختهاي سختافزاري سیستم انتقال با ظرفیت باال ()EHVAC, HVDC
ردیف
1
2

عنوان پروژهها
بررسي و تعیین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههاي ارزیابي اجزاي  HVDCو عملكرد سیستم و راه اندازي آزمایشگاه
امكان سنجي و تاسیس آزمایشگاه شبیهساز  HVDCبه منظور مطالعه عملكرد دینامیكي و آزمایش سیستمهاي كنترل و حفاظهت
مربوط به سیستمهاي  ،HVDCمطالعات عملكرد دینامیكي سیستم قدرت  AC/DCیكپارچه و مطالعات مربوط به تنش تجهیزات

3

امكانسنجي و تجهیز آزمایشگاههاي مرجع فشار قوي به منظور توانایي تست تجهیزات EHVAC

4

بررسي ضرورت راهاندازي آزمایشگاه تخصصي  EHVACبه منظور انجام مطالعات خاص سیستم EHVAC

5

طراحي و تهیه نرم افزار آنالیز و شبیه سازي سیستم انتقال HVDC

اقدام  :2امكانسنجي طراحي و ساخت تجهیزات اصلي خطوط سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

عنوان پروژهها

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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1

امكان سنجي ،طراحي و ساخت انواع دكل موردنیاز براي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال

2

طراحي و ساخت سیمهاي محافظ براساس استانداردها

3

بررسي انواع هاديهاي متداول (استاندارد) و هاديهاي جدید مورداستفاده در سیستمهاي EHVAC

4

امكانسنجي ساخت مقرههاي قابلاستفاده در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

5

امكانسنجي طراحي و ساخت مواد عایقبندي نوین براي عایقبندي خارجي

6

امكانسنجي ساخت كابلهاي متداول در سیستمهاي انتقال HVDC

اقدام  :3مطالعات فني-اقتصادي براي طراحي و ساخت پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC
ردیف
1

عنوان پروژهها
تحقیق و بررسي جامع روشهاي نوین طراحي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال و ارائه نقشه راه بهرهبرداري و اسهتفاده از ایهن
تجهیزات در سیستم انتقال برق با ظرفیت باال
اقدام  :4امكان سنجي ،طراحي و ساخت تجهیزات اصلي پست انتقال برق با ظرفیت باال

ردیف
1

عنوان پروژهها
ارتقاي توانمندي موجود در كشور در زمینهي دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي قدرت بها ولتهاژ بهاالتر از
 400كیلوولت

2

امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي اندازهگیري ،زمین و راكتور

3

امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات زمین ( DCو )AC

4

تدوین دانش فني طراحي وساخت برقگیر)(AC , DC

5

تهیه دستورالعمل طراحي و استفاده از جبرانكننده توان راكتیو در پست انتقال برق با ظرفیت باال

6

7
8
9

تدوین دانش فني طراحي و ساخت سیستمهاي  LVپست انتقال برق با ظرفیت باال از جمله تهابلوي  ،DCتغذیهه داخلهي ،بهاتري
خانه ،شارژر ،تابلوي AC

امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و ساخت انواع تجهیزات مانیتورینگ و كنترل و حفاظت در سط
ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

تدوین دستورالعمل ساخت یراقآالت مورد استفاده در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات سوئیچگیر شامل مقره اتكائي ،تلهه مهوج ،واحهد تطبیهق ،سكسهیونر،
باسبار ،وال بوشینگ

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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ارتقاي توانمندي موجود در كشور در زمینه ي دستیابي به دانش فني طراحي و سهاخت كلیهدهاي قهدرت بها ولتهاژ بهاالتر از 400
كیلوولت

11

طراحي و ساخت مبدلهاي تریستوري  HVDCو توسعه تكنولوژي آنها

12

توسعه و بهكارگیري  Direct-Light-Triggered Thyristorsدر مبدلهاي HVDC

13

طراحي و ساخت مبدلهاي الكترونیك قدرت از نوع  VSC-HVDCو تجاريسازي آن

14

ارزیابي و ساخت ترانسفورماتورهاي مبدل سیستم HVDC

15

تدوین دانش فني طراحي و ساخت بوشینگها و الكترودهاي زمین براي سیستمهاي HVDC

16

تدوین دانش فني طراحي و ساخت فیلترهاي هارمونیكي براي سیستمهاي HVDC

17

ارزیابي وضعیت عملكرد مبدلهاي  AC/DCدر سیستمهاي HVDC

18

ارزیابي سیستمهاي خنك كننده و كنترل مبدلهاي تریستوري و توسعه تكنولوژي آن

19

ارتقاي تكنولوژي مبدلهاي  VSCبراي ولتاژهاي باالتر از  500كیلوولت

20

امكان سنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت كلیدهاي DC

21

امكان سنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و ساخت انواع سوئیچگیرهاي قدرت در سط ولتهاژههاي مهورد
استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

جدول ( :)5-2پروژههاي مربوط به توسعه دانش طراحي و آنالیز و بهرهبرداري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

اقدام  :1تهیه و تدوین استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC

ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف)

2

تهیه استاندارد محاسبات و تعیین پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول انتخاب هادي

اقدام  :2تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(EHVAC

ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان

2

تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

3

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا

4

تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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5

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

6

تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

7

تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

8

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به اثر پوستي ،هادي باندل

9

تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

10

ارزیابي عملكرد انواع سیم هادي در طي اغتشاشات شبكه و تهیه استاندارد جامع استفاده از سیم محافظ

اقدام  :3تهیه و تدوین استانداردهاي مورد نیاز براي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

ردیف

عنوان پروژهها

1

بررسي پارامترهاي مختلف و تهیه استاندارد كابلهاي  HVDCاز جمله كابلهاي پلیمري Oil-Filled ،و Mass-Impregnated

2

تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف)

اقدام  :4تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

عنوان پروژهها

ردیف
1

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان

2

تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

3

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا ()HVDC

4

تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

5

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

6

تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

7

تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

8

تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

اقدام  :5بررسي روش هاي نوین طراحي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف
1

عنوان پروژهها
استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ( )EHVACاز سراسر دنیا
به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال) (HVDCاز سراسر دنیا
به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال

اقدام  :6تهیه و تدوین معیارهاي طراحي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه و تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تحلیل و طبقهبندي شرایط اقلیمي و آلودگي و تعیین اثرات آن بر عملكرد سیستم انتقال  EHVACو HVDC

3

تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي ساختماني سیستم انتقال با ظرفیت باال

4

تهیه استانداردهاي قابلیت اطمینان سیستم انتقال با ظرفیت باال

5

تدوین دستورالعمل شناسایي و استاندارد سازي شینهبندي پستهاي انتقال با ظرفیت باال

6

تحلیل اقتصادي دقیق و جامع هزینههاي طراحي و ساخت پست انتقال با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC

اقدام  :7تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخاب و كاربرد تجهیزات بهكاررفته در
پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

عنوان پروژهها

1

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي قدرت ،جریان ،ولتاژ خازني و زمین-كمكي

2

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي جریان ،ولتاژ خازني و زمین-كمكي

3

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي راكتور سري و موازي

4

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كلید قدرت ،سكسیونر و تیغه زمین

5

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي مبدلهاي AC/DC

6

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي فیلترهاي هارمونیكي AC/DC

7

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب برقگیر ،سیستم حفاظت در برابر صاعقه ،زمین و سیستمهاي حفاظتي

8

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات كوپلینگ و موجگیر

9

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب مقرهها ،هماهنگي عایقي و عایقبندي

10

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب شینه و یراقآالت

11

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي سیستم  ،LVACسیستم LVDC

12

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كابل و متعلقات

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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13

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب سیستم اعالم و اطفا حریق

14

تدوین دستورالعمل طراحي و مهندسي ساخت انواع سازهها و تركیب بارگذاري ،فونداسیونهاي سازههاي فلزي و بتني

اقدام  :7تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخاب و كاربرد تجهیزات بهكاررفته در
پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف
15

16

عنوان پروژهها
تهیه دستورالعمل انتخاب سیستم كنترل ،سیستم ثبت و نشاندهنده وقایع و اتفاقات ،سیستم اینترالك ،اینترتریپ و فصل مشترك
با PLC

تهیه راهنماي كامل معماري و الكتریكي ساختمان كنترل ،معماري و الكتریكي ساختمان دیزل خانه ،سیستم سرمایش و گرمایش،
سیستم روشنایي داخلي و خارجي ،محوطهسازي

17

بررسي و ارائه راهنماي جامع براي حفاظت سیستمها و تجهیزات در مقابل خوردگي

18

تدوین دستورالعمل معرفي و انتخاب بهینهي محل پست ،آرایش تكخطي و فواصل الكتریكي

19

امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات مانیتورینگ و كنترل و حفاظهت در
سط

ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

اقدام  :8مطالعات فني-اقتصادي براي طراحي و ساخت پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC
عنوان پروژهها

ردیف
1

بررسي عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بینالمللي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تجزیه و تحلیل آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبرداران سراسر دنیا از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

اقدام  :9بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي
ردیف
1
2

عنوان پروژهها
ارزیابي شاخصهاي بهرهبرداري از خطوط انتقال در دماي باال و اثرات آن
شناسایي اثرات صاعقه بر عملكرد خطوط انتقال و تجهیزات جانبي (برقگیر و مقره و )...و ارائه راهكار جهت بهبود عملكرد سیستم
انتقال

3

طراحي بهینه خطوط انتقال با رویكرد چرخه عمر و كاهش هزینهها

4

بررسي عوامل مؤثر بر ایجاد نوسانات در هادي و مدیریت ارتعاشات و ارائه راهكار براي كاهش اثرات ناشي از نوسان در هادي

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :9بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي
عنوان پروژهها

ردیف
5

تدوین استاندارد حریم خطوط انتقال برق با ظرفیت باال

6

تهیه دستورالعمل تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

7

تدوین نقشه راه توسعه تجهیزات موردنیاز براي تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

8

تدوین دانش فني تجهیزات پلیمري و كامپوزیتي خطوط انتقال هوائي

9

دستورالعمل ارزیابي وضعیت و مدیریت عمر مقرههاي تمام سرامیكي/غیر سرامیكي

10

امكانسنجي بهرهگیري از خطوط مخابراتي بهموازات خطوط  HVDCهوائي براي فواصل طوالني

11

بهبود و بهینهسازي طراحيهاي موردنیاز براي انتقالهاي طوالني با استفاده از شبكه HVDC

12

بررسي ماهیت گازهاي تشكیلشده در شرایط تخلیه جزئي در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

13

بررسي ماهیت پدیده تخلیه سریع عایقهاي خط تحت شرایط قطبیدگي منفي

14

مطالعه استقامت عایقي با در نظر گرفتن عملیات و مانورها روي خطوط گرم

15

بهینهسازي برجها و خطوط طراحيشده براي كاهش اثرات كرنا و پارامترهاي تخلیه در محیط

16

تعیین اطالعات موردنیاز براي چگالي هوا براي كرناي روي هاديها ،كرناي سیمهاي محافظ و اجتناب از آن

17

بررسي عملكرد خطوط و مبدلهاي  HVDCبا تمركز بر وقوع خطاهاي مختلف روي خطوط

18

مطالعه پدیده میدانهاي الكتریكي و مغناطیسي جفت شده و تعامالت آنها در شبكههاي هیبرید AC/DC

19

امكانسنجي و بررسي استراتژيهاي تبدیل خطوط  ACبه  DCبهمنظور مدیریت و افزایش ظرفیت انتقال

20

تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCفشرده جهت انتقال برق با ظرفیت باال

21
22

مطالعه میدانها و یون هاي الكتریكي و اثرات الكتریكي ( HVDCنظیر كرونا ،نویزهاي قابلشنیدن ،تهداخل الكترومغناطیسهي در
فركانسهاي رادیو و تلویزیون و)...
بررسي عملكرد دینامیكي یك سیستم قدرت  AC/DCیكپارچه و جایابي مناسب خطوط  HVDCدر شبكه

اقدام  :10بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر زمیني
ردیف
1
2

عنوان پروژهها
طراحي نرمافزارهاي الزم براي طراحي خطوط انتقال زیرزمیني باهدف افزایش بازدهي و كاهش هزینه
تدوین دستورالعمل مدیریت تنشهاي مكانیكي و حرارتي در ديالكتریكهاي مورداستفاده در داكتها ولولههاي زیرزمیني در
راستاي كاهش نرخ خطا و افزایش بهرهبرداري در سطوح باالي تنش مكانیكي و حرارتي

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :10بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر زمیني
ردیف
3
4
5

6
7

عنوان پروژهها
دستیابي به دانش فني عایقهاي ديالكتریك باقابلیت اطمینان باال به منظور كاهش حجم كابلها ،افزایش طول عمر و كاهش
نرخ خرابي عایقهاي كابل
تدوین دانش فني اندازهگیري میداني تخلیه جزئي در كابلهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه دستورالعمل بهبود طراحي و بهرهبرداري از فیدرهاي انتقال برق زیرزمیني موازي با رویكرد كاهش اثرات متقابل بهرهبرداري
موازي خطوط
تدوین دانش فني تحلیل خمش حرارتي-گرمائي ( )TMBكابلهاي درون یك لوله باهدف بهبود قابلیت اطمینان در اثر پیرشدگي
كابلهاي سیستم
ترسیم نقشه راه شناسایي ،طراحي و ساخت كابلهاي نوین در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

اقدام  :11بهرهبرداري از خطوط انتقال زیردریایي
ردیف
1

عنوان پروژهها
تدوین دستورالعمل نصب و بهرهبرداري از كابلهاي انتقال زیردریائي

اقدام  :12بهرهبرداري از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین نقشه راه دستیابي به تكنولوژيهاي جدید ترانسفورماتورهاي قدرت در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تدوین دستورالعمل استفاده از نرمافزارهاي مدیریت بهرهبرداري منابع الكتریكي ( MMWو غیره)

3

تدوین نقشه راه توسعه ،كاربرد تجهیزات پیشرفته كنترلي الكترونیك قدرت در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

4

تدوین دانش فني توسعه استفاده از مدار شكن /محدودكننده خطاي حالتجامد (تجهیزات الكترونیك قدرت پیشرفته)

5

بررسي و تحلیل جامع انواع كلید زني در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال و تحلیل اثهرات آن بهر پارامترههاي
قابلیت اطمینان شبكه

6

تدوین دستورالعمل جامع ارزیابي شبكه زمین سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال

7

تدوین دستورالعمل ارزیابي وضعیت و افزایش طول عمر مدارشكنها

8

تدوین دانش فني تركیبات كامپوزیتي و پلیمري در عایقبندي ساختار تجهیزات پست بجاي تجهیزات سرامیكي

9

تدوین نقشه راه توسعه بهرهگیري از تجهیزات هوشمند در سیستمهاي انتقال برق HVDC

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :12بهرهبرداري از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
10

مطالعات رزونانسهاي گذرا و زیر گذرا و اثرات عناصر  FACTSبر آنها

11

مطالعات موردنیاز براي اثرات فيمابین عناصر موتوري و ژنراتوري و عناصر FACTS

12

بررسي راهكارهاي شارش بهینه توان اكتیو و راكتیو با استفاده از اثر عناصر FACTS

اقدام  :13تهیه و تدوین دیدگاه سیستمي براي افزایش ظرفیت انتقال برق
عنوان پروژهها

ردیف
1

بررسي تحلیل فني-اقتصادي مشكالت پیشروي افزایش ظرفیت سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تدوین دانش فني توسعه تكنولوژي مربوط به خطوط هوائي با ظرفیت دینامیك حرارتي
تهیه دستورالعمل كنترل و مدیریت توان عبوري باهدف ایجاد یك ابزار جهت شبیهسازي و تحلیل سیسهتمههاي انتقهال بهرق بها

3

ظرفیت باال
تدوین دانش فني روشهاي مدیریت جریان خطا

4

بررسي و تحلیل مدلهاي گرمائي و كرناي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال به منظور استخراج دستورالعمل بهرهبرداري هادي در

5

دماي باال
تدوین دانش فني ارزیابي دینامیك پایداري بهصورت بالدرنگ و ارائه الگوریتم تصمیمگیري بر اساس حدود تغییهرات پارامترههاي

6

پایداري

7

مدلسازي ،الگوریتم بندي و ارائه راهكار براي عدم قطعیتهاي موجود در شبكه انتقال

8

تدوین دانش فني براي تجهیزات حفاظتي باهدف كاهش نرخ خاموشي و خروجهاي متوالي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
انجام مطالعات سیستمي با هدف توسعه خطوط و پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال ) (AC-DCدر افهقههاي زمهاني  5سهاله و

9

ارائه گزارش روند مورد انتظار از پیشرفت پروژهها و توسعه سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

اقدام  :14تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه تعمیرات و تدوین دانش فني موردنیاز براي تعمیرات تجهیزات
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

عنوان پروژهها

1

تدوین دانش فني و دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظتي و اندازهگیري براي عیبیابي مدارشكنها

2

تدوین دستورالعمل تعمیر و نگهداري از پست گرم در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
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اقدام  :14تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه تعمیرات و تدوین دانش فني موردنیاز براي تعمیرات تجهیزات
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف
3

4

عنوان پروژهها
تدوین دانش فني تخمین عمر ترانسفورماتور و ارزیابي شرایط ترانس با رویكرد كاهش هزینهها ،تعمیهرات و مسهائل حفهاظتي در
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
تدوین دستورالعمل تعمیرات تجهیزات پستها باهدف افزایش طول عمر و تدوین كتابچه آموزش تعمیرات جامع تجهیهزات بهراي
اپراتورهاي پست انتقال برق با ظرفیت باال

5

تدوین الگوریتم عیبیابي ،مانیتورینگ و مدیریت عمر تجهیزات پستهاي سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال در سیستم یكپارچه

6

تدوین دستورالعمل ارزیابي ،عیبیابي و تعمیرات تجهیزات  SF6در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

اقدام  :15تهیه و تدوین دستورالعمل جامع استخدام و آموزش نیروي كار متخصص جهت بهبود بازده سیستمهاي
انتقال با ظرفیت باال
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین استانداردهاي كیفیت و آموزش صحی براي بهرهبرداران سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال

2

بررسي و تدوین اطالعات مورد نیاز به منظور برگزاري دورههاي آموزشي نرمافزارهاي شبیهسازي و آنالیز سیستمهاي HVDC

3

تدوین دستورالعملآموزشي مدیریتبحران سیستمهاي انتقالبرق با ظرفیتباال و بازیابي شبكه باهدف بهبود عملكرد نیرويانساني

اقدام  :16تدوین دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتي جامع بین بهرهبرداران براي
اشتراکگذاري امن اطالعات انرژي و آموزش نیروي انساني
ردیف
1
2
3

عنوان پروژهها
تدوین دانش فني سیستم امن اطالعاتي شبكهها ،سیستمهاي كنترل ،سیستمهاي ارتباطي و ارتباط تجهیزات درون پستهاي
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
ارزیابي و بهبود شبیهسازي اسكادا براي استفاده در تجهیزات الكتریكي
تدوین دانش فني روشهاي امن براي ارتباط از راه دور سیستمهاي درون پستهاي سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال از جمله
رلههاي حفاظتي ،كلیدها ،واحدهاي كنترلي

اقدام  :17تهیه و تدوین دانش فني مدیریت دارائيها در سیستم انتقال توان
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ردیف
1

عنوان پروژهها
تدوین دستورالعمل راهنماي مدیریت دارائي براي انتقال توان در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال و متدولوژي
تحلیلي براي آنالیز پیرشدگي تجهیزات انتقال برق با ظرفیت باال با استفاده از ابزارهاي محاسباتي براي پروژههاي مدیریت دارائي

2

ارزیابي افزایش طول عمر سیستمهاي  HVDCموجود

3

تدوین دانش فني مدیریت عمر خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال

4

تدوین دانش فني ارزیابي وضعیت خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال

اقدام  :18تدوین دستورالعمل مدیریت استراتژیک امنیت ،كیفیت ،پایداري و در دسترس بودن
()SQRA: Security, Quality, Reliability, Availability
عنوان پروژهها

ردیف
1

تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCجهت ارتباط بین سیستمهاي قدرت بزرگ و مطالعات پایداري موردنیاز

2

توسعه مطالعات قابلیت اطمینان شبكه  HVDCو مطالعات موردنیاز براي ادغام شبكه  HVDCبا شبكه  EHVACموجود

3

بررسي اثرات شبكه  HVDCبر پایداري و بازده سیستمهاي قدرت با بهرهگیري از تجهیزات هوشمند

4

تجزیهوتحلیل بازده و پایداري شبكههاي بزرگ  EHVACدر اتصال به شبكههاي HVDC

5

بررسي الزامات ایجاد بستر مخابراتي براي كنترل تجهیزات  HVDCدر محیطهاي متخاصم و پر اغتشاش

6

مطالعات كاهش تلفات در خطوط  HVDCبراي اهداف صرفهجوئي در مصرف انرژي

7

برنامه ریزي استراتژیك براي بهرهبرداري از تكنولوژيهاي جدید و اعمال نوآوريهاي تكنولوژي در سیستم انتقال برق با ظرفیهت
باال

اقدام  :19تدوین دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در سیستمهاي انتقال برق و تدوین دانش فني
بهكارگیري ابررسانا
ردیف

عنوان پروژهها

1

تهیه و تدوین دانش فني تكنولوژي ابررسانا و طراحي و ساخت تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

2

تهیه و تدوین دستورالعمل استفاده از خطوط ابررسانا در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :20تدوین دانش فني بهرهبرداري از تجهیزات پیشرفته براي مانیتورینگ سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت
باال
ردیف
1

2
3
4

عنوان پروژهها
تدوین دستورالعمل مانیتورینگ آنالین و مطمئن شبكه با تشهكیل و تشهخیص الگهوي تغییهرات ( Visualization and Pattern

)Recognition
تهیه دستورالعمل جامع مدیریت اندازهگیريههاي سیسهتم حفاظهت و ارتبهاطي باههدف اجهراي اسهتانداردهاي  UCAو  CIMدر
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال
تدوین نقشه راه توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي اندازهگیري جریان نوري
تدوین دستورالعمل استفاده مؤثر از  PMUها و توزیع تجهیزات مانیتورینگ در سط شبكه براي مانیتورینگ گسترده ،مدلسهازي
بار و پیكسایي بار

5

تدوین دستورالعمل بهرهبرداري در نرخ جریاني باالتر از حد موجود با استفاده از ابزارهاي مانیتورینگ و اندازهگیري دقیق و گسترده

6

تدوین نقشه راه و توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي ولتاژ

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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 -3تخصیص منابع
در برنامهریزي عملیاتي تخصیص منابع فرایند تصمیمگیري در مورد چگونگي بهكارگیري منابع موجود بهه منظهور نیهل بهه
مقاصد تعیین شده ،بهویژه در كوتاهمدت ميباشد .تخصیص منابع در سطوح مختلف راهبهردي از جملهه اقهدامات ،پهروژهههاي
اجرایي ،فعالیتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف ميباشد .همانطور كه در بخش قبل عنوان شد یكي از معیارهاي مورد توجه
در تعیین تعداد سطوحي كه اقدامات شكسته ميشوند ،رسیدن به سطحي است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمهود .ایهن
برآورد بر دو مبنا صورت ميپذیرد:
الف) تجربههاي پیشین
ب) نظر خبرگان
منابعي كه در برنامه عملیاتي این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتند از هزینه ،زمان و در صورت لزوم منابعي چون
دانش و فناوري .تامین منابع انساني با استفاده از هزین اختصاص یافته توسط مجري فعالیت صهورت مهيپهذیرد .البتهه هزینهه
نیروي انساني برآورد شده و جزء منابع مالي به مجري تخصیص مي یابد .با توجه به محدود بهودن زمهان ،جههت دسهتیابي بهه
اهداف در زمان مورد نظر ،ميبایست مدت زمان الزم براي انجام هر پروژه ،به عنوان یكي از اصليترین منهابع اجرایهي شهدن
پروژهها ،به درستي مشخص گردد .الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصیص زمان یهك فرآینهد تخصهیص منهابع محهدود
ميباشد .به عبارتي كل زمان در دسترس براي تحقق پروژههاي اجرایي از قبل تعیین شده و هر پروژه ميبایست در مدت زمان
خاص خود به اتمام برسد .از طرف دیگر منابع مالي به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته ميشوند .بنابراین در مورد هر پهروژه
اجرایي هزینه الزم برآورد شده و اختصاص مي یابد .منابع الزم براي سطوح باالتر از جمله اقدامات در حالت كلي برابر مجمهوع
هزینههاي سطوح بالفصل پاییندست ميباشد  .همان گونه كه در بخش قبلي اشاره شد اقدامات غیر فني تعیین شده به سهط
پایین تر شكسته نشده است در نتیجه زمان و بودجه هر یك از اقدامات غیر فني برآورد ميشود .به منظور برآورد زمان و بودجهه
اقدامات ،ابتدا كارشناسان فني پروژه بر اساس میزان نفر-ساعت ،تجهیزات و سایر ملزومات مورد نیاز زمان و بودجه تخمیني را
براي هر یك از اقدامات پیشنهاد كردند .سپس این زمان و بودجههاي برآورد شده در اختیهار  3نفهر از متخصصهان ایهن حهوزه
(مهندس فرضعليزاده ،مهندس عارضي و مهندس همداني) قرار گرفت .پس از دریافت نظهر كارشناسهان و اِعمهال اصهالحات،
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فهرست اقدامات و پروژهها به همراه زمان و هزینه تخمیني آنها تهیه شد و در اختیار كمیته راهبري قرار گرفت و آن كمیته نیز
این موارد را تأئید نمود .این فهرست در جدولهاي ( )1-3و ( )2-3ارائه شده است.
جدول ( :)1-3بودجهبندي و زمانبندي اقدامات غیر فني در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

اقدامات
ایجاد واحد درسي  HVDCدر سرفصل دروس مربوط به رشته مهندسي برق-گرایش قدرت
حمایت از پایان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه فناوريهاي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت
باال به شكل كمكهاي مالي و ارائه خدمات مشاورهاي
پرداخت كمكهزینهه ثبهت پتنهت در مؤسسهات معتبهر بهینالمللهي نظیهر  EPOو  USPTOبهه
پژوهشگران و مخترعان فعال در زمینه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
كمك به جذب و پذیرش واحدهاي فناور در مراكز رشد جهت كمك به صنعتي شهدن دانهش بهه
دست آمده در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
زمینه سازي ارتباط میان مراكز علمي و تحقیقاتي كشور با مراكهز علمهي و تحقیقهاتي كشهورهاي
پیشرو
تعریف پروژههاي مشترك در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال میان دانشگاهها،
شركتهاي تولیدكننده و شركتهاي مشاور
تسهیل همكاريهاي بینالمللي با شركتهاي معتبر جهت انتقال فنهاوريههاي مهورد نیهاز بهراي
طراحي و ساخت سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه و انتشار نشریه تخصصي در حوزه سیستمهاي انتقال برق
برگزاري كنفرانسهاي بین المللي در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیهت بهاال جههت تبهادل
دانش میان بازیگران توسعه فناوري
برگزاري نمایشگاههاي تخصصي مرتبط با سیستمهاي انتقال برق بها ظرفیهت بهاال جههت ارائهه
آخرین دستاوردها

 -1بودجه برآورد شده شامل نفر-ساعت و تجهیزات مورد نیاز براي انجام اقدام است.

بودجه ك

1

(میلیون ریال)

مدت زمان
(ماه)
9
96

96

96

24

72

24
120
96

72
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ردیف

اقدامات

11

برگزاري دورههاي كوتاهمدت و كارگاههاي آموزشي با حضور مدرسان خارجي از كشورهاي پیشرو

12
13
14

15

بودجه ك

1

(میلیون ریال)

مدت زمان
(ماه)
96

پایش و ارزیابي مستمر توانمنديهاي فناورانه تولیدكنندگان ،مراكز تحقیقاتي و شركتهاي مشاور

72

فعال در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

6

طراحي پایگاه اطالعاتي بازیگران فعال در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تسهیل قوانین گمركي مربوط به مواد و قطعات مورد نیاز شركتهاي تولید كننهده بهراي توسهعه

24

سیستم-هاي انتقال برق با ظرفیت باال
شناسایي تامینكنندگان مطمئن مواد و قطعات مربوط به تجهیزات حوزه  HVDCو مواد عایقي و

24

برقراري ارتباط با آنها
كمك به تأمین مالي مراكز تحقیقاتي و سازندگان تجهیزات مهورد نیهاز سیسهتم انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال از طریق:

16

 -اعطاي تسهیالت بلندمدت كمبهره یا بدونبهره

72

 پرداخت بخشي از سود تسهیالت بانكي ارائه كمكهاي بالعوض17
18

اعزام نیروي متخصص به مراكهز تحقیقهاتي و صهنعتي خهارج از كشهور جههت كسهب دانهش و
مهارتهاي الزم در حوزه سیستمهاي HVDC

72
72

تسهیل فرایند دریافت تسهیالت فاینانس از بانكهاي خارجي
حمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصي در طراحي و ساخت تجهیزات مهورد نیهاز سیسهتمههاي
انتقال برق با ظرفیت باال از طریق:

19

 -اعطاي مشوقهاي مالیاتي

72

 تضمین خرید تجهیزات تولید شده از سوي شبكه برق انعقاد قراردادهاي ساخت ،بهرهرداري و انتقال ( )BOTبا شركتهاي بخش خصوصيتسهیل مشاركت سرمایهگذاران خارجي در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال از طریق:
20

 شناسایي و دعوت از سرمایهگذاران خارجي -ارائه مشوقهاي مالیاتي ،گمركي و تضمین امنیت سرمایهگذاري

72

 تسهیل فرایند اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاههاي ذیربط21

تاسیس مركز ملي سیستم انتقال برق با ظرفیت باال جههت نظهارت بهر فعالیهتهها ،همهاهنگي و

9
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اقدامات

ردیف

بودجه ك

1

(میلیون ریال)

مدت زمان
(ماه)

جهتدهي به اقدامات
22
23

تدوین آییننامه حمایت از فعالیتهاي تحقیقاتي در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه دستورالعمل همكاري میان دانشگاهها ،تولیدكنندگان و شهركتههاي مشهاور در پهروژهههاي
توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مجموع

4
6
120

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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جدول ( :)2-3بودجهبندي و زمانبندي پروژههاي مربوط به اقدامات فني در توسعه خطوط انتقال
برق با ظرفیت باال
تهیه و تدوین استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC

پروژهها

ردیف

بودجه كل

1

مدت زمان
( ماه)

(میلیون ریال)

1

تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف)

6

2

تهیه استاندارد محاسبات و تعیین پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول انتخاب هادي

6

مجموع

6

تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(EHVAC

ردیف

پروژهها

1

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان

2

تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال بهرق بها ظرفیهت بهاال
()EHVAC

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

(ماه)
6
6

3

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا

6

4

تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

6

5

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

6

6

تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

6

7

تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC

6

8

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به اثر پوستي ،هادي باندل

6

9
10

تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیهت
باال ()EHVAC
ارزیابي عملكرد انواع سیم هادي در طي اغتشاشات شبكه و تهیه استاندارد جامع اسهتفاده از سهیم

 -1بودجه برآورد شده شامل نفر-ساعت و تجهیزات مورد نیاز براي انجام اقدام است.

6
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محافظ

6

مجموع
تهیه و تدوین استانداردهاي مورد نیاز براي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

ردیف

1
2

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

(ماه)

بررسي پارامترهاي مختلف و تهیه اسهتاندارد كابهلههاي  HVDCاز جملهه كابهلههاي پلیمهري

12

 Oil-Filled ،و Mass-Impregnated

6

تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف)

12

مجموع
تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

ردیف

پروژهها

1

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان

2

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
6

تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال بهرق بها ظرفیهت بهاال

12

()HVDC

3

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا ()HVDC

12

4

تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

12

5

تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

12

6

تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

12

7

تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC

12

8

تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیهت

12

باال ()HVDC

12

مجموع
ایجاد زیرساختهاي سختافزاري سیستم انتقال با ظرفیت باال ()EHVAC, HVDC
ردیف

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
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بررسي و تعیین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههاي ارزیابي اجزاي  HVDCو عملكرد سیستم و راه

24

اندازي آزمایشگاه
امكانسنجي و تاسیس آزمایشگاه شبیهساز  HVDCبه منظور مطالعه عملكرد دینامیكي و آزمایش

2

24

سیستمهاي كنترل و حفاظت مربوط به سیستمهاي  ،HVDCمطالعات عملكرد دینامیكي سیستم
قدرت  AC/DCیكپارچه و مطالعات مربوط به تنش تجهیزات
ایجاد زیرساختهاي سختافزاري سیستم انتقال با ظرفیت باال ()EHVAC, HVDC

ردیف

3

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

امكانسنجي و تجهیز آزمایشگاههاي مرجع فشار قوي به منظور توانایي تست تجهیزات

18

EHVAC

4

بررسي ضرورت راهاندازي آزمایشگاه تخصصي  EHVACبه منظور انجام مطالعات خاص سیستم

12

EHVAC

5

12

طراحي و تهیه نرم افزار آنالیز و شبیه سازي سیستم انتقال HVDC

24

مجموع
بررسي روش هاي نوین طراحي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

1

2

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با

6

ظرفیت باال ( )EHVACاز سراسر دنیا به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال
استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با

12

ظرفیت باال) (HVDCاز سراسر دنیا به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال

12

مجموع
امكانسنجي ،طراحي و ساخت تجهیزات اصلي خطوط سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

1

پروژهها
امكان سنجي ،طراحي و ساخت انواع دكل موردنیاز براي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با
ظرفیت باال

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
9
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9

طراحي و ساخت سیمهاي محافظ براساس استانداردها
بررسي انواع هاديهاي متداول (استاندارد) و هاديهاي جدید مورداستفاده در سیستمهاي

9

EHVAC

4

امكانسنجي ساخت مقرههاي قابلاستفاده در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

18

5

امكانسنجي طراحي و ساخت مواد عایقبندي نوین براي عایقبندي خارجي

18

6

امكانسنجي ساخت كابلهاي متداول در سیستمهاي انتقال HVDC

12
18

مجموع
تهیه و تدوین معیارهاي طراحي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف
1
2

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
9

تهیه و تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تحلیل و طبقهبندي شرایط اقلیمي و آلودگي و تعیین اثرات آن بر عملكرد سیستم انتقال

12

 EHVACو HVDC

3

تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي ساختماني سیستم انتقال با ظرفیت باال

6

4

تهیه استانداردهاي قابلیت اطمینان سیستم انتقال با ظرفیت باال

6

5

تدوین دستورالعمل شناسایي و استانداردسازي شینهبندي پستهاي انتقال با ظرفیت باال

6

6

تحلیل اقتصادي دقیق و جامع هزینههاي طراحي و ساخت پست انتقال با ظرفیت

باال (EHVAC

12

و )HVDC

12

مجموع
تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخاب و كاربرد تجهیزات بهكار رفته
در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
بودجه
ردیف

پروژهها

(میلیون
ریال)

مدت زمان
( ماه)

1

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي قدرت

18

2

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي جریان ،ولتاژ خازني و زمین-كمكي

12

3

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي راكتور سري و موازي

9

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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4

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كلید قدرت ،سكسیونر و تیغه زمین

12

5

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي مبدلهاي AC/DC

12

6

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي فیلترهاي هارمونیكي AC/DC

12

7

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب برقگیر ،سیستم حفاظت در برابر صاعقه ،زمین و

18

سیستمهاي حفاظتي

8

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات كوپلینگ و موجگیر

6

9

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب مقرهها ،هماهنگي عایقي و عایقبندي

9

10

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب شینه و یراقآالت

3

11

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي سیستم  ،LVACسیستم LVDC

6

12

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كابل و متعلقات

18

13

تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب سیستم اعالم و اطفا حریق

6

14

تدوین دستورالعمل طراحي و مهندسي ساخت انواع سازهها و تركیب بارگذاري ،فونداسیونهاي

9

سازههاي فلزي و بتني
تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخاب و كاربرد تجهیزات بهكار رفته
در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
بودجه
پروژهها

ردیف

(میلیون
ریال)

15

16

تهیه دستورالعمل انتخاب سیستم كنترل ،سیستم ثبت و نشاندهنده وقایع و اتفاقات ،سیستم
اینترالك ،اینترتریپ و فصل مشترك با PLC

تهیه راهنماي كامل معماري و الكتریكي ساختمان كنترل ،معماري و الكتریكي ساختمان دیزل
خانه ،سیستم سرمایش و گرمایش ،سیستم روشنایي داخلي و خارجي ،محوطهسازي

مدت زمان
( ماه)

12

12

17

بررسي و ارائه راهنماي جامع براي حفاظت سیستمها و تجهیزات در مقابل خوردگي

9

18

تدوین دستورالعمل معرفي و انتخاب بهینهي محل پست ،آرایش تكخطي و فواصل الكتریكي

6

19

امكان سنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات
مانیتورینگ و كنترل و حفاظت در سط

ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

مجموع

12
18
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مطالعه فني-اقتصادي براي طراحي و ساخت پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC
ردیف
1
2

3

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
6

بررسي عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بینالمللي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تجزیه وتحلیل آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبرداران سراسر دنیا از پستههاي انتقهال

6

برق با ظرفیت باال
تحقیق و بررسي جامع روشهاي نوین طراحي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال و ارائهه نقشهه

9

راه بهرهبرداري و استفاده از این تجهیزات در سیستم انتقال برق با ظرفیت باال

9

مجموع
طراحي و ساخت تجهیزات اصلي پست انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف

1

2

پروژهها
ارتقههاي توانمنههدي موجههود در كشههور در زمینهههي دسههتیابي بههه دانههش فنههي طراحههي و سههاخت
ترانسفورماتورهاي قدرت با ولتاژ باالتر از  400كیلوولت
امكان سنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي انهدازهگیهري ،زمهین و
راكتور

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
96

24

3

امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات زمین ( DCو )AC

48

4

تدوین دانش فني طراحي وساخت برقگیر)(AC , DC

42

5

تهیه دستورالعمل طراحي و استفاده از جبرانكننده توان راكتیو در پست انتقال برق با ظرفیت باال

36

6

7
8
9
10

تدوین دانش فني طراحي و ساخت سیستمهاي  LVپست انتقال بهرق بها ظرفیهت بهاال از جملهه
تابلوي  ،DCتغذیه داخلي ،باتري خانه ،شارژر ،تابلوي AC

امكان سنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن بهه دانهش فنهي طراحهي و سهاخت انهواع تجهیهزات
مانیتورینگ و كنترل و حفاظت در سط

ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

تدوین دستورالعمل ساخت یراقآالت مورد استفاده در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
امكان سنجي و تدوین دانش فني طراحي تجهیزات سوئیچگیر شامل مقره اتكائي ،تله موج ،واحهد
تطبیق ،سكسیونر ،باسبار ،وال بوشینگ
ارتقاي توانمندي موجود در كشور در زمینه ي دستیابي به دانش فني طراحي و سهاخت كلیهدهاي

24

24
6
30
84

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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قدرت با ولتاژ باالتر از  400كیلوولت
11

طراحي و ساخت مبدلهاي تریستوري  HVDCو توسعه تكنولوژي آنها

24

12

توسعه و بهكارگیري  Direct-Light-Triggered Thyristorsدر مبدلهاي HVDC

12

13

طراحي و ساخت مبدلهاي الكترونیك قدرت از نوع  VSC-HVDCو تجاريسازي آن

12

14

ارزیابي و ساخت ترانسفورماتورهاي مبدل سیستم HVDC

24

15

تدوین دانش فني طراحي و ساخت بوشینگها و الكترودهاي زمین براي سیستمهاي HVDC

12

16

تدوین دانش فني طراحي و ساخت فیلترهاي هارمونیكي براي سیستمهاي HVDC

36

17

ارزیابي وضعیت عملكرد مبدلهاي  AC/DCدر سیستمهاي HVDC

24

18

ارزیابي سیستمهاي خنك كننده و كنترل مبدلهاي تریستوري و توسعه تكنولوژي آن

12

19

ارتقاي تكنولوژي مبدلهاي  VSCبراي ولتاژهاي باالتر از  500كیلوولت

24

20

امكان سنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت كلیدهاي DC

24

21

امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و ساخت انهواع سهوئیچگیرهاي
قدرت در سط

24

ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

96

مجموع
بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي
ردیف
1
2
3
4

پروژهها
ارزیابي شاخصهاي بهرهبرداري از خطوط انتقال در دماي باال و اثرات آن
شناسایي اثرات صاعقه بر عملكرد خطوط انتقال و تجهیزات جانبي (برقگیهر و مقهره و )...و ارائهه
راهكار جهت بهبود عملكرد سیستم انتقال
طراحي بهینه خطوط انتقال با رویكرد چرخه عمر و كاهش هزینهها
بررسي عوامل مؤثر بر ایجاد نوسانات در هادي و مدیریت ارتعاشات و ارائه راهكار بهراي كهاهش
اثرات ناشي از نوسان در هادي

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
12
12
18
12

5

تدوین استاندارد حریم خطوط انتقال برق با ظرفیت باال

9

6

تهیه دستورالعمل تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

12

7

تدوین نقشه راه توسعه تجهیزات موردنیاز براي تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال

6

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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8

تدوین دانش فني تجهیزات پلیمري و كامپوزیتي خطوط انتقال هوائي

12

9

دستورالعمل ارزیابي وضعیت و مدیریت عمر مقرههاي تمام سرامیكي/غیر سرامیكي

12

10
11
12

امكانسنجي بهرهگیري از خطوط مخابراتي بههمهوازات خطهوط  HVDCههوائي بهراي فواصهل

12

طوالني

24

بهبود و بهینهسازي طراحيهاي موردنیاز براي انتقالهاي طوالني با استفاده از شبكه HVDC

بررسي ماهیت گازهاي تشكیلشده در شرایط تخلیه جزئي در سیستمهاي انتقال برق بها ظرفیهت

6

باال

13

بررسي ماهیت پدیده تخلیه سریع عایقهاي خط تحت شرایط قطبیدگي منفي

12

14

مطالعه استقامت عایقي با در نظر گرفتن عملیات و مانورها روي خطوط گرم

9

15

بهینهسازي برجها و خطوط طراحيشده براي كاهش اثرات كرنا و پارامترهاي تخلیه در محیط

12

16
17
18

تعیین اطالعات موردنیاز براي چگالي هوا براي كرناي روي هاديها ،كرناي سیمههاي محهافظ و

6

اجتناب از آن

24

بررسي عملكرد خطوط و مبدلهاي  HVDCبا تمركز بر وقوع خطاهاي مختلف روي خطوط
مطالعه پدیده میدآنهاي الكتریكي و مغناطیسي جفت شده و تعامالت آنها در شبكههاي هیبرید

18

AC/DC

19
20
21

22

امكانسنجي و بررسي استراتژيهاي تبدیل خطوط  ACبهه  DCبههمنظهور مهدیریت و افهزایش

24

ظرفیت انتقال

24

تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCفشرده جهت انتقال برق با ظرفیت باال
مطالعه میدآنهها و یهونههاي الكتریكهي و اثهرات الكتریكهي ( HVDCنظیهر كرونها ،نویزههاي

12

قابلشنیدن ،تداخل الكترومغناطیسي در فركانسهاي رادیو و تلویزیون و)...
بررسي عملكرد دینامیكي یك سیستم قدرت  AC/DCیكپارچه و جایابي مناسب خطوط HVDC

24

در شبكه

24

مجموع
بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر زمیني
ردیف

پروژهها

1

طراحي نرم افزارهاي الزم براي طراحي خطوط انتقال زیرزمیني باهدف افزایش بازدهي و كهاهش

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
18
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44
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت
هزینه

تدوین دستورالعمل مدیریت تنشهاي مكانیكي و حرارتي در ديالكتریهكههاي مورداسهتفاده در
2

12

داكتها ولولههاي زیرزمیني در راستاي كاهش نرخ خطا و افزایش بهرهبرداري در سهطوح بهاالي
تنش مكانیكي و حرارتي

3
4
5

6

7

دستیابي به دانش فني عایقهاي ديالكتریك باقابلیت اطمینان باال بهه منظهور كهاهش حجهم

30

كابلها ،افزایش طول عمر و كاهش نرخ خرابي عایقهاي كابل

12

تدوین دانش فني اندازهگیري میداني تخلیه جزئي در كابلهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه دستورالعمل بهبود طراحي و بهرهبرداري از فیدرهاي انتقال برق زیرزمیني موازي با رویكهرد

12

كاهش اثرات متقابل بهرهبرداري موازي خطوط
تدوین دانش فني تحلیل خمش حرارتي-گرمائي ( )TMBكابلهاي درون یك لوله باهدف بهبود

12

قابلیت اطمینان در اثر پیرشدگي كابلهاي سیستم
ترسیم نقشه راه شناسایي ،طراحي و ساخت كابلهاي نوین در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیهت

12

باال

30

مجموع
بهرهبرداري از خطوط انتقال زیردریایي
ردیف
1

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
24

تدوین دستورالعمل نصب و بهرهبرداري از كابلهاي انتقال زیردریائي

24

مجموع
بهرهبرداري از پستهاي انتقال فشارقوي
ردیف

1
2
3

پروژهها
تدوین نقشه راه دستیابي به تكنولوژيهاي جدید ترانسفورماتورهاي قدرت در سیستمهاي انتقال
برق با ظرفیت باال
تدوین دستورالعمل استفاده از نرمافزارهاي مدیریت بهرهبرداري منابع الكتریكي ( MMWو غیره)
تدوین نقشه راه توسعه ،كاربرد تجهیزات پیشرفته كنترلي الكترونیك قدرت در پستههاي انتقهال
برق با ظرفیت باال

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
24
12
6

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
45
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

4

5

ويرايش اول ،دي 1393

تدوین دانش فني توسهعه اسهتفاده از مدارشهكن /محدودكننهده خطهاي حالهتجامهد (تجهیهزات

6

الكترونیك قدرت پیشرفته)
بررسي و تحلیل جامع انواع كلید زني در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیهت بهاال و

6

تحلیل اثرات آن بر پارامترهاي قابلیت اطمینان شبكه

6

تدوین دستورالعمل جامع ارزیابي شبكه زمین سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال

9

7

تدوین دستورالعمل ارزیابي وضعیت و افزایش طول عمر مدارشكنها

18

8

تدوین دانش فني تركیبات كامپوزیتي و پلیمري در عایقبنهدي سهاختار تجهیهزات پسهت بجهاي

12

تجهیزات سرامیكي

9

تدوین نقشه راه توسعه بهرهگیري از تجهیزات هوشمند در سیستمهاي انتقال برق HVDC

12

10

مطالعات رزونانسهاي گذرا و زیر گذرا و اثرات عناصر  FACTSبر آنها

18

11

مطالعات موردنیاز براي اثرات فيمابین عناصر موتوري و ژنراتوري و عناصر FACTS

18

12

بررسي راهكارهاي شارش بهینه توان اكتیو و راكتیو با استفاده از اثر عناصر FACTS

18

مجموع

24

تهیه و تدوین دیدگاه سیستمي براي افزایش ظرفیت انتقال برق
ردیف

1
2
3
4
5

6
7

پروژهها
بررسي تحلیل فني-اقتصادي مشكالت پیشروي افزایش ظرفیت سیستمهاي انتقال برق با
ظرفیت باال
تدوین دانش فني توسعه تكنولوژي مربوط به خطوط هوائي با ظرفیت دینامیك حرارتي
تهیه دستورالعمل كنترل و مدیریت توان عبوري باهدف ایجاد یك ابزار جهت شبیهسازي و تحلیل
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تدوین دانش فني روشهاي مدیریت جریان خطا
بررسي و تحلیل مدلهاي گرمائي و كرناي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال به منظور استخراج
دستورالعمل بهرهبرداري هادي در دماي باال
تدوین دانش فني ارزیابي دینامیك پایداري بهصورت بالدرنگ و ارائه الگوریتم تصمیمگیري بر
اساس حدود تغییرات پارامترهاي پایداري
مدلسازي ،الگوریتم بندي و ارائه راهكار براي عدم قطعیتهاي موجود در شبكه انتقال

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
12
12
12
12
12

12
12
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تدوین دانش فني براي تجهیزات حفاظتي باهدف كاهش نرخ خاموشي و خروجهاي متوالي

9

سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
انجام مطالعات سیستمي با هدف توسعه خطوط و پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

9

12

) (AC-DCدر افقهاي زماني  5ساله و ارائه گزارش روند مورد انتظار از پیشرفت پروژهها و
توسعه سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

12

مجموع

تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه تعمیرات و تدوین دانش فني موردنیاز براي تعمیرات تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با
ظرفیت باال
ردیف

1
2
3

4

5

6

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

تدوین دانش فني و دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظتي و اندازهگیري براي عیبیابي

9

مدارشكنها

6

تدوین دستورالعمل تعمیر و نگهداري از پست گرم در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
تدوین دانش فني تخمین عمر ترانسفورماتور و ارزیابي شرایط ترانس با رویكرد كاهش هزینهها،

9

تعمیرات و مسائل حفاظتي در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
تدوین دستورالعمل تعمیرات تجهیزات پستها باهدف افزایش طول عمر و تدوین كتابچه آموزش

6

تعمیرات جامع تجهیزات براي اپراتورهاي پست انتقال برق با ظرفیت باال
تدوین الگوریتم عیبیابي ،مانیتورینگ و مدیریت عمر تجهیزات پستهاي سیستمهاي انتقهال بها

12

ظرفیت باال در قالب سیستم یكپارچه
تدوین دستورالعمل ارزیابي ،عیبیابي و تعمیرات تجهیزات  SF6در سیستمهاي انتقال با ظرفیهت

12

باال

12

مجموع

تهیه و تدوین دستورالعمل جامع استخدام ،آموزش نیروي كار متخصص جهت بهبود بازده سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
ردیف

1

پروژهها
تدوین استانداردهاي كیفیت و آموزش صحی براي بهرهبرداران سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت
باال با ظرفیت باال

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)
12
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2

3
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بررسي و تدوین اطالعات مورد نیاز به منظور برگزاري دورههاي آموزشي نرمافزارهاي شبیهسازي

12

و آنالیز سیستمهاي HVDC

تدوین دستورالعمل آموزشي براي مدیریت بحران در سیستمهاي انتقهال بهرق بها ظرفیهت بهاال و

12

بازیابي شبكه باهدف بهبود عملكرد نیروي انساني

12

مجموع

تدوین دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتي جامع بین بهرهبرداران براي اشتراکگذاري امن اطالعات
انرژي و آموزش نیروي انساني
ردیف

1
2
3

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

تدوین دانش فني سیستم امن اطالعاتي شبكهها ،سیستمهاي كنترل ،سیستمهاي ارتباطي و ارتباط

9

تجهیزات درون پستهاي سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال

6

ارزیابي و بهبود شبیهسازي اسكادا براي استفاده در تجهیزات الكتریكي
تدوین دانش فني روشهاي امن براي ارتباط از راه دور سیستمهاي درون پستهاي سیسهتمههاي

12

انتقال با ظرفیت باال از جمله رلههاي حفاظتي ،كلیدها ،واحدهاي كنترلي

12

مجموع
تهیه و تدوین دانش فني مدیریت دارائيها در سیستم انتقال توان
ردیف

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

تدوین دستورالعمل راهنماي مدیریت دارائي براي انتقال توان در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیهت
1

باال با ظرفیت باال و متدولوژي تحلیلي براي آنالیز پیرشدگي تجهیزات انتقال برق با ظرفیت باال بها

12

استفاده از ابزارهاي محاسباتي براي پروژههاي مدیریت دارائي
2

ارزیابي افزایش طول عمر سیستمهاي  HVDCموجود

12

3

تدوین دانش فني مدیریت عمر خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال

9

4

تدوین دانش فني ارزیابي وضعیت خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال

9

مجموع

12
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تدوین دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتي جامع بین بهرهبرداران براي اشتراکگذاري امن اطالعات
انرژي و آموزش نیروي انساني
تدوین دستورالعمل مدیریت استراتژیک امنیت ،كیفیت ،پایداري و در دسترس بودن ( SQRA: Security, Quality, Reliability,

)Availability
ردیف

1

2

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCجهت ارتبهاط بهین سیسهتمههاي قهدرت بهزرگ و

12

مطالعات پایداري موردنیاز
توسعه مطالعات قابلیت اطمینان شبكه  HVDCو مطالعات موردنیاز براي ادغام شهبكه  HVDCبها

12

شبكه  HVACموجود

3

بررسي اثرات شبكه  HVDCبر پایداري و بازده سیستم قدرت با بهرهگیري از تجهیزات هوشمند

12

4

تجزیهوتحلیل بازده و پایداري شبكههاي بزرگ  HVACدر اتصال به شبكههاي HVDC

12

5
6
7

بررسي الزامات ایجاد بستر مخابراتي براي كنترل تجهیزات  HVDCدر محیطهاي متخاصهم و پهر

12

اغتشاش

9

مطالعات كاهش تلفات در خطوط  DCبراي اهداف صرفهجوئي در مصرف انرژي
برنامه ریزي استراتژیك براي بهرهبرداري از تكنولوژيهاي جدید و اعمال نوآوريهاي تكنولوژي در

6

سیستم انتقال با ظرفیت باال

12

مجموع

تدوین دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در سیستمهاي انتقال برق و تدوین دانش فني بهكارگیري ابررسانا
ردیف

1
2

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

تهیه و تدوین دانش فني تكنولوژي ابررسانا و طراحي و ساخت تجهیهزات سیسهتم انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال

12

تهیه و تدوین دستورالعمل استفاده از خطوط ابررسانا در سیستم انتقال برق با ظرفیت باال

12

مجموع

12

تدوین دانش فني بهرهبرداري ازتجهیزات پیشرفته براي مانیتورینگ سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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ردیف

1

2
3
4

5
6

پروژهها

بودجه

مدت زمان

(میلیون ریال)

( ماه)

تدوین دستورالعمل مانیتورینگ آنالین و مطمئن شهبكه بها تشهكیل و تشهخیص الگهوي تغییهرات

18

()Visualization and Pattern Recognition
تهیه دستورالعمل جامع مهدیریت انهدازهگیهريههاي سیسهتم حفاظهت و ارتبهاطي باههدف اجهراي

9

استانداردهاي  UCAو  CIMدر سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

18

تدوین نقشه راه توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي اندازهگیري جریان نوري
تدوین دستورالعمل استفاده مؤثر از  PMUها و توزیع تجهیزات مانیتورینگ در سط شهبكه بهراي

24

مانیتورینگ گسترده ،مدلسازي بار و پیكسایي بار
تدوین دستورالعمل بهرهبرداري در نرخ جریاني باالتر از حد موجود با استفاده از ابزارهاي مانیتورینگ

12

و اندازهگیري دقیق و گسترده

12

تدوین نقشه راه و توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي ولتاژ

24

مجموع

مجموع هزینه اقدامات غیرفني و فني طرح توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال بهه تفكیهك سهاخت تجهیهزات و
دانش و بهرهبرداري در جدول ( )3-3نشان داده شده است.
جدول ( :)3-3مجموع هزینه مورد نیاز اقدامات فني و غیرفني طرح توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
هزینهها (میلیون ریال)
اقدامات

دانش و بهرهبرداري

ساخت تجهیزات

مجموع

غیرفني

----

---

---

فني

---

---

---

مجموع

---

---

---

شكل ( )1-3نشان ميدهد كه چه درصدي از كل بودجه درنظر گرفتهشده براي توسعه سیستمهاي برق با ظرفیت بهاال بهه
ساخت تجهیزات و چه درصدي به دانش و بهرهبرداري اختصاص داده شده است.
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درصد بودجه اختصاص داده شده

36%

دانش و بهره برداري
ساخت تجهیزات

%64

شكل (:)1-3تفكیک بودجه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال به ساخت تجهیزات و دانش و بهرهبرداري

 -4تقسیم كار ملي (نگاشتنهادي مطلوب)
پس از تعیین پروژهها ي اجرایي و محاسبه زمان الزم براي اجرایي شدن هر پروژه ،در این بخش بها یهك نگاشهت نههادي
مطلوب ،مجریان پروژههاي اجرایي براي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال شناسایي خواهند شهد .جههت شناسهایي
مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا ميبایست كلیه بازیگران در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال شناسایي شوند ،لذا براي
این كار ميبایست نگاشت نهادي محیط داخلي و بیروني ترسیم شده و با تحلیل وضع موجهود ،وضهع مطلهوب نههادي ترسهیم
گردد .در ادامه ابتدا توضی مختصري در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي آن آورده شده ،سهپس نگاشهت نههادي توسهعه
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ترسیم شده است .در انتها نیز متولیان پروژههاي اجرایهي بها توجهه بهه نگاشهت نههادي
مطلوب مشخص شده است.
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 -1-4نگاشت نهادي

ويرايش اول ،دي 1393
1

از یك سو ،تعدد سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي كه هر یك به نوعي در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیهت
باال نقشآفریني ميكنند و از سوي دیگر تنوع نقشهایي كه باید در توسعه این سیستمها ایفا شود نیاز به بررسي و تحلیل دقیق
توسعه این سیستمها را از منظر نهادي (ساختاري) نمایانتر ميكند .براي تحلیهل وضهعیت سهاختاري مهيتهوان از روشههاي
مختلفي نظیر نگاشتنهادي استفاده كرد ،به كمك نگاشت نهادي بهخوبي ميتوان وضعیت بازیگران مختلهف موجهود در یهك
صنعت و وضعیت ایفاي نقش آنها را بررسي و تحلیل نمود .نگاشت نهادي ،ماتریسهي اسهت كهه در یهك بعهد سهازمانهها و
نهادهاي درگیر در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایي كه این سازمانها به عهده ميگیرند را نمهایش مهيدههد .در واقهع
تكمیل نگاشت نهادي بدین معناست كه هر یك از این سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفریني ميكنند .بنابراین با
تحلیل نگاشت نهادي موارد زیر را ميتوان دریافت :
 آیا نقشي وجود دارد كه متولي نداشته باشد؟
 در یك نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایي فعالیت دارد؟ تعدد سازمانها و نهادهها چگونهه اسهت؟ در صهورت
كثرت نهادها آیا نیازي به مدیریت یكپارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟
 میزان درگیر بودن نهادهاي مرتبط و غیرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشي وجود دارد كه هیچ نهاد مرتبطي در
آن فعالیت ندارد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نیاز به وجود نهادي متمركز احساس ميشود؟
 آیا نهادهاي غیردولتي در نقش مورد نظر ميتوانند جایگزین نهادهاي دولتي شوند؟
نگاشت نهادي یكي از ابزارهاي مطالعه سیستم نوآوري ميباشد .نظام ملي نوآوري مجموعهاي است از موسسات مجزا كهه
بطور مشترك یا انفرادي به توسعه و انتشار فناوريهاي جدید كمك ميكنند .این موسسات چههارچوبي فهراهم مهيكننهد كهه
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سیاستهایي جهت تاثیرگذاري بر فرایند نوآوري را شكل داده و اجرا كنند.

- Institutional mapping

1
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در یك سط عمومي كاركرد اصلي یا كلي نظام هاي نوآوري ،تعقیب و انجام فرایندهاي نوآوري یا به عبارت دیگر «خلهق،
اشاعه و بهرهبرداري» از نوآوريهاست .بنابراین كاركرد اصلي هر نظام نهوآوري تولیهد ،اشهاعه و بكهارگیري دانهش و نهوآوري
ميباشد .از نظر ادكویست ،عواملي كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداري از نوآوريها تاثیرگذار باشند ،فعالیت محسوب ميشوند .بهه
عنوان مثال تحقیق و توسعه (به عنوان ابزاري براي تولید دانش) ،یكي از فعالیتهاي نظام نهوآوري اسهت .تهامین منهابع مهالي
بهمنظور تجاريسازي دانش نیز یك فعالیت ميباشد.
نگاشت نهادي چارچوبي است كه با نمایي ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوري را نشان مهيدههد و بها بررسهي آن
ميتوان نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزاي سیستم را شناسایي و تحلیل نمود .در این روش سعي ميشود تها میهزان و
كیفیت روابط موجود میان نهادها در سیستم نوآوري ترسیم شده و همچنین چگونگي مشاركت میان بخش خصوصي و دولتهي
تبیین شود .با استفاده از این روش تحلیلي ،نقش نسبي هر كهدام از بهازیگران فعهال در نظهام ملهي نهوآوري همچهون دولهت،
دانشگاهها و مراكز تحقیقاتي و همچنین بنگاههاي خصوصي در فرایند نوآوري بدست ميآید.

 -1-1-4انواع نقشها در نگاشت نهادي
كاركردهاي اصلي یك نظام ملي نوآوري به چهار دسته اصلي سیاستگذاري ،تنظیمگهري ،تسههیلگهري و ارائهه خهدمات
تقسیم ميشود .در فرایند توسعه صنعتي ،یكي از پرسشهاي اساسي این است كه كدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاري و
نهادسازي و نیز اقدامات اجرایي در سط كالن ملي و در سط صنعت ،به عنوان زمینهساز موفقیت توسعه صهنعتي بایهد مهورد
توجه قرار گیرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سوال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به خهودي خهود شهكل نمهيگیهرد ،بلكهه
نیازمند نقش موثر دولت است .بنابراین تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتي به صورت یكهي از مباحهث
جدالانگیز ادبیات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبیین هر یك از نقشهاي چهارگانه پرداخته ميشود.
الف) سیاست گذاري
یك سیاستگذار نهادي است كه برنامههاي پي گیهري شهده توسهط دولهت ،كسهب و كارهها و غیهره را تعیهین مهيكنهد.
سیاست گذاري به صورت فرایندي تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیاي
واقعي) ،چشمانداز سیاسي خود را به برنامه و عمل تبدیل ميكند .لذا سیاست گذاري ،كاركرد اصلي هر دولت مي باشهد .در

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
53
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،دي 1393

واقع ،سیاست ميتواند شكلهاي مختلفي مانند سیاستهاي غیهر مداخلههاي ،تنظهیم ،تشهویق تغییهرات داوطلبانهه (ماننهد
كمكهاي مالي) و ارائه خدمات عمومي به خود بگیرد.
ب)تنظیمگري
تنظیم ،مجموعه گوناگوني از ابزارهاست كه به واسطه آن دولهت نیازمنهديههاي شهركتهها و مهردم را تنظهیم مهيكنهد.
كاركردهاي تنظیمكننده بنا به دالیل گوناگوني به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقوق و مسئولیتهاي هر یك از موجودیتهاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهاي صنعتي
 تعیین و جمعآوري مالیاتها و دیگر درآمدها و...
در مجموع سه عامل اصلي بر شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهاي تنظیمگري تاثیر دارند:
 -1اهداف و منابع تنظیمگري
 -2ساختار نهادي محیط تنظیمگري
 -3شرایط مختلف صنعت در محیط تنظیمگري
اهداف مختلف تنظیم گري آثار مستقیم مختلفي بر نوع تنظیم گري مورد استفاده به جاي ميگذارند .اگر اههداف خهاص در
تنظیم گري مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سیاستهاي تنظیمگري نیز تحت تاثیر آن قرار ميگیرند .منابع محدود نیز
ميتواند بر ماهیت و طبیعت تنظیمگري اثر گذار باشد ،این مسئله ميتواند به واكنشهي شهدن سیاسهتههاي تنظهیمگهري
بیانجامد.
ساختار نهادي و تشكیالتي كشورها نیز بر قابلیتها و توانایيهاي سهازمانههاي تنظهیمگهر مهوثر اسهت .در صهورتي كهه
محدودیتهاي اعمال شده از سوي حكومت بر نهاد تنظیمگر زیاد شود ،توانایيهاي این نهاد براي اعمال جرائم و پاداشها
نیز كاهش ميیابد .در شرایطي كه فناوري هاي موجود در بازار ،رقابت را میان عرضهكنندگان افزایش دههد ،توانهایيههاي
تنظیمگران نیز تحت تاثیر قرار ميگیرد .در این حالت ها تقاضاكنندگان در بازار نیز از قدرت خرید باالیي برخوردار هستند و
عمال سیاستهاي دستور و كنترل نميتواند كارایي الزم را داشته باشد.
ج) تسهیلگري
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سازمانهاي محلي یا بینالمللي هستند كه معموال توسط دولت سرمایهگذاري ميشوند و ههدف آن توسهعه و بهبهود بهازار
خدمات ميباشد .یك تسهیلكننده ،تامینكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتي جدید ،ارتقاء تجارب مفید
و ایجاد ظرفیت حمایت ميكند .به عالوه ،تسهیلكننده ميتواند بر طرف تقاضا از طریق آمهوزش صهنایع كوچهك دربهاره
مزایاي خدمات یا فراهم كردن محركهایي براي امتحان آنها نیز متمركز شود .كاركردهاي دیگر یك تسهیلكننده شامل
ارزیابي خارجي تاثیر تامینكنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت براي محیط سیاسي بهتر ميباشهد .عمهل تسههیل،
كاركردي است كه به طور معمول توسط سازمانهاي توسعهگرا انجام شهده و مهيتوانهد شهامل سهازمانههاي غیردولتهي،
انجمنهاي صنعتي و كارفرمایان و عاملهاي دولتي باشد .در مجموع نقش تسهیلگري داراي زیرنقشهاي زیر ميباشد:
 تسهیلگري در بعد فناوري
 تسهیلگري منابع دانشي
 تسهیلگري منابع مالي
 تسهیلگري ظرفیت سازي و ترویج
 تسهیلگري توسعه ارتباطات

د) ارائهدهنده كاال و خدمات
 ارائهكننده خدمات آمورشي و پژوهشي :تامینكننده خدمات آموزشي و پژوهشي شامل دانشگاههها ،پژوهشهگاههها و
مؤسساتي هستند كه در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه توسعه سیستمهاي انتقال بهرق بها ظرفیهت بهاال فعالیهت
ميكنند.
 ارائهكننده خدمات صنعتي :شامل شركت هایي هستند كه در زمینه تولید یا تأمین تجهیزات مورد نیهاز سیسهتمههاي
انتقال برق با ظرفیت باال فعالیت ميكنند .این شركتها ممكن است سازندة تمام قطعات نبوده و تركیبي از عملیات
طراحي ،ساخت و مونتاژ ادوات را انجام دهند و یا ارائهكننده محصول یا خدمتي به سازندگان تجهیزات سیستمههاي
انتقال برق با ظرفیت باال باشند.
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 -2-1-4مراحل طراحي نگاشت نهادي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي اصلي آن ،در این بخش مراحل اصلي طراحهي نگاشهت
نهادي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ارائه ميگردد.
الف) شناسایي سازمانها و نهادهاي مرتبط با توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال در كشور
نهادهاي اصلي مرتبط با توسعه سیستمها ي انتقال برق بها ظرفیهت بهاال از طریهق جسهتجو و بررسهي اسهناد ،مهدارك و
گزارشهاي داخلي شناسایي شدند و سپس با مطالعه ساختار سازماني هر یك از سازمانها و مطالعه شرح وظایف و اهداف
در نظرگرفته شده براي سازمانها و نهادهاي تابعه و وابسته هر یك از آنها نهادهاي مختلف فعال در زمینه كاركردههاي
نظام نوآوري مورد شناسایي قرارگرفت .بر اساس مطالعات صورت گرفتهه ،كهنشگهران شناسهایي شهده در حهوزه توسهعه
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال شامل موارد زیر ميباشد كه در پیوست توضیحي از وظهایف ههر كهدام آورده شهده
است.
 -1هیئت وزیران
 -2مجمع تشخیص مصلحت نظام
 -3شوراي عالي انقالب فرهنگي
 -4شوراي عالي عتف
 -5مجلس شوراي اسالمي
 -6وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
 -7وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -8وزارت نیرو
 -9معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
 -10مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري
 -11معاونت برق و انرژي (وزارت نیرو)
 -12معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي (وزارت نیرو)
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 -13معاونت امور تحقیقات و منابع انساني (وزارت نیرو)
 -14دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نیرو)
 -15دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوري (معاونت امور تحقیقات و منابع انساني وزارت نیرو)
 -16سازمان ملي استاندارد ایران
 -17شركت مادر تخصصي تولید ،انتقال و توزیع نیروي برق (توانیر)
 -18معاونت هماهنگي انتقال نیرو برق (توانیر)
 -19دفتر نظارت بر انتقال (توانیر)
 -20دفتر امور تحقیقات برق (معاونت منابع انساني و تحقیقات توانیر)
 -21صندوق غیر دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق
 -22پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)
 -23مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نیرو)
 -24پاركهاي علم و فناوري (ریاست جمهوري)
 -25صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
 -26صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران
 -27سندیكاي صنعت برق
 -28دانشگاهها و موسسات آموزشي
 -29شركتهاي تولیدكننده تجهیزات سیستمهاي انتقال برق

ب) شناخت روابط میان بنگاهي بین نهادهاي موجود درحوزه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت
باال:
در این بخش ،تالش شدهاست تا ضمن شناسایي و بررسي تعامالت موجود میان نهادهاي مختلف و توجه به كاركرد اصلي
آنها در نظام توسعه این فناوري ،نقاط ضعف ،كاستيها وگسستگيها در این زمینه مشخص شود .كاركردهایي كه با توجه
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به نظام نوآوري در نگاشت نهادي توسعه سیستمهها ي انتقهال بهرق بها ظرفیهت بهاال بهه كهار بهرده شهده اسهت شهامل:
سیاستگذاري ،تنظیمگري ،تسهیلگري ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشي ،پژوهشي و صنعتي) ميباشد.

ج) تهیه ماتریس نهاد-كاركرد براي وضع موجود
باتوجه به اطالعات جمعآوري شده در مراحل قبل ميتوان ماتریس نهاد-كاركرد را در حوزه سیستمههاي انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال تهیه كرد .همان گونه كه از نام این ماتریس مشخص است دو عامل ،نهادهاي مختلف و كاركردهاي شناسایي
شده بر اساس ادبیات نظام نوآوري در كنار هم آمدهاند.
جدول ( :)1-4نگاشت نهادي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
كاركرد

ارائه دهنده كاال و خدمات
سیاستگذاري

تنظیمگري

تسهیلگري
آموزشي پژوهشي صنعتي

نهاد
هیئت وزیران

*

مجمع تشخیص مصلحت نظام

*

شوراي عالي انقالب فرهنگي

*

شوراي عالي عتف

*

مجلس شوراي اسالمي

*

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

*

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

*

وزارت نیرو

*

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري

*

مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري

*

معاونت برق و انرژي (وزارت نیرو)

*
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كاركرد

ارائه دهنده كاال و خدمات
سیاستگذاري

تنظیمگري

تسهیلگري
آموزشي پژوهشي صنعتي

نهاد
معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي (وزارت نیرو)

*

معاونت امور تحقیقات و منابع انساني (وزارت نیرو)

*

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطي برق

*

و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نیرو)
دفتر آموزش تحقیقات و فناوري (معاونت امور تحقیقات و منهابع
انساني وزارت نیرو)

*
*

سازمان ملي استانداردایران
شركت مادر تخصصي تولید ،انتقال و توزیع نیروي برق (توانیر)

*

معاونت هماهنگي انتقال نیرو برق (توانیر)

*
*

دفتر نظارت بر انتقال (توانیر)
دفتر امور تحقیقات برق (معاونت منابع انساني و تحقیقات توانیر)
صندوق غیر دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق

*
*
*

پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)
مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نیرو)

*

پاركهاي علم و فناوري (ریاست جمهوري)

*

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور

*

صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران

*

سندیكاي صنعت برق

*

دانشگاهها و موسسات آموزشي
شركت هاي تولید كننده تجهیزات سیستم انتقال برق

*

*
*
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محيط ملي

محيط داخل صنعت
هیئت دولت

سیاستگذاري

وزارت نيرو

مجلس شوراي اسالمي
مجمع تشخیص مصلحت نظام

معاونت برق و انرژي

معاونت برنامهريزي
و امور اقتصادي

توانير

معاونت امور تحقيقات و
منابع انساني

شوراي عالي عتف
دفتر امور
تحقيقات برق

معاونت هماهنگي
انتقال نيرو

دفتر آموزش،
تحقيقات و فناوري

تنظیمگري

وزارت علوم تحقیقات و فناوري

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي،

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سازمان ملي استاندارد

دفتر نظارت بر
انتقال

اجتماعي و زيستمحيطي برق و انرژي

شوراي عالي انقالب فرهنگي

مرکز ملي توسعه سيستم-
هاي انتقال برق با ظرفيت
باال

معاونههت علمههي و فههن اوري ریاسههت
جمهوري

تسهیلگري

مركز همكاري هاي فنهاوري و نهوآوري

سنديکاي صنعت برق

مرکز توسعه فناوري
صنعت برق و انرژي

صندوق غير دولتي
پژوهش و فناوري
صنعتبرق

ریاست جمهوري
پاركهاي علم و فناوري
صهههندوق حمایهههت از پژوهشهههگران و
فناوران كشور
صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران

آموزشي

دانشگاهها و موسسات آموزشي

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

پژوهشگاه نيرو

پژوهشي

موسسات پژوهشي

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

صنعتي

توليدکنندگان

بهرهبردار سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

سازندگان تجهيزات سيستم-
هاي انتقال برق

شبکه برق

نوع روابط ⟵ :تنظیمي نظارتي ⟵ تامین مالي ⟵ علمي ،فني و اطالعاتي
شكل ( :)1-4ارتباط بین نهادها در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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 -3-1-4تحلیل نگاشت نهادي
در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلي تاثیرگذار در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال شناخته شده است و
در ادامه كاركردهاي اصلي هركدام از این ذینفعان در توسعه این فناوري با توجه به چهار كاركرد اصلي ذكر شده مشخص شده
است .در نگاشت نهادي 29 ،گروه تاثیرگذار اصلي شناسایي شده است كه در ابتدا اهداف و وظایف هر یك بررسي شده است و
سپس نگاشت نهادي كلي توسعه این فناوري بر اساس این وظایف و اهداف در جدول ( )1-4بیان شده است كه در این جدول
نقشي كه هر بازیگر در توسعه این فناوري متولي آن است ،مشخص شده است .در شكل ( )1-4با توجه به سه رابطه تنظیمي-
نظارتي ،تامین مالي و علمي ،فناوري و اطالعاتي ،روابط بین نهادهاي اثرگذار در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت بهاال
مشخص شده است.
با توجه به نگاشت ترسیم شده ،هر چند نهادها و سازمانهاي مختلفي با كاركردهاي مختلف سیاستگهذاري ،تنظهیمگهري،
تسهیلگري و ارائه كاال و خدمات در حوزه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال فعال هستند ولي نارسایيها و خالهایي
نیز در این نگاشت نهادي وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره ميگردد.
یكي از ضعف هاي نگاشت نهادي وضع موجود ،عدم وجود یك نهاد متمركز در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ميباشد .ایجاد یك نهاد با عنوان مركز ملي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ،كه عالوه بر مشهاركت بها نهادههاي
سیاستگذار ،داراي نقش تنظیمگري و تسهیلگري نیز باشد ،ميتواند به توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیهت بهاال كمهك
كند .این نهاد ميتواند نقش تنظیمگر و تسهیلگر را ایفا كند.
در شكل ( ،) 1-4این نهاد به عنوان پیشنهاد ،به نگاشت نهادي وضع موجود اضافه شده و به صورت نقطهچهین نشهان داده
شده است.

 -2-4تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادي ترسیم شده ،ميتوان مجریان هر یك از اقدامات را شناسهایي كهرد .در ایهن راسهتا و بهه منظهور
شناخت مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن میزان همسویي اقدام با مأموریت مجري ،توان علمي و فني ،توان انسهاني و مهدیریتي
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و ...مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متولیان شناسایي شده براي اقهدامات غیهر
فني و فني در جدولهاي ( )2-4و ( )3-4ارائه شده است.
جدول ( :)2-4متولیان اقدامات غیر فني توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ردیف
1

اقدامات
ایجاد واحد درسي  HVDCدر سرفصل دروس مربوط به رشته مهندسي برق-گرایش قدرت

متولیان
 دبیرخانه مركز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري -دبیرخانه مركز

2

حمایت از پایان نامه ها و مقاالت كاربردي در حوزه فناوريهاي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت
باال به شكل كمكهاي مالي و ارائه خدمات مشاورهاي

 صندوق غیر دولتي پژوهش وفناوري صنعت برق
 مركز توسعه فناوري صنعت برق وانرژي
 -دبیرخانه مركز

3

پرداخت كمكهزینه ثبت پتنت در مؤسسات معتبر بینالمللي نظیر  EPOو  USPTOبه
پژوهشگران و مخترعان فعال در زمینه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

 صندوق غیر دولتي پژوهش وفناوري صنعت برق
 مركز توسعه فناوري صنعت برق وانرژي

4

5

6

7

كمك به جذب و پذیرش واحدهاي فناور در مراكز رشد جهت كمك به صنعتي شدن دانش به
دست آمده در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

 دبیرخانه مركز پاركهاي علم و فناوري -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

زمینهسازي ارتباط میان مراكز علمي و تحقیقاتي كشور با مراكز علمي و تحقیقاتي كشورهاي  -دبیرخانه مركز
پیشرو
تعریف پروژههاي مشترك در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال میان دانشگاهها،
شركتهاي تولیدكننده و شركتهاي مشاور
تسهیل همكاريهاي بینالمللي با شركتهاي معتبر جهت انتقال فناوريهاي مورد نیاز براي
طراحي و ساخت سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوريدبیرخانه مركز
 دبیرخانه مركز سندیكاي صنعت برق -وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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9

10
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اقدامات

تهیه و انتشار نشریه تخصصي در حوزه سیستمهاي انتقال برق
برگزاري كنفرانسهاي بینالمللي در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال جهت تبادل دانش
میان بازیگران توسعه فناوري
برگزاري نمایشگاههاي تخصصي مرتبط با سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال جهت ارائه آخرین
دستاوردها

متولیان
دبیرخانه مركز
دبیرخانه مركز

دبیرخانه مركز
 -دبیرخانه مركز

11

برگزاري دورههاي كوتاهمدت و كارگاههاي آموزشي با حضور مدرسان خارجي از كشورهاي پیشرو

 سندیكاي صنعت برق -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

12
13
14

15

پایش و ارزیابي مستمر توانمنديهاي فناورانه تولیدكنندگان ،مراكز تحقیقاتي و شركتهاي مشاور  -دبیرخانه مركز
فعال در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

 -سندیكاي صنعت برق

طراحي پایگاه اطالعاتي بازیگران فعال در زمینه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

دبیرخانه مركز

تسهیل قوانین گمركي مربوط به مواد و قطعات مورد نیاز شركتهاي تولید كننده براي توسعه  -دبیرخانه مركز
سیستم-هاي انتقال برق با ظرفیت باال
شناسایي تامینكنندگان مطمئن مواد و قطعات مربوط به تجهیزات حوزه  HVDCو مواد عایقي و
برقراري ارتباط با آنها

 وزارت صنعت ،معدن و تجارت دبیرخانه مركز سندیكاي صنعت برق وزارت صنعت ،معدن و تجارت -دبیرخانه مركز

كمك به تأمین مالي مراكز تحقیقاتي و سازندگان تجهیزات مورد نیاز سیستم انتقال برق با ظرفیت  -صندوق غیر دولتي پژوهش و

16

باال از طریق:

فناوري صنعت برق

 -اعطاي تسهیالت بلندمدت كمبهره یا بدونبهره

 -مركز توسعه فناوري صنعت برق و

 -پرداخت بخشي از سود تسهیالت بانكي

انرژي

 -ارائه كمكهاي بالعوض

 معاونت برنامهریزي و اموراقتصادي وزارت نیرو
 -دبیرخانه مركز

17

اعزام نیروي متخصص به مراكز تحقیقاتي و صنعتي خارج از كشور جهت كسب دانش و  -سندیكاي صنعت برق
مهارتهاي الزم در حوزه سیستمهاي HVDC

 معاونت امور تحقیقات و منابعانساني وزارت نیرو
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ردیف

متولیان

اقدامات

 دبیرخانه مركز18

 -معاونت برنامهریزي و امور

تسهیل فرایند دریافت تسهیالت فاینانس از بانكهاي خارجي

اقتصادي وزارت نیرو
حمایت از سرمایهگذاري بخش خصوصي در طراحي و ساخت تجهیزات مورد نیاز سیستمهاي
انتقال برق با ظرفیت باال از طریق:
19

 -وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 -اعطاي مشوقهاي مالیاتي

 -معاونت برنامهریزي و امور

 تضمین خرید تجهیزات تولید شده از سوي شبكه برق -انعقاد قراردادهاي ساخت ،بهرهبرداري و انتقال ( )BOTبا شركتهاي بخش خصوصي

20

تسهیل مشاركت سرمایهگذاران خارجي در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال از طریق:
 -شناسایي و دعوت از سرمایهگذاران خارجي

 -وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 -ارائه مشوقهاي مالیاتي ،گمركي و تضمین امنیت سرمایهگذاري

 -معاونت برنامهریزي و امور

 -تسهیل فرایند اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاههاي ذیربط

اقتصادي وزارت نیرو

جهتدهي به اقدامات

22

تدوین آییننامه حمایت از فعالیتهاي تحقیقاتي در حوزه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تهیه دستورالعمل همكاري میان دانشگاهها ،تولیدكنندگان و شركتهاي مشاور در پروژههاي توسعه

23

اقتصادي وزارت نیرو
 -دبیرخانه مركز

تاسیس مركز ملي سیستم انتقال برق با ظرفیت باال جهت نظارت بر فعالیتها ،هماهنگي و

21

 -دبیرخانه مركز

سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

پژوهشگاه نیرو
دبیرخانه مركز
دبیرخانه مركز

جدول ( :)3-4متولیان اقدامات فني توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

ردیف

اقدامات

1

تهیه و تدوین استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC

2

تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه

متولي
دبیرخانه مركزدفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطيبرق و انرژي
تولیدكنندگان و سازندگان تجهیزات سیستمهاي انتقال برقشركتهاي مشاور-دبیرخانه مركز

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدامات

انتقال برق با ظرفیت باال )(EHVAC

متولي
دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطيبرق و انرژي
شركتهاي مشاور-دبیرخانه مركز

3

تهیه و تدوین استانداردهاي مورد نیاز براي خطوط انتقال برق با
ظرفیت باال )(HVDC

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطيبرق و انرژي
شركتهاي مشاور -شركتهاي پیمانكاري

4

تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه
انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

دبیرخانه مركزشركتهاي مشاور شركتهاي پیمانكاري-دبیرخانه مركز

5

بررسي روشهاي نوین طراحي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال

شركتهاي مشاور شركتهاي پیمانكاريپژوهشگاه نیرو-دبیرخانه مركز

6

ایجاد زیرساختهاي سختافزاري سیستم انتقال با ظرفیت باال

-شركتهاي مشاور

()EHVAC, HVDC

شركتهاي پیمانكاري-پژوهشگاه نیرو

7

طراحي و ساخت تجهیزات اصلي خطوط سیستمهاي انتقال برق با
ظرفیت باال

دبیرخانه مركزتولیدكنندگان و سازندگان تجهیزات سیستمهاي انتقال برق دانشگاهها و موسسات آموزشي-دبیرخانه مركز

8

تهیه و تدوین معیارهاي طراحي بهینه پستهاي انتقال برق با

-دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطي

ظرفیت باال

برق و انرژي
-شركتهاي مشاور
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65
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ردیف

ويرايش اول ،دي 1393
متولي

اقدامات
-دبیرخانه مركز

9

تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخاب

-شركتهاي مشاور

و كاربرد تجهیزات بهكار رفته در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطيبرق و انرژي
-دبیرخانه مركز

10

مطالعه فني-اقتصادي براي طراحي و ساخت پستهاي انتقهال بهرق
با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC

دانشگاهها و موسسات آموزشيشركتهاي مشاورشركتهاي پیمانكاريپژوهشگاه نیرو-دبیرخانه مركز

11

طراحي و ساخت تجهیزات اصلي پست انتقال برق با ظرفیت باال

12

بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي

13

بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر زمیني

14

بهرهبرداري از خطوط انتقال زیردریایي

15

بهرهبرداري از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال

16

تهیه و تدوین دیدگاه سیستمي براي افزایش ظرفیت انتقال برق

تولیدكنندگان و سازندگان تجهیزات سیستمهاي انتقال برقدانشگاهها و موسسات آموزشيدبیرخانه مركزبهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باالشركتهاي مشاوردبیرخانه مركزبهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باالشركتهاي مشاوردبیرخانه مركزبهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باالشركتهاي مشاوردبیرخانه مركزبهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باالشركتهاي مشاوردبیرخانه مركز-بهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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ردیف

متولي

اقدامات
شركتهاي مشاورپژوهشگاه نیرو-دبیرخانه مركز

تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه تعمیرات و تدوین دانش فني -بهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
17

موردنیاز براي تعمیرات تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت -شركتهاي مشاور
-شركتهاي پیمانكاري

باال

پژوهشگاه نیرو18

تهیه و تدوین دستورالعمل جامع استخدام ،آموزش نیروي كار -دبیرخانه مركز
متخصص جهت بهبود بازده سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
تدوین دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتي جامع

19

بین بهرهبرداران براي به اشتراكگذاري امن اطالعات انرژي و
آموزش نیروي انساني

دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوريدبیرخانه مركزبهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باالشركتهاي مشاوردفتر آموزش ،تحقیقات و فناوري-دبیرخانه مركز

20

تهیه و تدوین دانش فني مدیریت دارائيها در سیستم انتقال برق

شركتهاي مشاور-دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوري

تدوین دستورالعمل مدیریت استراتژیك امنیت ،كیفیت ،پایداري و در
21

دسترس بودن (

دبیرخانه مركز-بهرهبردار سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

SQRA: Security, Quality, Reliability,

)Availability

شركتهاي مشاورپژوهشگاه نیرو-دبیرخانه مركز

22

تدوین دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در  -شركتهاي مشاور
سیستمهاي انتقال برق و تدوین دانش فني بهكارگیري ابررسانا

پژوهشگاه نیرو-مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي

23

تدوین دانش فني بهرهبرداري از تجهیزات پیشرفته براي مانیتورینگ -دبیرخانه مركز
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

 -شركتهاي مشاور
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متولي

اقدامات
-پژوهشگاه نیرو

-مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي

 -5ترسیم رهنگاشت
آخرین گام در فرایند برنامهریزي عملیاتي تدوین رهنگاشت است .رهنگاشهت نمایهانگر اركهان اساسهي فرآینهد پیهادهسهازي
استراتژي و خروجي فرایند برنامهریزي عملیاتي ميباشد .نمایش كلیه سطوح راهبردي از چشمانداز تا فعالیتهها ،تقهدم و تهأخر
حاكم در سطوح مختلف بهویژه در سط اقدامات ،زمانبندي تحقق هر سط به همراه منابع اختصاص یافته و در نهایت معرفي
متولیان هر یك از سطوح اجزاي تشكیلدهنده رهنگاشت ميباشند.
همان گونه كه در ابتدا عنوان شد تجربه انجام پروژههاي تدوین برنامه استراتژیك در سازمانها نشان ميدهد كه بسیاري از
این استراتژيها یا هیچگاه پیاده نشدهاند و یا در مسیر پیادهسازي با موانع زیادي روبرو شدهاند .در بررسي علل این موضهوع دو
دلیل عمده قابل تأمل است .اول اینكه سازمانها معموال با قابلیتهاي مدیریتي اداره ميشوند .حال آنكه پیادهسازي اسهتراتژي
در كنار توانمنديهاي مدیریتي نیازمند برنامه ميباشد .دلیل دوم این امر ،وجود شكافي است كه بین الیهه اسهتراتژیك و الیهه
عملیاتي سازمانها وجود دارد .آنچنانكه در بسیاري از موارد ،در حالي كه استراتژيهاي ارزشهمندي بهر روي كاغهذ آمهدهانهد،
تصمیمات و برنامههاي اجرایي بدون توجه به استراتژيها و سیاستها به اجرا گذاشته ميشود .هرچند این دو عامهل تها انهدازه
زیادي با هم مرتبط است ولي فقدان یك سازوكار مناسب براي تبدیل استراتژي به برنامه و اهداف عملیاتي و روزمره نیهز یهك
علت اصلي در ایجاد این شرایط به شمار ميآید .بنابراین مرحله پایاني (و یها یكهي از مراحهل پایهاني) در فراینهد برنامههریهزي
استراتژیك ،تدوین برنامه عملیاتي است كه یكي از مهمترین دستاوردها در این مرحله ،تهیه نقشهه راه مهيباشهد كهه نمایهانگر
اركان اساسي فرایند پیادهسازي استراتژي و خروجي اصلي فرایند برنامهریزي است .ههر چنهد بایهد تاكیهد كهرد كهه ههیچ گهاه
رهنگاشت نمي تواند جاي راهبر را بگیرد و كلید به كارگیري این الگو در پیادهسازي استراتژي قابلیهتههاي هنرمندانهه راهبهري
است .آنچنانكه استفاده از تكنیكها و متدولوژيهاي تدوین و پیادهسازي استراتژي در فقدان قابلیتههههاي راهبري نميتوانهد
به تحول سازماني منجر شود.
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نظر به اهمیت تهیه رهنگاشت در فرایند برنامه ریزي عملیاتي ،در ادامه به ارائه تعاریف دقیهقتهري از رهنگاشهت پرداختهه و
مولفهها و شاخصهاي مورد توجه در تهیه رهنگاشت را بیان ميكنیم.
تعاریف :در تالش براي توصیف هر چه دقیقتر و كاربرديتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددي ارائه شده است .در تعریفهي
نسبتاا تفصیلي ،رهنگاشت ابزار مناسبي جهت ایجاد ارتباط بین فعالیتهاي استراتژیك و طرحهاي كسب و كار سازمان محسوب
ميشود .همچنین تعاریف ذیل در تفسیر مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
الف) رهنگاشت ابزاري است براي ارتباط بین چشمانداز ،ارزش ها و اهداف با اقدامات استراتژیكي كه بهراي تحقهق اههداف
مورد نیاز است.
ب) رهنگاشت جدولي زماني است كه بخش هاي مختلف یك برنامه كاري را تعریف نموده و در عهین حهال سررسهیدهاي

1

موجود در مسیر را نیز شامل ميشود.
ج) رهنگاشت برنامهاي است براي شناسایي مسیر آینده كه آنچه باید در آینده توسعه یابد را در بستر زمان نشان ميدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه باید در بین زمآنهاي سررسید از زمان حال تا زمان تحقق هدف انجام شود نشان ميدهد.
ه) رهنگاشت مجموعه اي است كه شامل اهداف كمي و كیفي ،استراتژيها و تاكتیكها (اقدامات ،فعالیتها و شهاخصهها)
بوده و بازههاي زماني و مجریان در نظر گرفته شده براي انجام این اقدامات را نشان ميدهد.
لذا براي رسیدن به هدف ،رهنگاشت باید سط مطلوب و مناسبي از جزئیات را در برگرفته تا در مجمهوع ابهزار توانمنهدي را
براي هدایت فعالیتها در طول زمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخي تعاریف كاركردهایي همچون توجیه اقتصادي اقدامات و معرفي پیچیدگيهاي موجود بین زیهر سیسهتمههاي
زیرساختها را نیز از مولفههاي یك رهنگاشت ميدانند ،اما برخي تعاریف سعي در هر چه واقعيتر كهردن انتظهارات كهاربران از
كاركردهاي رهنگاشت دارند و بیان ميكنند همانطور كه رهنگاشت نباید در صدد تشری استراتژيها برآید ،نباید بصورت جزیهي
به تشری زیر ساختهاي فني الزم در پیادهسازي یك فناوري اشاره كنند.

- Deadline

1
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در یك جمعبندي ،ميتوان اینگونه بیان نمود كه رهنگاشت ،نمایش كالني از روش پیمودن مسیر تحقق اهداف را در زمهان
مشخص بیان ميكند .اگر چه استفاده از مشخصههایي همچون شاخص تحقق اقدام ،مجري و نقاط خاص 1موجود در مسیر ،به
توصیف هر چه روشنتر این مسیر كمك ميكند .لذا به نظر ميرسد در نخستین گام ،ترسیم گامهاي اصلي در مسیر پیادهسازي
استراتژي الزم و ضروري است.
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهاي قبل ،رهنگاشتهاي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال در افق زماني 10
ساله ترسیم شده است .این رهنگاشتها شامل نقشه راه توسعه نظام نوآوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت بهاال (مبتنهي بهر
اقدامات غیر فني) و نیز نقشه راه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال (مبتني بر اقدامات فني) است .این رهنگاشتها در
شكلهاي ( )1-3و ( )2-3نشان داده شده است.

- Milestone

1
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ابتداي  1394تا انتهاي 1395
 تأسیس مركهز ملهي سیسهتمههاي
انتقال برق با ظرفیت باال
 ایجاد واحد درسي HVDC
 تهیه دستورالعمل همكهاري میهان
بازیگران
 تدوین آییننامه حمایت از فعالیت-
هاي تحقیقاتي
 تهیه و انتشار نشریه تخصصهي در
حوزه انتقال
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ابتداي  1396تا انتهاي 1397

 حمایت از پایان نامه ها و مقاالت كاربردي
 پرداخت كمكهزینه ثبت پتنهت در مؤسسهات
معتبر بینالمللي
 كمك به جذب و پذیرش واحهدهاي فنهاور در
مراكز رشد
 تسهیل همكاريهاي بینالمللي جهت انتقال
فناوري
 زمینهههسههازي ارتبههاط میههان مراكههز علمههي و
تحقیقاتي كشور با مراكهز علمهي و تحقیقهاتي
كشورهاي پیشرو
 تهیه و انتشار نشریه تخصصي در حوزه انتقال
 برگزاري كنفرانسهاي بینالمللي
 برگزاري دورههاي كوتاهمهدت و كارگهاهههاي
آموزشي
 تسهیل قهوانین گمركهي مربهوط بهه مهواد و
قطعات مورد نیاز
 شناسههایي تههأمینكننههدگان مطمههئن مههواد و
قطعات
 كمههك بههه تههأمین مههالي مراكههز تحقیقههاتي و
سازندگان تجهیزات مورد نیاز

ابتداي  1398تا انتهاي 1403

















پرداخت كمكهزینه ثبت پتنت در مؤسسات معتبر بینالمللي
حمایت از پایان نامه ها و مقاالت كاربردي
كمك به جذب و پذیرش واحدهاي فناور در مراكز رشد
تعریف پروژههاي مشترك
برگزاري كنفرانسهاي بینالمللي
برگزاري نمایشگاههاي تخصصي
پایش و ارزیابي مستمر توانمنديهاي فناورانه بازیگران توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
كمك به تأمین مالي مراكز تحقیقاتي و سازندگان تجهیزات مورد نیاز
اعزام نیروي متخصص به مراكز تحقیقاتي و صنعتي خارج از كشور
تسهیل فرایند دریافت تسهیالت فاینانس از بانكهاي خارجي
حمایت از سرمایهگذاري بخش خصوصي
تسهیل مشاركت سرمایهگذاران خارجي در توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
طراحي پایگاه اطالعاتي
تهیه و انتشار نشریه تخصصي در حوزه انتقال
برگزاري دورههاي كوتاهمدت و كارگاههاي آموزشي

شكل ( :)1-5رهنگاشت توسعه نظام نوآوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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ابتداي  1396تا انتهاي 1397

ابتداي  1398تا انتهاي 1403

 تهیه و تدوین استانداردهاي مرتبط
با هاديهاي خطوط )(EHVAC
 تهیههه و تههدوین دسههتورالعملههها و
انجام محاسبات مهورد نیهاز بهراي

 زیرساخت هاي سهختافهزاري سیسهتم

شبكه انتقال برق بها ظرفیهت بهاال

انتقال برق با ظرفیهت بهاال (EHVAC,

)(EHVAC
 تهیه و تدوین استانداردهاي مهورد

)HVDC
 امكههان سههنجي ،طراحههي و سههاخت

نیاز براي خطوط شبكه انتقال بهرق

تجهیزات اصلي پسهت انتقهال بهرق بها

با ظرفیت باال )(HVDC

ظرفیت باال

 تهیههه و تههدوین دسههتورالعملههها و
انجام محاسبات مهورد نیهاز بهراي
شبكه انتقال برق بها ظرفیهت بهاال
)(HVDC
 تهیه و تهدوین معیارههاي طراحهي
بهینه پسهتههاي انتقهال بهرق بها

ظرفیت باال
 ارائه گزارشهي از اطالعهات فنهي-
اقتصادي جمع آوري شده ضهروري
از سراسر دنیا براي براي طراحي و
ساخت پستهاي انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC

 تدوین روش هاي نوین طراحهي خطهوط
انتقال برق با ظرفیت باال
 امكهههانسهههنجي ،طراحهههي و سهههاخت
تجهیزات اصلي سیستم انتقال بهرق بها
ظرفیت باال
 تدوین پروژه هاي مربوط به پسهتههاي
انتقال برق با ظرفیهت بهاال (EHVAC ,

 امكان سنجي ،طراحي و ساخت تجهیزات اصلي پست انتقال برق با ظرفیت باال
 بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي
 بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر زمیني
 بهرهبرداري از خطوط انتقال زیردریایي

 بهرهبرداري از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
 تهیه و تدوین دیدگاه سیستمي براي افزایش ظرفیت انتقال برق
 تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه تعمیرات و تدوین دانش فني موردنیاز براي تعمیرات تجهیزات سیستم ههاي
انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال
 تدوین دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتي جامع بین بهرهبرداران براي اشتراکگذاري امهن
اطالعات انرژي و آموزش نیروي انساني
 تهیه و تدوین دانش فني مدیریت دارائيها در سیستم انتقال توان
 تدوین دستورالعمل مدیریت استراتژیک امنیهت ،كیفیهت ،پایهداري و در دسهترس بهودن ( SQRA: Sequrity,

)Quality, Reliability, Availability

 تدوین دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در سیستمههاي انتقهال بهرق و تهدوین دانهش فنهي
بهكارگیري ابررسانا

)HVDC

 تهیههه و تههدوین دسههتورالعمل جههامع

 تدوین دانش فني بهرهبرداري از تجهیزات پیشرفته براي مانیتورینگ سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال

استخدام ،آموزش نیرو كار متخصهص و

شكل ( :)2-5رهنگاشت توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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در ادامه اگر به جز دستهبندي فني و غیرفني ،اقدامات پیشنهادي را این بار از منظر " دانش طراحي و آنالیز و بهرهبرداري"
و " ساخت و تجهیزات" دستهبندي كنیم .دو رهنگاشت دیگر حاصل ميشود .این دو رهنگاشت به موازات یكدیگر هستند كه
البته رهنگاشت ساخت و تجهیزات دو سال بعد از دانش آن شروع ميشود .پروژههاي مربوط به هریك از اقدامات آورده شده در
این دو رهنگاشت به تفكیك در جداول ( )4-2و ( )5-2آورده شده است .این دو رهنگاشت در شكلهاي ( )3-3و ( )4-3به
تصویر كشیده شدهاند.

شكل ( :)3-5رهنگاشت توسعه ساخت تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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شكل ( :)4-5رهنگاشت توسعه دانش طراحي و آنالیز و بهرهبرداري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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نتیجهگیري
در مرحله پنجم از طرح «تدوین سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال» ،برنامه
عملیاتي سند و نقشه راه توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال تدوین شد .این برنامه عملیاتي شامل پروژهها ،زمانبندي
و بودجه مورد نیاز آنها است .در این گزارش ابتدا فرایند تدوین پروژههاي اجرایي سند بر اساس اقدامات شناسایي شده در
مرحله چهارم توضی داده شد .با توجه به سط اقدامات غیرفني تصمیم گرفته شد تا این اقدامات به سط پایینتر شكسته
نشود .اما اقدامات فني سند در سه دسته اقدامات خط ،پست و بهرهبرداري به پروژههاي اجرایي تقسیم شد .پس از این مرحله
زمانبندي و بودجهبندي مربوط به اقدامات و پروژهها مشخص شد .با توجه به شكسته نشدن اقدامات غیر فني ،زمان و هزینه
براي اقدامات تعیین شد .در گام بعدي فرایند برنامهریزي عملیاتي ،متولیان انجام اقدامات و پروژهها مشخص شد .براي این كار
ابتدا وضعیت موجود نهادهاي مرتبط با توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال مشخص شد و سپس پیشنهاداتي براي
بهبود آن ارائه شد و نگاشت نهادي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ترسیم شد .در نهایت با توجه به این كه
اقدامات به دو دسته فني و غیر فني تقسیم شده بود دو رهنگاشت براي توسعه نظام نوآوري فناوري سیستمهاي انتقال برق با
ظرفیت باال و نیز براي توسعه سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال در بازه  10ساله ترسیم شد.
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پیوست الف :معرفي اجمالي نهادهاي مرتبط با نگاشت نهادي توسعه
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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وزارت نیرو
وزارت نیرو یكي از مهمترین وزارتخانههاي اقتصادي دولت محسوب ميشود .میزان اعتبارات سالیانه این وزارتخانه به طهور
طبیعي چند برابر برخي از وزارتخانهها است .اهمیت تامین و توزیع آب و برق با كیفیت مطلوب كه از حیاتيتهرین نیازههاي
جامعه است ،مهمترین هدف این وزارتخانه محسوب ميشود .اما ميتوان مهمترین اهداف وزارت نیرو را به شرح زیر در چند
محور ذكر كرد:
 حفاظت ،نگهداري ،بهرهبرداري و بهبود كمي و كیفي منابع آبهاي سطحي و زیرزمیني.
 رضایت و اقناع مردم با تامین ،تصفیه و توزیع مناسب آب بهداشتي سالم و دائمي براي انواع مصارف.
 باالبردن بهداشت محیط شهرها و روستاها با طراحي و اجراي شبكههاي جمعآوري و تصفیهخانههاي فاضالب.
 تامین نیازهاي انرژي با كیفیت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصارف شهروندان
 دیدگاه بلند مدت (دورنگر) به صیانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسلهاي آینده
وظایف و ماموریتهاي این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر ميباشد:
 سیاستگذاري ،برنامهریزي ،اجرا و توسعه طرحهاي تولید ،انتقال و توزیع انرژي برق در شهرها و روستاهاي سراسهر
كشور
 بررسي و تدوین پیشنهادهاي الزم در زمینه راهبردها ،سیاستها ،برنامهها ،قوانین و آییننامههههاي صهنعت بهرق و
تعرفههاي بهاي مصرف و اشتراك برق به طور سالیانه جهت ارائه به دولت و مجلس و اجراي آنها
 برنامهریزي جهت انجام طرح هاي تحقیقاتي و پژوهشي مرتبط با فعالیت شركت و هماهنگي و برنامهریزي آموزشي
بهمنظور ارتقاء سط علمي كاركنان صنعت برق كشور
 جذب سرمایههاي داخلي و خارجي و ایجاد زمینههاي الزم براي مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرحهاي تولید
و انتقال برق درسراسر كشور
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 عضویت دركمیته و كنوانسیونهاي جهاني انرژي و كسب و تبادل اطالعات الزم به منظور استاندارد كردن و ارتقهاء
فعالیتهاي صنعت برق كشور
 هدفمند كردن میزان مصرف برق و یارانهها برابر استانداردهاي جهاني
 سیاستگذاري ،نظارت و هماهنگي بین شركت هاي زیرمجموعه به منظور اجراي به موقع طرحهاي برق در راستاي
پیشبرد اهداف كالن صنعت برق كشور

معاونت برق و انرژي (وزارت نیرو)
وظایف حاكمیتي بخش انرژي:
 سیاستگذاري و برنامهریزي در زمینه صیانت و بهرهبرداري بهینه از منابع انرژي كشور
 برنامهریزي كالن انرژي كشور به منظور حصول اطمینان از تامین و عرضه انرژي مورد نیاز بخشهاي گوناگون
 سیاستگذاري و برنامه ریزي براي شناسایي و در اختیار گرفتن انرژي هاي دست نیافته (انرژيهاي نو) و حمایهت و
ترویج كاربرد آن
 نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي به منظور رعایت رفاه مردم و حفظ منابع انرژي كشور
 تعیین الگوي مصرف انواع انرژي با رعایت مصال كشور و حفظ حقوق مردم
 سیاستگذاري و برنامهریزي به منظور مدیریت مصرف انرژي
 تدوین استانداردها و مقررات الزم براي تولید ،مصرف و تبدیل انرژي در كلیه بخشهاي اقتصادي و اجتماعي
 حمایت از توسعه تحقیقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در بخش انرژي
 تولید آمار و اطالعات پایه بخش انرژي و تسهیل دسترسي به آنها
 برنامهریزي براي اصالح ساختار مصرف انرژي و اعطاي تسهیالت مالي و فني الزم در بخش انرژي
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 حذف انحصار ،ایجاد و توسعه رقابت و حمایت از بخش غیردولتي براي مشاركت در فعالیتههاي بخهش انهرژي بها
هدف افزایش كارایي و حفظ حقوق مردم
 تهیه ،تدوین و پیشنهاد قوانین مرتبط با بخش انرژي
 تعیین نرخ انواع انرژي
 كاهش ،شفافسازي و هدفمند كردن یارانه
 ارزیابي رضایت مشتركین و سیاستهاي بهبود آن
وظایف حاكمیتي بخش برق :
 سیاستگذاري و برنامهریزي كالن و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه در حد حصول اطمینان از تامین بهرق مهورد
نیاز
 تصویب و ابالغ استانداردها و دستورالعمل هاي الزم براي تنظیم اثرات خارجي صنعت و رعایت حقهوق مشهتركین و
مصال جامعه و نظارت بر اجراي آنها در زمینههاي فني ،زیست محیطي ،ایمني و ارائه خدمات به مشتركین
 كاهش ،شفافسازي و هدفمند كردن یارانهها
 تصویب تعرفههاي فروش برق
 تهیه و تصویب مقررات و آئیننامهها و دستورالعملهاي ناظر بر روابط شركتهاي فعال در بازار بهرق و نظهارت بهر
اجراي آنها
 ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق كه امكان رقابت در آنها وجود دارد
 تشویق و حمایت از سرمایهگذاري بخش غیردولتي در صنعت برق
 تسهیل دسترسي عمومي به آمار و اطالعات صنعت برق
 نظارت بر اجراي قوانین و برنامهریزي براي تحقق سیاستهاي مصوب كشور در رابطه با صنعت برق و تامین هزینه
اجراي سیاستها و طرحهاي غیراقتصادي از دید بنگاه برق
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 حمایت از توسعه تحقیقات كاربردي ،فناوري و منابع انساني در صنعت برق
 ظرفیتسازي و حمایت از صنایع داخلي
 تهیه ،تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مرتبط
 ارزیابي رضایت مشتركین و سیاستهاي بهبود آن

دفتر استانداردهاي فني ،مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطي برق و انرژي (معاونت برق و انرژي وزارت نیرو)
در معاونت امور برق و انرژي وزارت نیرو ،دفتري تحت عنوان دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطي
برق و انرژي شكل گرفته است كه با رویكرد حاكمیتي و با بهرهگیري از دستاوردهاي گذشته ،به این مهم بپردازد .بطور كلي
نتایج نهایي فعالیتهاي صنعت برق از طریق كارآمدي و اثربخشي كوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت آشكار ميشود و جامعه
و مسئولین آن را از دو طریق درك مينمایند:
 تاثیرگذاري مثبت بركیفیت زندگي مردم
 تاثیرگذاري مثبت برتوسعه پایدارملي
براي دستیابي به این نتایج ،امور برق و انرژي وزارت نیرو در موارد زیر بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عالیهه داشهته و
اعمال حاكمیت مينماید:
 حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق
 حفظ پایایي و امنیت سیستم قدرت كشور
 بهرهوري بخش عرضه برق
 مدیریت تقاضاي برق
 تعامالت صنعت برق با محیطزیست
 خوداتكایي علمي و فني صنعت برق
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 بازرگاني برق (بازرگاني داخلي و خارجي)
 توازن و پایداري اقتصادي صنعت برق
ابزار معاونت امور برق و انرژي وزارت نیرو براي نظارت عالیه و اعمال حاكمیت عبارتند از :سیاستگذاريها ،برنامهریزيهاي
ملي ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فني ،نقشههاي راه فناوري ،نظامنامهها ،آییننامهها ،دستورالعملها ،ایجاد شرایط مناسهب
ملي و بینالمللي.
دفتر استانداردهاي فني و مهندسي ،اجتماعي و زیستمحیطي برق و انرژي ،به عنوان یك دفتر از معاونت امور برق و انرژي،
مسئولیت تدوین استانداردها و مقررات فني ،مدیریت ظرفیتسازي براي استقرار و تحقق و نیز نظارت بر اجرا و بهبود مداوم
آنها را ،در تمامي موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاري مستقیم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
ذكر این نكته ضروري است كه دستیابي شهروندان ،صنایع و سازمانها بهه بهرق ،الزامه اا از طریهق شهبكه سراسهري انجهام
نميپذیرد بلكه استفاده از شبكهها و ظرفیت هاي محلي و خصوصي نیز ميتواند كاربرد داشته باشد كه در این زمینههها نیهز
استانداردها و مقررات فني كاربرد گستردهاي دارند

معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي وزارت نیرو
وظایف حاكمیتي بخش برنامهریزي و امور اقتصادي :
 مطالعات و آیندهنگري همه جانبه شرایط محیطي و جهاني صنعت آب و برق
 تدوین برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نیرو
 تلفیق برنامههاي كوتاهمدت و میانمدت بخشهاي مختلف صنعت آب و برق
 تلفیق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نیرو
 نظارت دقیق ،مستمر و مؤثر بر اجراي برنامه
 تهیه و تدوین گزارش عملكرد برنامه
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 تدوین سیاستهاي تشویقي و حمایت از بخش خصوصي و سرمایهگذاري غیردولتي و خارجي
 برنامهریزي جهت اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصيسازي صنعت
 مطالعات و بررسي ظرفیتهاي داخلي صنعت آب و برق
 تدوین سیاستهاي توسعه كارآفریني در وزارت نیرو
 انجام امور مربوطه به دبیرخانه مجامع عمومي شركتهاي تابعه
 نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسي اقتصاد كالن صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسي بازار بینالمللي مرتبط با وزارت نیرو
 تنظیم سیاستها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نیرو
 تدوین سیاستهاي تشویقي و حمایتي از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
 تدوین سیاستهاي راهبري بازار آب و برق
 تنظیم مقررات مربوط به بازار آب و برق
 تدوین و استقرار سیاستهاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق
معاونت امور تحقیقات و منابع انساني
وظایف حاكمیتي بخش تحقیقات و منابع انساني:
 برنامهریزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق
 تدوین سیاستها و راهبري منابع انساني
 مطالعه و بررسي و تنظیم سیاستهاي افزایش انگیزش و كارآمدي منابع انساني
 بررسي و تدوین راهكارهاي استقرار ارزشهاي انساني در سازمان
 مطالعات ،برنامهریزي و ساماندهي امر مدیریت و ارائه الگوي مناسب مدیریتي
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 راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري
 مطالعات ،تدوین ،اصالح و استقرار ساختار سازماني ،سیستمها و روشهاي كارآمد در وزارت نیرو
 تدوین و ارائه طرحهاي ارتقاء كیفیت و بهبود بهرهوري صنعت آب و برق
 تدوین سیاستهاي آموزش و تحقیقات صنعت آب و برق
 ساماندهي ارتباطات با مراكز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق
 تدوین سیاستها و استراتژي توسعه فناوري
 تدوین و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش
 راهبري برنامههاي آموزشهاي تخصصي مورد نیاز صنعت
 هدایت هیاتهاي امناء مراكز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق
 مطالعه و بررسي مستمر فناوريهاي نوین اطالعاتي مورد نیاز صنعت
 تدوین نظام ارتباطات بهنگام در صنعت آب و برق
 تدوین و استقرار نظام آماري و اطالعاتي در وزارت نیرو
 مدیریت و راهبري اطالعات علمي ،اسناد و كتابخانه
 ایجاد بانك اطالعاتي صنعت و بروزرساني آن
 مطالعه و ارائه سیستمهاي مكانیزه جهت ارائه خدمات به مشتركین صنعت آب و برق

دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوري (معاونت امور تحقیقات و منابع انساني)
ماموریت اصلي این دفتر ،توسعه آموزش ،تحقیقات و فناوري در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامهها و وظایف مهرتبط بها
این ماموریت عبارت است از
 سیاستگذاري و برنامهریزي آموزش ،تحقیقات و فناوري
 تسهیل و بهینهسازي فرآیند انجام آموزش ،تحقیقات و فناوري
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 تعمیق و توسعه فعالیتهاي آموزش ،تحقیقات و فناوري
 بررسي و تحلیل نیازهاي آموزش ،تحقیقات و فناوري
 تسهیل و تنظیم تعامالت آموزش ،تحقیقات و فناوري
 پایش ،ارزیابي و تحلیل وضعیت آموزش ،تحقیقات و فناوري

توانیر
موضوع فعالیت شركت توانیر :مدیریت سهام و سرمایههاي شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعالیت در راسهتاي تهامین
برق مطمئن و اقتصادي براي كلیه مصارف خانگي ،عمومي ،صنعتي ،كشهاورزي ،تجهاري و غیهره اعهم از سهرمایهگهذاري،
مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهرهبرداري از تأسیسات و انجام كلیه معامالت مربوط به برق كه براي تحقق اههداف شهركت
الزم ميباشد از طریق شركتهاي زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومي توسط خود شركت موارد زیر از
جمله وظایف شركت ميباشد.
 بررسي و تدوین پیشنهادهاي الزم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههاي بلندمدت و میان مدت صنعت برق و
ارایه آن به وزارت نیرو
 اجراي سیاستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نیرو
 تهیه طرحهاي الزم براي توسعه تأسیسات تولید ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نیرو جهت اخذ مجوز
 سرمایهگذاري در تأسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق
 اتخاذ تدابیر و راهكارهاي الزم به منظور حصول اطمینان از اجراي صحی و بهموقع طرحهاي توسعه و بهینهسهازي
تأسیسات
 راهبري و پایش شبكه سراسري برق از طریق شركتهاي زیرمجموعه و همچنین ایجهاد سهازوكارهاي الزم بهراي
توسعه رقابت در امر تولید ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس برق
 تدوین و پیشنهاد تعرفههاي برق به وزارت نیرو
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 خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طریق شركتهاي زیرمجموعه
 اخذ هرگونه وام و تسهیالت مالي از منابع داخلي و خارجي ،عرضه اوراق قرضه و مشاركت داخلهي و پهیش فهروش
انشعاب و انرژي برق و سایر روشهاي تامین منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذیربط
 مدیریت ،توسعه و تامین منابع مالي صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراري تسههیالت و گهردش
منابع مالي فيمابین شركت و شركتهاي زیرمجموعه
 انجام عملیات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژي برق به نماینهدگي از طهرف وزارت نیهرو و همچنهین
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینهسازي مصرف و كاهش مصارف غیرضروري
 بررسي ،مطالعه و سایر اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فني و اطهالعرسهاني تهامین كهاال و سهاخت
تجهیزات موردنیاز صنعت برق كشور
 حمایت از توسعه فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي در زمینهههاي تخصصهي مهرتبط بها صهنعت بهرق و پشهتیباني از
برنامههاي تربیت متخصصان موردنیاز صنعت برقكشور.

 حمایت از تحقیقات و فعالیتهاي علمي و توسعه منابع انساني و سایر عوامل مهوثر در بهبهود مهدیریت و بههرهوري
صنعت برق كشور
 مدیریت و هماهنگي تجاري ،فني و برنامهاي بین شركتهاي زیرمجموعه و ههدایت و همهاهنگي آنهها در جههت
سیاستهاي تعیین شده از طرف وزارت نیرو و دولت
 نظارت بر امور مدیریت و نظام مالي شركتهاي زیرمجموعه و انجام بازرسي وحسابرسيهاي الزم
 تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي حسن اجراي امور و استفاده بهینه از امكانات و تأسیسات
صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات الزم به منظور نظارت بر اجراي آنها به نمایندگي
وزارت نیرو
 پیشنهاد و پیگیري درخواستهاي عمومي صنعت برق از دولت
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 انجام هرگونه عملیات مالي ،معامالت ،سرمایهگذاري ،تشكیل شركت ،مشاركتدر مؤسسات و شركتهاي دیگر كهه
مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعایت مقررات مربوط
 مبادرت به هرگونه فعالیت كه با هدف شركت مرتبط باشد

دفتر امور تحقیقات برق (توانیر)
شرح وظایف دفتر امور تحقیقات برق :
 حمایت ،هدایت ،راهبري موسسات و مراكز علمي و پژوهشي به منظور انجام تحقیقات و پژوهشههاي كهاربردي در
صنعت برق
 كمك به توسعه و رشد مراكز تحقیقاتي
 ترغیب موسسات و مراكز علمي به تدوین طرحها و پژوهشهاي كاربردي
 تدوین نظامهاي اصالح و بهبود فرایندها
 سیاستگذاري در بخش تحقیقات شركتهاي زیرمجموعه
 ارتقاء دانش مدیریت تحقیق و توسعه در شركتهاي زیرمجموعه
 استقرار طرحها و پروژههاي تحقیقاتيكاربردي انجام شده در شركتهاي زیرمجموعه
 تدوین شاخصها و معیارهاي تحقیقات در زمینه مختلف ( ارزیابي ،كنترل و استاندارد)
 نظارت عالیه و راهبردي برشركتهاي زیرمجموعه
 تعامل با دستگاهها و سازمانها براي پیشبرد امور تحقیقات
 شناسائي پتانسیلها و ظرفیتهاي ارتقاء و بهبود فرایندهاي پژوهش و تحقیقاتي در شهركتههاي موفهق داخلهي و
خارجي ()benchmark
 تعامل با مركز پژوهش ملي و بینالمللي
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 ظرفیتسازي در شركتها براي مدیریت برانجام تحههههقیقات كاربردي (پیشهنهاد تقویهت سهاختار  -توانمندسهازي
كاركنان و) ...
 توسعه و گسترش تبادالت علمي و تحقیقاتي ملي و بینالمللي در صنعت برق
 توسعه و بكارگیري سرمایه انساني كارآمد و دانشگرا در بخش تحقیقات صنعت برق
 تطبیق سیاستهاي صنعت برق با نیازهاي آن
 ارزیابي نظامها و فعالیتهاي تحقیقاتي و استاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآیندها
 ظرفیتسازي در ستاد و شركتهاي زیرمجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها ( ایجاد دانش ،مههارت ،شهرایط و
قابلیتهاي مورد نیاز )
 مطالعات در زمینه تجارب گذشته و تحلیل وضع موجود جهت تنظیم فعالیتهاي آیندهپژوهشي
 استقرار نظام یادگیري

صندوق غیر دولتي پژوهش و فناوري صنعت برق
این صندوق در تاریخ 1383/11/4بر اساس مجوز ماده  100قانون برنامه سوم توسعه بهصورت موسسه غیر تجاري تاسیس
و تحت شماره  17713به ثبت رسیده است .سرمایه صندوق توسط واحدهاي فعال در زمنیههاي مختلف صنعت برق بشهرح
زیر تامین شده است:
 شركت مادر تخصصي مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروي برق ایران (توانیر)
 شركت مادر تخصصي مدیریت تهیه و ساخت كاالي آب و برق (ساتكاب)
 شركت مدیریت پروژههاي نیروگاهي ایران (مپنا)
 شركت سرمایهگذاري صنایع برق و آب (صبا)
 شركت ایران ترانسفو
هدف از تشكیل:
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هدف صندوق عبارتست از حمایت از فعالیتهاي محققین و طرحهاي تحقیقاتي بخش غیردولتهي صهنعت بهرق بههمنظهور
دسترسي به موارد زیر:
 تولید و توسعه دانش فني
 ارتقاء سط فناوري
 جذب ،انتقال و بوميسازي فناوريهاي نوین جهان
انواع حمایتها:
 اعطاي تسهیالت اعتباري (بصورت عقود اسالمي) جهت اجراي طرحهاي تحقیقاتي
 اعطاي یارانه سود براي طرحهاي تحقیقاتي كه از سایر منابع مالي و اعتباري كشور تسهیالت دریافت داشتهاند
 صدور ضمانتنامه و تضمین براي بازپرداخت تسهیالت دریافتي طرح هاي تحقیقاتي از سایر منهابع مهالي و اعتبهاري
كشور
 مشاركت ،سرمایهگذاري و تامین سرمایه خطرپذیر بهمنظور اجراي طرحهاي تحقیقاتي
شروط كلي:
 برخورداري از حمایتهاي صندوق مشروط به رعایت اولویتهاي بخش برق كشور و احهراز صهالحیتههاي الزم از
جمله اثبات توجیهپذیري طرح و توانایي مجریان ميباشد.

اولویتهاي اصلي در پذیرش طرحها:
 طرحهاي پژوهشي كاربردي
 طرحهاي تدوین دانش فني
 طرحهاي تولید نمونه آزمایشگاهي
 طرحهاي تولید نمونه نیمه صنعتي
 طرحهاي پژوهشي توسعه اي

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
88
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،دي 1393

 توسعه و بوميسازي فناوريهاي نوین

سندیكاي صنعت برق
سندیكاي صنعت برق ایران یك نهاد صنفي ،متشكل از  470شركت سازنده تجهیزات ،پیمانكار و مشاور صنعت برق اسهت
كه در راستاي دفاع از منافع مشروع اعضاي خود و بر اساس نقش و جایگاه تشكلهاي صنفي در سند چشمانهداز  20سهاله
كشور ،افزایش اثربخشي سرمایهگذاري هاي انجام شده در صهنعت بهرق از طریهق سهاماندهي بخهش خصوصهي و تعمیهق
مشاركت و شكلدهي به سرمایه اجتماعي در میان خانواده صنعت برق ایران را دنبال ميكند.
اهداف سندیكا:
اهداف سندیكاي صنعت برق ایران بطور كلي به چهار بخش نمایندگي از اعضا ،تمهید مشاركت اعضا ،ارائه خدمات به اعضا
و تنظیم و توسعه صنعت برق كشور تقسیمبندي ميشود .اهم اهداف سندیكا عبارتند از:
 دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضا
 پیگیري رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت برق كشور ،به ویژه با تأكید بهر اجهراي ابالغیهه اصهل  44قهانون
اساسي
 مشاركت و همفكري با مراكز تصمیمگیري دولت در تدوین آییننامهها و مقررات مرتبط با صنعت برق
 حمایت از ساخت داخل و تكنولوژي ملي با تأكید ویژه بر هم افزایي ظرفیتهاي موجود
 ساماندهي فعالیت اعضا در راستاي بهبود كیفیت تولید و خدمات
 ایجاد فرصتها و ظرفیتهاي جدید اقتصادي و تجاري در حوزه صنعت برق كشور
 گسترش رایزني و مذاكره با مراكز تصمیمسازي كشور به منظور ایفاي نقش موثر در فرآیند سیاستگهذاري عمهومي
صنعت برق ایران و پایش تصمیمات در این زمینه
 تقویت بنیه صادراتي صنعت برق ،به نحوي كه دسترسي شركتهاي بزرگتر به بازارههاي خهارجي افهزایش یافتهه و
زمینه كسب و كار داخلي براي شركتهاي كوچكتر توسعه یابد
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 تالش براي حذف انحصار و شكلگیري شرایط متوازن و رقابتي در حوزه صنعت برق
 تالش در جهت گشودن افقهاي تازه كارآفریني همچهون بهینههسهازي ،كهاهش تلفهات ،بهرق هوشهمند و توسهعه
انرژيهاي تجدیدپذیر
 ترویج ارتباط نزدیكتر میان اعضا و گسترش تفاهم ،درون خانواده صنعت برق
 ایجاد ظرفیتهاي آموزشي براي رشد و به روز نگهداشتن توانایيها ،تخصصها و ظرفیتهاي علمي و فني اعضا
 تالش در ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترك بهمنظور حضور توانمند و متحد در بازارهاي منطقه
 اطالعرساني و آموزش قوانین ،بخشنامهها و تغییرات مرتبط با صنعت برق براي اعضاء

پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو به منظور تحقق بخشي از وظایف پژوهشي وزارت نیرو و نیز ارتقاء كیفي امور آن وزارتخانه ،تاسیس گردید.
پژوهشگاه نیرو سازمان ي دولتي است كه مسئولیت راهبري تحقیقات وابسته به صنعت برق و انهرژي ایهران را برعههده دارد.

پژوهشگاه نیرو درسال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،تولیدنیرو" و "انتقال و توزیع نیرو "از شهوراي گسهترش
آموزش عالي به طور رسمي كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكدههاي "انرژي و محیط زیست"

و "كنترل و مدیریت شبكه" را نیز به مجموعه خود افهزود و در ادامهه بها ایجهاد" مراكزشهیمي و مهواد" "،توسهعه فنهاوري
توربینهاي بادي"و" آزمایشگاههاي مرجع" فعالیتهاي خویش را توسعه بخشید.

با توجه به نقش زیربنایي صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ،پژوهشهگاه نیهرو بها انجهام پهروژهههاي
بنیادي ،كاربردي و توسعه اي به منظور پاسخگویي بهتر و بیشتر به نیازهاي صنعت برق و رفع مشكالت آن و دسهتیابي بهه
فناوريهاي نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیك خود همراستا با خواستهها و برنامههاي استراتژیك وزارت نیهرو و
برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال1387پس از تبیین بیانیههاي ماموریت ،چشمانداز و ارزشهاي سازماني با تحلیل
محیط داخل و خارج و همچنین مطالعات تطبیقي در عرصه بینالمللي استراتژي ها و اهداف پژوهشگاه را تدوین و در سهال
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1389با استفاده از متدولوژي كارت امتیازي متوازن( )BSCبا اجراي برنامه ها و دستیابي بهه اههداف كمهي راه رسهیدن بهه
چشمانداز را هموار نموده است.

فلسفه وجودي ماموریت پژوهشهگاه نیهرو شهامل ارت قهاء فنهاوري ،توسهعه پهژوهش و نهوآوري جههت افهزایش توانمنهدي،
رقابتپذیري و بهرهوري صنعت برق و انرژي كشور است.

محصوالت وخدمات این ماموریت تكمیل چرخه مدیریت نوآوري و فناوري صنعت برق و انرژي ازطریق موارد زیر است.
 انجام تحقیقات توسعهاي و كاربردي و بنیادي در حوزه صنعت برق وانرژي
 اجراي مطالعات و تحقیقات راهبردي ،كالن ،بلندمدت و با ریسك باالي صنعت برق و انرژي
 مدیریتِ تحقیقات كاربردي و توسعهاي صنعت برق و انرژي
 آیندهنگاري ،سیاستپژوهي و برنامهریزي فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
 اكتساب فناوريهاي نوین در عرصه صنعت برق و انرژي
 تجاريسازي نتایج تحقیقات و بكارگیري در صنعت برق و انرژي
 تهیه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهي و ارزیابي كیفیت تجهیزات و سیستمهاي صنعت برق وانرژي
 طراحي و توسعه زیرساختهاي مورد نیاز جهت ایجاد مراكز و شركتهاي نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
 ایجاد و توسعه شبكه فناوري میان دانشگاهها ،مراكزپژوهشي و قطبههاي علمهي پژوهشهي داخهل و خهارج كشهور
درحوزه صنعت برق و انرژي
مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي (پژوهشگاه نیرو):
از جمله اهداف و ماموریتهاي مركز توسعه فناوري صنعت برق و انرژي ،ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:

 رفع مشكالت و نیازهاي فني صنعت برق كشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شركتهاي فناور مستعد
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء كمي وكیفي آنها در جهت تكمیل چرخه توسعه فناوري آنها
 حاكمیت دیدگاه كاربردي ،تفكر تجاريسازي و حركت نتیجه محور در فعالیتهاي علمي و پژوهشي
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 استقرار چهارچوبهاي مدیریتي و اقتصادي در پروژهها و طرحهاي فني
 استفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژي كشور در بخشهاي دولتي و خصوصي ،به ویژه پژوهشگاه نیرو
 روانسازي مقررات و تسهیل فرآیندهاي كاري و مدیریتي مربوط
 ایجاد و راهبري شبكه ملي مراكز رشد مرتبط با حوزه برق وانرژي
 هموار نمودن مسیر توسعه كسب و كار بینالمللي
 كمك به راهاندازي و مدیریت صندوقهاي حمایت مالي ریسكپذیري

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري در  15بهمن سال  1385به دستور ریاست جمهور وقت و با استناد به اصهل 124
قانون اساسي تشكیل گردید .معاونت علمي و فناوري ریاست جمههوري زیهر نظهر رئهیس جمههور قهرار دارد و بهه منظهور
هماهنگي و همافزایي امور علمي و فناوري در كل كشور تشكیل شده است كه از وزارتخانهها و سایر دستگاهههاي اجرایهي
كشور مجزا ميباشد و از  5معاونت تشكیل شده كه عبارتند از :معاونت سیاستگذاري و ارزیابي راهبهردي ،معاونهت توسهعه
فناوري ،معاونت نوآوري و تجاريسازي ،معاونت امور بینالملل و تبادل فناوري و معاونهت توسهعه مهدیریت و منهابع .دفتهر
سیاستگذاري معاونت سیاستگذاري و ارزیابي راهبردي نقش سیاستگذار را بر عهده دارد .اهداف معاونت علمي وفنهاوري
ریاست جمهوري عبارتند از:
 ارتقاي اقتدار ملي ،تولید ثروت و افزایش كیفیت زندگي مردم از طریق افزایش توانمنديهاي فنهاوري و نهوآوري در
كشور
 ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكمیل مؤلفهها و حلقههاي آن
 توسعه «اقتصاد دانشبنیان» از طریق هماهنگي و همافزایي بینبخشي و بین دستگاهي
 ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهیل تبادالت بهین بخهشههاي عرضهه و تقاضهاي فنهاوري و
نوآوري
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 تجاريسازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شركتهاي دانشبنیان
 توسعه فناوريهاي راهبردي و اولویتدار ملي مطرح در نقشه جامع علمي كشور
 اعتالي ارتباطات بینالمللي علمي ،فناوري و نوآوري و توسعه دیپلماسي علمي و فناوري
وظایف اساسي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري عبارتند از:
 سیاستگذاري و برنامهریزي تامین منابع مالي درنظام علم ،فناوري و نوآوري كشور
 هدفمندسازي ،هدایت و توسعه پژوهشهاي كاربردي ،تقاضا محور و مأموریتگرا و كمك به تجهاريسهازي نتهایج
آنها
 توسعه دیپلماسي علم و فناوري و ارتباطات بینالمللي و توسعه سرمایهگذاري خهارجي در طهرحههاي دانهش بنیهان،
هدایت سرمایه هاي انساني و مالي ایرانیان خارج از كشور و توسعه شبكههاي بینالمللي علم وفنهاوري بهه ویهژه در
جهان اسالم با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذیربط
 توسعه ساز و كارهاي سرمایهگذاري خطرپذیر وتامین مالي الزم در اقتصاد دانش بنیان
 تحریك تقاضا ،بازارسازي وتضمین بازار براي تولیدات داخلي و بازاریابي و صادرات كاالها و خدمات دانشبنیان
 رصد فرصتهاي بینالمللي بهمنظور توسعه فناوري به ویژه شناسایي و كسب فناوريهاي نوظههور بها همهاهنگي و
همكاري دستگاههاي ذیربط
 انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور

مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري
معاونت پژوهش و برنامهریزي دفتر همكاريهاي فناوري ریاست جمهوري در سال  1377جهت پاسهخگویي بهه نیازههاي
دفتر در شش بخش پژوهش ،برنامه ریزي و نظارت ،حقوقي و قراردادها ،ارزیابي تكنولوژي ،اطالعرساني داخلهي و آمهوزش
كاركنان ایجاد گردید .وظایف و برنامههاي این معاونت در بخشهاي مختلف به شرح زیر ميباشد:
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 پژوهش :مطالعه در زمینه سیاستها و برنامههاي توسعه كشورهاي موفق ،مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل مؤثر در
توسعه و پیشرفت كشور ،كمك به فرهنگ سازي در عرصه تكنولوژي ،مطالعه و پژوهش در مباني تكنولوژي ،تدوین
مفاهیم و روشهاي مناسب انتقال تكنولوژي ،مطالعه وضع موجود تكنولوژيهاي كشهور ،پهیشبینهي رونهد توسهعه
تكنولوژيهاي داخل كشور و سایر كشورها ،باالخص در زمینه تكنولوژيهاي مورد نیاز كشور ،كمك بهه تشهكیل و
راهاندازي كانونهاي تحلیلگري و ایجاد ارتباط با مجموعههاي فكري موجود در داخل و خارج از كشور ،ایجاد ارتباط
بین محققین و تحلیلگران در عرصه تكنولوژي
 ارزیابي تكنولوژي :بكارگیري ابزارهاي مدیریت تكنولوژي و روشهاي مهندسهي صهنایع جههت بررسهي و ارزیهابي
طرحهاي تكنولوژیكي و تكنولوژي هاي منتخب از نظر میزان تناسهب بها نیازههاي مشهخص شهده ،ارزیهابي میهزان
موفقیهههت در جهههذب تكنولهههوژيهههها و رسهههیدن بهههه اههههداف تكنولهههوژیكي و مطالعهههه امكهههانسهههنجي
فني – اقتصادي پروژهها
وظایف و فعالیتهاي دفتر همكاريهاي فناوري ریاست جمهوري
 تسهیل و كمك به انجام پروژههاي مشترك با شركتهاي معتبر خارجي
 ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمینه فناوريهاي نوین

پاركهاي علم و فناوري
یك "پارك علمي" سازماني است كه بوسیله متخصصین حرفهاي مدیریت ميشود و ههدف اصهلي آن افهزایش ثهروت در
جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت در میان شركتهاي حاضر در پارك و مؤسسههاي متكي بهر علهم و دانهش
است .اهداف پاركهاي علم و فناوري در ذیل تشری شده است.
 گسترش و تقویت روح پژوهش و تفكر علمي در جامعه
 تالش منظم و مستمر به منظور رویارویي با نیازهاي حال و آینده
 كمك به توسعه هماهنگ بخشهاي مختلف از جمله دانشگاهها و صنایع از طریق برقراري ارتباط سازمان یافته
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 رشد و پرورش خالقیتها و ایجاد روحیه كارآفریني در فارغالتحصیالن
 زمینهسازي مناسب جهت تجاري نمودن تحقیقات
وظایف پاركهاي علم و فناوري
 سازماندهي امكانات تحقیق و توسعه براي ایجاد پیوند بین منابع و مهارتهاي دانشگاهها و مراكز علمي و فناوري و
صنعتي
 جهت دادن مؤثر جامعه علمي كشور به سوي تحقیق در رشتههاي مورد نیاز
 برنامهریزي و ایجاد زمینه مناسب به منظور كاربردي و تجاري كردن نتایج تحقیقات
 ایجاد فضاي مناسب علمي و پژوهشي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور
 ارتقاء دانش فني متخصصین براي بروز خالقیتها و نوآوريها در زمینه فناوري
 دستیابي به آخرین اطالعات و دانش فني مورد نیاز به منظور كسب و ایجاد فناوري برتر به منظور رقابهت در جامعهه
جهاني
 اشاعه فرهنگ و سازماندهي فعالیتهاي جمعي تحقیقاتي و فناوري و استفاده از امكانات پاركها
 ایجاد بستر مناسب براي فعالیت واحدها و مؤسسههاي علمي و فناوري غیردولتي و دولتي در پارك

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
هدف از تأسیس صندوق ،شكوفایي امور تحقیقاتي در راستاي تولید علم ،فناوري و تجاريسازي و بهرهمنهدشهدن مهردم از
نتایج آنها ،از طریق ارائه كمك ها و خدمات حمایتي و مادي و معنهوي به پژوهشهگران و فنهاوران حهوزوي و دانشهگاهي
ایراني اعم از حقیقي و حقوقي ميباشد.
در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور پروژههاي تحقیقاتي مورد حمایت قرار ميگیرند كه بهر اسهاس نیازهها و
مزیتهاي كشور توصیف شده باشند .انواع حمایتهاي مادي و معنوي از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر ميباشد:
 كمك به اجراي طرحهاي تحقیقاتي
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 حمایت از دورههاي پسادكترا
 حمایت از طرحهاي تحقیق و توسعه
 اعطاي كرسي پژوهشي
 كمك به ثبت بینالمللي اختراعات
 حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهاي پژوهشي
 ثبت ایدهها و طرحها (برخورداري صاحبان ایدهها و طرحها ازمنافع حقوقي آنها)
 گرنت
 كمك براي به ثمر رساندن نوآوريها و خالقیتهاي منجر به تولید
 و دیگر فعالیتهاي حمایتي

صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران
صندوق مالي توسعه تكنولوژي ایران در سال  1374از تغییر نام صندوق مالي حمایت از محققین و مخترعین شكل گرفهت.
هدف اصلي صندوق عبارت است از تامین منابع مالي مورد نیاز طرحهاي مبتني بهر دانهش و فنهاوري و كارآفرینهان فنهاور،
محققین و مخترعین نوآور (اعم از حقیقي و حقوقي) به منظور نیل به خودكفایي و اسهتقالل اقتصهادي كشهور و رههایي از
وابستگي و توسعه بازار داخلي و خارجي خدمات و محصوالت مبتني بر دانش و فنهاوري كشهور .اولویهتههاي صهندوق در
حوزههاي زیر ميباشد:
 بیوتكنولوژي
 صنایع پاییندستي پتروشیمي مبتني بر فناوري
 مواد پیشرفته
 نانوتكنولوژي
 تجهیزات و سیستمهاي پیشرفته الكترونیكي و مخابراتي
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 تجهیزات پیشرفته پزشكي
 صنایع شیمیایي و فرایندي پیشرفته

وزارت علوم تحقیقات و فناوري
حدود اختیارات و مأموریتهاي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري به صورت ذیل ميباشد:
 در زمینه انسجام امور اجرایي و سیاستگذاري نظام علمي و امور تحقیقات و فناوري
شناسایي مزیتهاي نسبي ،قابلیتها ،استعدادها ونیازهاي پژوهش و فناوري كشهور بهر مبنهاي آینهدهنگهري و
آیندهپژوهي و معرفي آن به واحدهاي تولیدي ،تحقیقهاتي ،دانشهگاههها و مراكهز آموزشهي و تحقیقهاتي جههت
بهرهبرداري
بررسي اولویتهاي راهبردي تحقیقات و فناوري با همكاري یا پیشنهاد دستگاههاي اجرایي ذیربط و پیشنهاد به
شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوري
حمایت از توسعه تحقیقات بنیادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوین بر اساس اولویتها
برنامهریزي براي تدارك منابع مالي و توسعه فناوري كشور و مشاركت در ایجاد ،توسعه و تقویت فناوري ملي و
حمایت ازتوسعه فناوريهاي بومي
اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش كارایي و اثر بخشي تحقیقات كشور و توسعه تحقیقات كاربردي با همكهاري
دستگاههاي ذیربط.

اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهاي الزم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامههریهزي بهه منظهور بهومي
كردن فناوريهاي انتقال یافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوري
ایجاد زمینههاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمایت از صدور فناوريهاي تولید شهده
در كشور و كمك به ایجاد انجمنها و شركتهاي غیر دولتي علمي ،تحقیقاتي و فناوري
اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غیر دولتي
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 در زمینه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
تعیین راهكارهاي الزم و برنامهریزي و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ،موسسات آموزش عهالي ،مراكهز
تحقیقاتي و فناوري و دیگر مراكز فعالیتهاي علمي  -پژوهشي همانند شهركهاي تحقیقاتي ،آزمایشگاهههاي
ملي ،موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غیردولتي و مشاركتهاي مردمي متناسهب بها نیازهها و
ضرورتهاي كشور
برنامهریزي اجرایي ،آموزشي و تحقیقاتي متناسب با نیازها و تحوالت علمي و فني در جهان
نظارت بر فعالیتهاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقیقاتي كشور
در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاههاي كشور را بر عهده دارد كه وظیفه معاونت آموزشي این وزارتخانهه
ميباشد و هم نقش سیاست گذاري نظام علمي و امور تحقیقات و فناوري را برعهده دارد كه وظیفهه مركهز برنامههریهزي و
سیاستگذاري پژوهشي در معاونت پژوهش و فناوري این وزارتخانه است.

شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوري (عتف)
بر اساس ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي بهه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري تغییر نام داده و مأموریتهاي جدي و جدیدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محهول شهده
است .بر همین اساس قانون اهداف ،وظایف و تشكیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در شهریورماه  1383به تصهویب
مجلس شوراي اسالمي رسیده است .بر اساس مواد  3و  4این قانون ،تشكیل شوراي عالي علهوم ،تحقیقهات و فنهاوري بها
هدف ایجاد هماهنگي و یكپارچگي در سیاستگذاري كالن اجرایي در حوزه علوم ،تحقیقات و فناوري پیشبیني شده است.
شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوري در جهت ارتقاي كیفیت سیاستگذاري در زمینههههاي مختلهف علهوم ،تحقیقهات و
فناوري و راهبري توسعه فناوريهاي داراي اولویت ملي ،اقدام به تشكیل كمیسیونهاي دوازدهگانه نموده است .از مهمترین
وظایف این كمیسیونها ميتوان به اولویتبندي و پیشنهاد اجراي طرحههاي اجرائهي بلندمهدت سهرمایهگهذاري كهالن در
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بخش هاي آموزشي ،پژوهشي و فناوري و همچنین بررسي و پیشنهاد منابع مالي مورد نیاز در حوزههاي علهوم ،تحقیقهات و
فناوري اشاره كرد.
وظایف شوراي عالي علوم تحقیقات و فناوري به شرح زیر ميباشد:
 اولویتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمایهگذاري كالن در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري
 بررسي و پیشنهاد منابع مالي مورد نیاز در حوزههاي علوم ،تحقیقات و فناوري
 ارائه گزارش به مجلس شوراي اسهالمي :مجلهس شهوراي اسهالمي در بنهد  26قهانون بودجهه سهال  ،1388كلیهه
دستگاههاي اجرایي را مكلف به گزارشدهي از عملكرد بودجه هاي پژوهشي خود نموده و وزارت علهوم ،تحقیقهات و
فناوري نیز موظف است گزارشات مزبور را جمعبندي و به شكل جامعي به مجلس ارائه نماید.
در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا ،ميتوان این شورا را جزء سیاستگذاران پژوهشي كشور قلمداد نمود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
در سال  1368و در جریان بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،این مجمع رسماا بهه صهورت یكهي از نهادههاي
رسمي كشور درآمد و وظیفه اصلي آن حل اختالف بین مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان است.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مسئولیت تصمیمگیري در سیاستهاي كالن داخلي و خارجي ایران و حل اخهتالف
میان قواي سهگانه را برعهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیتهاي آنان است.
 این مجمع ،وظیفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد.

 همچنین از سال  1385رهبر جمهوري اسالمي ،اختیار نظارت بر عملكرد قواي سه گانه را كه از اختیارات رهبر است،
به این مجمع واگذار كرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام باالترین ركن سیاستگذاري كالن در كشور ميباشد زیرا تدوین سیاستهاي كلي نظهام در
حوزههاي علم و فناوري و پژوهش در قالب سند چشمانداز  20ساله از وظایف این نهاد ميباشد.
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مجلس
مجلس در نظام جمهوري اسالمي ایران از اهمیت ویهژه و واالیهي برخهوردار بهوده ومحهور بسهیاري از تصهمیمگیهريهها،
قانونگذاريها و برنامهریزيها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پایگاه اساسي نظام و مردم و مایه
حضور و مشاركت واقعي مردم در تصمیم گیريها و مظهر اراده ملي است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور ،وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه ميگردد:
 قانونگذاري
 نظارت
در جهان امروز ،طرح پرسش هاي نو و مسائل پیچیده و چند وجهي در حوزههاي مختلف ،نهادهاي قانونگذاري را نهاگزیر از
تأسیس مراكز علمي و پژوهشي ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهرهگیري از آنها ،به
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگویي به نیازهاي نو در تدوین قوانین توفیق یابند.
شوراي عالي انقالب فرهنگي
شوراي عالي انقالب فرهنگي به ریاست رئیس جمهور یكي از نهادهاي حكومتي جمهوري اسالمي ایران است كهه پهس از
انقالب  1357ایران با فرمان امام خمیني(ره) تشكیل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقویت انقهالب
فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي و تزكیه محیط هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفهي مظهاهر و آثهار غربزدگهي از
جمله اهداف این شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگي تشكیل گردید كه بعداا به شوراي عالي انقالب فرهنگي تغییر ماهیت
داد .اهداف این شورا عبارتاند از:
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقویت انقالب فرهنگي و اعتالي فرهنگ عمومي
 تزكیه محیطهاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از فضاي فرهنگي جامعه
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 تحول دانشگاهها ،مدارس و مراكز فرهنگي و هنري براساس فرهنگ صحی اسالمي ،گسهترش و تقویهت ههر چهه
بیشتر آنها براي تربیت متخصصان متعهد ،اسالمشناسان متخصص ،مغزهاي متفكر و وطنخواه ،نیروهاي فعهال و
ماهر ،استادان ،مربیان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
 تعمیم سواد ،تقویت و بسط روح تفكر و علمآموزي و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجهارب مفیهد دانهش بشهري
براي نیل به استقالل علمي و فرهنگي
 حفظ و احیا و معرفي آثار و مآثر اسالمي و ملي
 نشر افكار و آثار فرهنگي انقالب اسالمي ،ایجاد و تحكیم روابط فرهنگي با كشورهاي دیگر به ویژه با ملل اسالمي
وظایف شوراي عالي انقالب فرهنگي:
از جمله وظایف شوراي عالي انقالب فرهنگي ،ميتوان در سه حوزه سیاستگذاري ،تدوین ضوابط و نظهارت تقسهیمبنهدي
نمود.
تهیه و تدوین سیاستها و طرح هاي راهبردي كشور در زمینههاي مختلف فرهنگي از جمله در حوزهههاي زنهان ،تبلیغهات،
اطالعرساني ،چاپ و نشر ،بیسوادي ،دانشگاهها ،برقراري روابط علمي و پژوهشي و فرهنگي با سایر كشورها ،همكاري حوزه
و دانشگاه ،فعالیتهاي دیني و معنوي ،تهاجم فرهنگي و سایر حوزههاي فرهنگي مربوطه از جمله وظایف سیاسهتگهذاري
این شورا محسوب ميشود .همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراكز علمي و آموزشي و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و
دانشجویان از جمله وظایف این شورا ميباشد .بررسي و تحلیل شرایط فرهنگي ایران و جهان ،بررسهي الگوههاي توسهعه و
پیامدهاي فرهنگي آن ،بررسي وضع فرهنگ و آموزش كشور و نیز نظارت بر اجراي مصوبات شورا از جمله وظایف نظهارتي
شوراي عالي انقالب فرهنگي ميباشد.

سازمان ملي استاندارد ایران
هدف سازمان استاندارد ایهران تعیین ،تدوین و نشر اسهتانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنهین انجهام
تحقیقات مربوطه ميباشد .فعالیتهاي اساسي این سازمان در حوزههاي زیر ميباشد:
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 تعیین ،تدوین و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي این وظیفه در كشور
 انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن كیفیت كاالهاي تولید داخلي ،كمك به بهبود روشهاي تولید و
كارایي صنایع
 ترویج استانداردهاي ملي
 نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
 كنترل كیفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگیري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظهور فهراهم
نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بینالمللي
 كنترل كیفیت كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمایت از مصرفكنندگان داخلي و جلهوگیري از
ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
 راهنمایي علمي و فني تولیدكنندگان و توزیعكنندگان انواع كاالها
 آزمایش و تطبیق نمونه كاال با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهار نظر مقایسهاي و صدور گواهینامههاي
الزم
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پیوست ب :شناسنامه اقدامات و پروژههاي اجرایي توسعه سیستمهاي
انتقال برق با ظرفیت باال
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شناسنامه اقدامات:
در راستاي تهیه و تدوین برنامه زمانبندي شده دقیق و پیشرفت سریع پروژه خطوط انتقال با ظرفیهت بهاال ،اقهداماتي در
فصل دو این گزارش در نظر گرفته شده است ،كه هر اقدام براي پیشبرد بخشي از پروژه كل تعریف شدهاند .ههر اقهدام
خود شامل تعدادي زیر پروژه ميباشد.
در این پیوست سعي شده است اقدامات و زیر پروژههاي تعریف شده در هر اقدام معرفي و توضی مختصري در مورد ههر
زیر پروژه داده شود.
ابتدا اقدام ،و پروژههاي مربوط به آن آورده شده و سپس توضیحات هر پروژه به تفكیك بدنبال آنها قرار گرفته است.
اقدام  :1تهیه و تدوین استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC

این اقدام ،اولین اقدام در این پروژه است كه خود شامل دو پروژه ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف)
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي  700كیلوولت خطوط انتقال نیرو ،كه در آینده در شبكه
سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
اهم موضوعاتي كه در این زمینه باید انجام گیرد عبارتند از:



معیارهاي انتخاب هادي
در این بخش باید ضمن ارائه پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول براي انتخاب هادي ،عوامل مهرتبط بها
هاديهاي استاندارد نیز ارائه گردد .در این زمینه سعي شود عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد به گونهاي
ارائه گردد كه ضمن دستیابي به قابلیت اطمینان مورد نظر در یك خط انتقال ،هادي بهینه با در نظر گرفتن
هزینههاي مربوطه بدست آید.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد محاسبات و تعیین پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول انتخاب هادي
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشهرفت تكنولهوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابهل قبهول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي مورد استفاده در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال و سط
ولتاژ  700كیلوولت ،كه در آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
اهم موضوعاتي كه در این زمینه باید انجام گیرد عبارتند از:



محاسبات
در این بخش پارامترهایي كه محاسبات آنها در انتخاب هاديهاي استاندارد مهوثر مهيباشهند و بایهد مهورد
بررسي قرار گیرند بشرح زیر ارائه شده است:



جریان اتصال كوتاه



جریان مجاز هاديها



حد مجاز جریان



اختالالت رادیوئي و تلویزیوني



گرادیان ولتاژ



تلفات



افت ولتاژ



حد پایداري
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نام پروژه :تهیه استاندارد محاسبات و تعیین پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول انتخاب هادي





محاسبات مكانیكي



اثر پوستي و هادي باندل



آلودگي و خوردگي

مشخصات فني
در این بخش باید مشخصات فني و دستورالعملهاي نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري هاديهاي خطوط ارائه
گردد .هدف از این بخش ارائهي لیست مشخصاتي است كه در زمان خرید هاديهاي خطوط انتقهال ههوائي
باید در نظر گرفته شوند و سازندگان باید این مشخصات را به عنوان حداقل شرایط فني برآورده نمایند.



انتشارات
در این بخش باید عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بینالمللي خطوط انتقال نیرو با ظرفیت باال و اطالعات
مربوط به هاديهاي سایر كشورها ارائه گردد.
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اقدام  :2تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق بها ظرفیهت
باال )(EHVAC

این اقدام ،خود شامل ده پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي  700كیلوولت خطوط انتقال نیرو ،كه در آینده در شبكه
سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
اهم موضوعاتي كه در این پروژه باید انجام گیرد عبارتند از:



محاسبات
در این بخش پارامترهایي كه محاسبات آنها در انتخاب هاديهاي استاندارد موثر ميباشند و بایهد مهورد
بررسي قرار گیرند بشرح زیر ارائه شده است:



جریان اتصال كوتاه



جریان مجاز هاديها



حد مجاز جریان
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نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان


مشخصات فني
در این بخش باید مشخصات فني و دستورالعملهاي نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري ههاديههاي خطهوط
ارائه گردد .هدف از این بخش ارائهي لیست مشخصاتي است كه در زمان خرید هاديهاي خطوط انتقهال
هوائي باید در نظر گرفته شوند و سازندگان باید این مشخصات را به عنوان حهداقل شهرایط فنهي بهرآورده
نمایند.

• انتشارات
در این بخش باید عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بین المللهي خطهوط انتقهال نیهرو بها ظرفیهت بهاال و
اطالعات مربوط به هاديهاي سایر كشورها ارائه گردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از اثرات و نتایج پدید ه كرونا در خطوط انتقال نیرو ،اختالالت رادیوئي و تلویزیوني ميباشد .در زمان وقوع
پدیده كرونا پالسهاي نوساني از جریان و ولتاژ ایجاد مي شوند كه فركانس این پالسها در محدوده اي اسهت
كه ميتواند بر باند فركانس رادیوئي و تلویزیوني تأثیرگذار باشد كهه بهه آن تهداخل راد یهوئي ) (RIیها تهداخل
تلویزیوني ) (TVIگفته ميشود .این اغتشاشات بسته به ناحیه عبور خط نباید از حد معیني بیشتر گردد ،از ایهن
جهت سط

اغتشاش محاسبه شده به صورت قید در انتخاب هادي اعمال ميشود.

محدوده گرادیان سطحي كه ایجاد  RIميكند به عوامل متعددي بستگي دارد كه از آن جمله ميتوان به قطر
هادي ،آرایش و شكل هاديها در باندل ،شرایط جوي و ارتفاع از سط دریا اشاره نمود .در عمل نیز مشهخص
نمودن سط اغشاشات رادیوئي ) (RIكه موجب تداخالت ناخواسته ميشود بسیار مشكل است و دلیل این امر

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
109
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

نام پروژه :تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
وجود همیشگي مقداري سط تداخل در محیط (بدون وجود خط و ناشي از عوامل دیگر) ميباشد .از سوي دیگر
شدت سیگنالهاي دریافتي رادیوئي در محل نیز بسیار مهم است.

روشهاي محاسبه این اختالالت مبتني بر دو روش تحلیلي و قیاسي ميباشهد .در روش قیاسهي ،اسهاس كهار،
مقایسه بین مختصات هندسي خط جدید با خط مرجعي است كه براي آن دادههاي اندازهگیري موجود ميباشد .

در این روش با ضرایب تصحیحي كه به سط اغتشاش خط مرجع اعمال ميگردد ،سط اغتشاش براي خهط
جدید محاسبه ميشود .از معایب عمده این روش عدم انعطاف پذیري و عدم دقت قابل توجه آن است .در روش
قیاسي مشخصات عمومي براي هر سط ولتاژ با تعیین و محاسبات دقیق براي حالت مبنها انجهام مهيشهود و
سپس نمودارهایي براي تصحی

نتایج در شرایط متفاوت با مشخصات مبنا ارائه ميگردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پدیده كرونا یكي از عوامل موثر در تعیین هاديهاي مورد استفاده در خطوط نیرو است .بهراي كنتهرل پدیهده
كرونا الزم است مقاطع هاديها طوري انتخاب شوند كه میدان الكتریكي و یا گرادیان ولتهاژ در اطهراف آنهها
باعث شكست هوا نگردد .در صورت وقوع چنین حالتي پدیده كرونا ظاهر شده كه ميتواند باعث تولید حرارت،
نور و صدا گردد .عالوه بر موارد فوق این پدیده سبب ایجاد اغتشاشات در امواج رادیویي ،تلویزیوني و مخابراتي
نیز ميگردد .

آزمونهاي انجام شده نشان ميدهد وقتي گرادیان ولتاژ در اطراف هاديها در شرایط استاندارد از مقدار 21,21
كیلوولت بر سانتيمتر تجاز نماید پدیده كرونا آغاز ميشود و هر چه فاصلهي این رقم از  21,21بیشتر باشد ،بر
میزان تلفات كرونا و اغتشاشات ناشي از آن افزوده ميگردد.
در شرایط استاندارد براي درجه حرارت محیط ،فشار هوا ،درجه خلوص و میزان رطوبت هوا مقهادیر مشخصهي
تعیین گردیده است و طبیعي است در صورت تغییر هر یك از عوامل فوق الذكر حد شكست هوا در اطراف هادي
تغییر ميكند كه در ذیل به طور اختصار به چند عامل مهم از آن اشاره ميگردد:



درجه حرارت محیط



ارتفاع منطقه



رطوبت هوا



میزان آلودگي هوا

در این پروژه باید با توجه به شرایط فوقالذكر در حالتهاي مختلف ،شرایط مناسب براي جلهوگیري از ایجهاد
پدیدهي كرونا معرفي گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

تلفات توان و انرژي در خطوط نیرو نقش عمده اي در انتخاب هاديها دارد كه این مسئله به مشخصهات فنهي
هاديها و شرایط محیطي در هنگام بهره برداري ارتباط مستقیم دارد
اصوالا تلفات در خطوط به دو بخش تلفات اهمي و تلفات كرونا تقسیم ميشود كه تلفات كرونا در مقایسهه بها
تلفات اهمي ناچیز است ولي پیك تلفات كرونا در مقایسه با پیك تلفات اهمي قابل مالحظه اسهت .مهمتهرین
عامل تلفات قدرت و انرژي در خطوط انتقال نیرو مقاومتي است كه هادي در برابر عبهور جریهان از خهود بهروز
ميدهد .این مقاومت به دو عامل زیر بستگي دارد:



مشخصات فني هادي شامل سط مقطع ،طول و مقاومت ویژه هادي



شرایط جانبي چون درجه حرارت و فركانس جریان عبوري

تغییر فركانس (به سبب پدیده اثر پوستي ) باعث كاهش سط مقطع مؤثر عبور جریان شده و مقاومت هادي را
افزایش ميدهد.
درجه حرارت هادي خود تابعي است از دامنه جریان عبوري و شرایط محیطي و با افزایش درجه حرارت هادي،
مقاومت هادي نیز افزایش مي یابد.

بنابراین به منظور تعیین تلفات در خطوط ،باید پارامترهاي زیر را در نظر گرفت:



مقاومت ویژه



تغییر دما



سط مقطع



طول هادي

در این پروژه باید با توجه به شرایط مختلف بهرهبرداري ،از جمله مشخصات سیم و آب و ههوا ،میهزان خهدود
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نام پروژه :تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
تلفات براي پایدار ماندن شبكه تعیین گردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

براي طراحي یك خط نیرو الزم است كه ولتاژ در نقاط مختلف آن در محدوده معین شده قرار بگیرد .چرا كهه
یكي از شروط اصلي براي انتقال قدرت ،كنترل ولتاژ سیستم در محدوده قابل قبول ميباشد.

عموماا در شبكههاي به هم پیوسته محاسبات افت ولتاژ و پخش بار به كمك برنامه ههاي كهامپیوتري انجهام
ميشود ،لیكن شناخت اولیه در خصوص تنظیم ولتاژ را ميتوان با استفاده از مدار معادل خط بررسي نمود.

الزم به ذكر است كه افت ولتاژ در خط كهامالا وابسهته بهه میهزان بهارگیري از خهط بهوده و یكهي از عوامهل
محدودسازي توان انتقالي خطوط ميباشد .معموال افت ولتاژ خط تا حد  % 5±قابل قبول است.

در این پروژه باید پس از مطالعات الزم ،حدود افت ولتاژ در بخشهاي مختلف شبكه به منظور پایهدار مانهدن
شبكه و بهرهبرداري خوب و بهینه از آن تعیین گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
مدت زمان اجراي پروژه

6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

محاسبه ظرفیت انتقال توان از نقطهاي به نقطه دیگر از قدیميترین و مهمتهرین مسهائل در بههرهبهرداري و
طراحي سیستم قدرت است .حداكثر تواني كه ميتوان از یك نقطه به نقطهاي دیگر انتقال داد توسهط عوامهل
زیر محدود ميشود:
حد پایداري خطوط ،حد پایداري استاتیكي ،حد ولتاژ در باسها ،ناپایداري ولتاژ دینامیك و ناپایداري گذرا.
 ATCحداكثر مقدار تواني است كه در هر ساعت اضافه بر آنچه براي آن ساعت برنامهریزي شده است ،بین دو
نقطه انتقال داد بدون اینكه هیچ كدام از این حدود خدشهدار شود .از آنجها كهه ههر مگهاوات ظرفیهت انتقهال،
ميتواند ارزش میلیون دالري در سال داشته باشد ،دقت در تعیین  ATCداراي اهمیت زیهاد و اولویهت اصهلي
است به طوريكه صاحبان سیستماي انتقال ،زمان بسیار زیادي را صرف محاسبه دقیق آن ميكنند.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي حدود مختلف پایداري در شبكههاي انتقال با ظرفیت باال و
پس از آن تدوین استانداردهاي الزم جهت طراحي خطوط انتقال با سط ولتاژ  765كیلوولت ،با در نظرگیهري
حفظ پایداري این سیستمها ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در تهیه مباني طراحي مكانیكي براي تدوین استاندارد جامع مهندسي و طراحهي خطهوط انتقهال ،كهه شهامل
طراحي و تعیین مشخصات مكانیكي هادي ،طراحي برج ،طراحي فونداسیون و تعیین مشخصات مكانیكي براي
انجام طراحي بهینه خط ميباشد ،مراحل كار به شرح زیر باید انجام شود:



محاسبات كشش و فلش



تعیین اسپن اقتصادي



انتخاب پارامتر بهینه برجگذاري



تعیین فواصل الكتریكي روي برج و زوایاي انحراف



تعیین مقاومت الكترومكانیكي مقره

در این پروژه با استفاده از آزمایشهاي الزم ،مقدار و حدود پارامترهاي فوق با توجه به مشخصات هاديهها و
همچنین مشخصات آب و هواي منطقه ،براي استفاده در بخش طراحي ،تهیه و تنظیم ميگردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به اثر پوستي ،هادي باندل
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

به دلیل لزوم انتقال توآنهاي باال توسط خطوط نیرو ،كه بوسیله خطوط ولتاژ باال انجام ميشود ،مشهكالت
جدیدي نیز بروز ميكند كه از جمله آنها افزایش گرادیان ولتاژ در سط هاديها ،كرونا ،اختالالت رادیوئي،
نیاز به هاديها با مقاطع بزرگتر و نیاز به كاهش راكتانس خط ميباشد.

در یك هادي باندل ،جریان بطور مساوي بین هاديهاي فرعي تقسیم نخواهد شد مگر اینكه در طول باندل،
جابجایي (ترانسپوزه) صورت گرفته باشد ولي تفاوت جریان در آنها مقدار ناچیزي است كه در عمل اهمیتي
ندارد.

استفاده از هاديهاي گروهي راه حلي است كه پاسخگوي مشكالت فوق ميباشد .از آنجها كهه اسهتفاده از
هاديهاي گروهي افزایش قیمت خطوط را به دنبال خواهد داشت در خطوطي كه ولتاژ خط چندان باال نباشد
كاربردي ندارند.

در مواردي كه از هاديهاي باندل استفاده ميشود ،باید مالحظاتي از قبیل انتخاب فاصله دهنده مناسب براي
حفظ فاصله بین هاديها ،اعمال دقت الزم در تنظیم كشش یكسآنهاديها و مطالعات مربوط به سرعت باد
و جهت باد غالب در طول سال و انواع نوسانات ،مورد نظر قرار گیرند.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()EHVAC
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مقاوم بودن و دوام آوردن در برابر خوردگي یك ویژگي بسیار مهم محسوب ميگردد هاديهاي آلومنیومي كه در
ميروند بسته به شرایط جوي و جغرافیایي مسیر خهط در معهرض عوامهل
خطوط انتقال نیرو و توزیع هوایي بكار 
گوناگون قرار گرفته و از آنها تأثیر ميپذیرند یكي از عوامل بسیار مؤثر بر طول عمر مفید هاديهاي آلهومینیمي
پدیده خوردگي است.

به عنوان مثال هنگامي كه این هاديها در خطوطي نصب مي شوند كهه از منهاطق فرسهاینده و خورنهده ماننهد
سواحل دریا ،مناطق صنعتي ،مولد دودهاي اسیدي ،كویرهاي نمكي ،نزدیكي آتشفشآنها و نظهایر آن عبهور مهي
كنند ،الزم است كه كلیه عوامل موجب خوردگي در این گونه مناطق را به دقت مورد توجه قرار داد .با توجهه بهه
بررسيهاي انجام شده در شرایطي كه امكان خوردگي باال است ،استفاده از هاديهاي مخصوصي الزم است.
در این پروژه ،ابتدا به عوامل خوردگي پرداخته ميشود و در ادامه راههاي مقابله با آن و همچنین معیار خطرناك
بودن این خوردگي تعین ميشود .و سپس معیار انتخاب هاديهاي گوناگون بهراي محهیطههاي مختلهف تعیهین
ميشود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارزیابي عملكرد انواع سیم هادي در طي اغتشاشات شبكه و تهیه استاندارد جامع استفاده از سیم محافظ
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي  700كیلوولت خطوط انتقال نیرو ،كه در آینده در شبكه
سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
اهم موضوعاتي كه در این زمینه باید انجام گیرد عبارتند از:

معیارهاي انتخاب هادي محافظ
در این بخش باید ضمن ارائه پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول براي انتخاب هادي ،عوامل مرتبط بها
هاديهاي استاندارد نیز ارائه گردد .در راستاي این اهداف استاندارد سیم محافظ خطوط انتقال نیروي بهرق
مشتمل بر انواع مختلف آن تدوینگردد .در استاندارد مذكور معیارها و اصول مهندسي ،ویژگهيههاي فنهي،
آزمونها ،روشهاي اجرائي ،نصب و نگهداري انواع سیمهاي محافظ خطوط انتقال با ظرفیت باال ارائه گردد.
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اقدام  : 3تهیه و تدوین استانداردهاي مورد نیاز براي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال )(HVDC

این اقدام ،خود شامل دو پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي پارامترهاي مختلف و تهیه استاندارد كابلهاي  HVDCاز جمله كابلهاي پلیمري Oil-Filled ،و Mass-Impregnated

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي خطوط انتقهال بها ظرفیهت بهاال بها سهط ولتهاژ 500
كیلوولت خطوط انتقال نیرو ،كه در آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه
گردد .اهم موضوعاتي كه در این زمینه باید انجام گیرد عبارتند از:

محاسبات
در این بخش پارامترهایي كه محاسبات آنها در انتخاب هاديهاي استاندارد موثر ميباشند و بایهد مهورد
بررسي قرار گیرند بشرح زیر ارائه شده است:



جریان اتصال كوتاه



جریان مجاز هاديها



حد مجاز جریان



اختالالت رادیوئي و تلویزیوني



گرادیان ولتاژ



تلفات
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نام پروژه :بررسي پارامترهاي مختلف و تهیه استاندارد كابلهاي  HVDCاز جمله كابلهاي پلیمري Oil-Filled ،و Mass-Impregnated



افت ولتاژ



حد پایداري



محاسبات مكانیكي



آلودگي و خوردگي

مشخصات فني
در این بخش باید مشخصات فني و دستورالعملهاي نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري ههاديههاي خطهوط
ارائه گردد .هدف از این بخش ارائهي لیست مشخصاتي است كه در زمان خرید هاديهاي خطوط انتقهال
هوائي باید در نظر گرفته شوند و سازندگان باید این مشخصات را به عنوان حهداقل شهرایط فنهي بهرآورده
نمایند.
•انتشارات
در این بخش باید عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بین المللهي خطهوط انتقهال نیهرو بها ظرفیهت بهاال و
اطالعات مربوط به هاديهاي سایر كشورها ارائه گردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف) در خطوط HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
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نام پروژه :تهیه استاندارد عوامل مرتبط با هاديهاي استاندارد (از جمله قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف) در خطوط HVDC

ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي خطوط 500 HVDCكیلوولت خطوط انتقال نیرو ،كهه
در آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
اهم موضوعاتي كه در این زمینه باید انجام گیرد عبارتند از:

معیارهاي انتخاب هادي
در این بخش باید ضمن ارائه پارامترهاي مؤثر و روشهاي متداول براي انتخهاب ههادي ،عوامهل مهرتبط بها
هاديها ي استاندارد نیز ارائه گردد .در این زمینه سعي شود عوامل مرتبط با هاديهاي اسهتاندارد بهه گونههاي
ارائه گردد كه ضمن دستیابي به قابلیت اطمینان مورد نظر در یك خط انتقال ،هادي بهینه بها در نظهر گهرفتن
هزینههاي مربوطه بدست آید.
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اقدام  :4تهیه و تدوین دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نیاز براي شبكه انتقال برق بها ظرفیهت
باال )(HVDC

این اقدام ،خود شامل هشت پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان در خطوط انتقال HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشهرفت تكنولهوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابهل قبهول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي خطوط انتقال باال  HVDCبا سط ولتاژ  500كیلوولهت
خطوط انتقال نیرو ،كه در آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
اهم موضوعاتي كه در این پروژه باید انجام گیرد عبارتند از:

محاسبات
در این بخش پارامترهایي كه محاسبات آنها در انتخاب هاديهاي استاندارد موثر ميباشند و باید مورد بررسهي
قرار گیرند بشرح زیر ارائه شده است:



جریان اتصال كوتاه



جریان مجاز هاديها



حد مجاز جریان
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نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به جریان اتصال كوتاه ،جریان مجازهاديها و حد مجاز جریان در خطوط انتقال HVDC

مشخصات فني
در این بخش باید مشخصات فني و دستورالعملهاي نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري هاديهاي
خطوط ارائه گردد .هدف از این بخش ارائهي لیست مشخصاتي است كه در زمان خرید هاديهاي خطوط انتقال
هوائي باید در نظر گرفته شوند و سازندگان باید این مشخصات را به عنوان حداقل شرایط فني برآورده نمایند.
• انتشارات
در این بخش باید عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بینالمللي خطوط انتقال نیرو بها ظرفیهت بهاال و اطالعهات
مربوط به هاديهاي سایر كشورها ارائه گردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از اثرات و نتایج پدید ه كرونا در خطوط انتقال نیرو ،اختالالت رادیوئي و تلویزیوني ميباشد .در زمان وقوع
پدیده كرونا پالسهاي نوساني از جریان و ولتاژ ایجاد مي شوند كه فركانس این پالسها در محدودهاي است كه
ميتواند بر باند فركانس رادیوئي و تلویزیوني تأثیرگذار باشد كه به آن تداخل راد یوئي ) (RIیا تداخل تلویزیوني
) (TVIگفته ميشود .این اغتشاشات بسته به ناحیه عبور خط نباید از حد معیني بیشتر گردد ،از این جهت سط
اغتشاش محاسبه شده به صورت قید در انتخاب هادي اعمال ميشود.

محدوده گرادیان سطحي كه ایجاد  RIميكند به عوامل متعددي بستگي دارد كه از آن جمله ميتوان به قطهر
هادي ،آرایش و شكل هاديها در باندل ،شرایط جوي و ارتفاع از سط دریا اشاره نمود .در عمل نیز مشهخص
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نام پروژه :تدوین دستورالعمل محاسبات اختالالت رادیوئي و تلویزیوني خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
نمودن سط اغشاشات رادیوئي ) (RIكه موجب تداخالت ناخواسته ميشود بسیار مشكل است و دلیل این امر
وجود همیشگي مقداري سط تداخل در محیط (بدون وجود خط و ناشي از عوامل دیگر) ميباشد .از سوي دیگر
شدت سیگنالهاي دریافتي رادیوئي در محل نیز بسیار مهم است.

روشهاي محاسبه این اختالالت مبتني بر دو روش تحلیلي و قیاسي ميباشد .در روش قیاسهي ،اسهاس كهار،
مقایسه بین مختصات هندسي خط جدید با خط مرجعي است كه براي آن دادههاي اندازهگیري موجود ميباشد .

در این روش با ضرایب تصحیحي كه به سط اغتشاش خط مرجع اعمال ميگردد ،سط اغتشاش براي خهط
جدید محاسبه ميشود .از معایب عمده این روش عدم انعطاف پذیري و عدم دقت قابل توجه آن است .در روش
قیاسي مشخصات عمومي براي هر سط ولتاژ با تعیین و محاسبات دقیق براي حالت مبنها انجهام مهيشهود و
سپس نمودارهایي براي تصحی

نتایج در شرایط متفاوت با مشخصات مبنا ارائه ميگردد.

پس در این زمینه باید استانداردهایي تدوین گردد و میزان و نوع اثر خطوط انتقال  HVDCرا بر باند فركانسي
رادیوئي و تلویزیوني با انجام آزمایشهاي الزم تعیین گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به گرادیان ولتاژ ،اثرات میدان ،تخلیه جزئي و كرونا در خطوط HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پدیده كرونا یكي از عوامل موثر در تعیین هاديهاي مورد استفاده در خطوط نیرو است .براي كنترل پدیده كرونها
الزم است مقاطع هاديها طوري انتخاب شوند كه میدان الكتریكي و یا گرادیهان ولتهاژ در اطهراف آنهها باعهث
شكست هوا نگردد .در صورت وقوع چنین حالتي پدیده كرونا ظاهر شده كه ميتواند باعث تولید حرارت ،نور و صدا
گردد .عالوه بر موارد فوق این پدیده سبب ایجاد اغتشاشات در امواج رادیویي ،تلویزیوني و مخابراتي نیز ميگردد .

آزمونهاي انجام شده نشان ميدهد وقتي گرادیان ولتاژ در اطراف هاديها در شهرایط اسهتاندارد از مقهدار 21,21
كیلوولت بر سانتيمتر تجاز نماید پدیده كرونا آغاز ميشود و هر چه فاصلهي این رقم از  21,21بیشهتر باشهد ،بهر
میزان تلفات كرونا و اغتشاشات ناشي از آن افزوده ميگردد.
در شرایط استاندارد براي درجه حرارت محیط ،فشار هوا ،درجه خلوص و میزان رطوبت هوا مقادیر مشخصي تعیین
گردیده است و طبیعي است در صورت تغییر هر یك از عوامل فوق الذكر حد شكست هوا در اطراف هادي تغییهر
ميكند كه در ذیل به طور اختصار به چند عامل مهم از آن اشاره ميگردد:



درجه حرارت محیط



ارتفاع منطقه



رطوبت هوا



میزان آلودگي هوا

در این پروژه باید با توجه به شرایط فوقالذكر در حالتهاي مختلف ،براي خطوط  HVDCشرایط مناسب بهراي
جلوگیري از ایجاد پدیدهي كرونا معرفي گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني محاسبات تلفات خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

تلفات توان و انرژي در خطوط نیرو نقش عمدهاي در انتخاب هاديها دارد كه این مسئله به مشخصهات فنهي
هاديها و شرایط محیطي در هنگام بهره برداري ارتباط مستقیم دارد
اصوالا تلفات در خطوط به دو بخش تلفات اهمي و تلفات كرونا تقسیم ميشود كه تلفات كرونها در مقایسهه بها
تلفات اهمي ناچیز است ولي پیك تلفات كرونا در مقایسه با پیك تلفات اهمي قابل مالحظه اسهت .مهمتهرین
عامل تلفات قدرت و انرژي در خطوط انتقال نیرو مقاومتي است كه هادي در برابر عبهور جریهان از خهود بهروز
ميدهد .این مقاومت به دو عامل زیر بستگي دارد:



مشخصات فني هادي شامل سط مقطع ،طول و مقاومت ویژه هادي



شرایط جانبي چون درجه حرارت و فركانس جریان عبوري

درجه حرارت هادي خود تابعي است از دامنه جریان عبوري و شرایط محیطي و با افزایش درجه حرارت هادي،
مقاومت هادي نیز افزایش ميیابد.

بنابراین به منظور تعیین تلفات در خطوط ،باید پارامترهاي زیر را در نظر گرفت:



مقاومت ویژه



تغییر دما



سط مقطع



طول هادي

در این پروژه باید با توجه به شرایط مختلف بهرهبرداري ،از جمله مشخصات سیم و آب و ههوا ،میهزان خهدود
تلفات براي پایدار ماندن شبكه تعیین گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استاندارد و محاسبات مربوط به افت ولتاژ در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

براي طراحي یك خط نیرو الزم است كه ولتاژ در نقاط مختلف آن در محدوده معین شده قرار بگیرد .چهرا كهه
یكي از شروط اصلي براي انتقال قدرت ،كنترل ولتاژ سیستم در محدوده قابل قبول ميباشد.

عموماا در شبكههاي به هم پیوسته محاسبات افت ولتاژ و پخش بار به كمهك برنامههههاي كهامپیوتري انجهام
ميشود ،لیكن شناخت اولیه در خصوص تنظیم ولتاژ را ميتوان با استفاده از مدار معادل خط بررسي نمود.

الزم به ذكر است كه افت ولتاژ در خهط كهامالا وابسهته بهه میهزان بهارگیري از خهط بهوده و یكهي از عوامهل
محدودسازي توان انتقالي خطوط ميباشد .معموال افت ولتاژ خط تا حد  % 5±قابل قبول است.

در این پروژه باید پس از مطالعات الزم ،حدود افت ولتاژ در بخشهاي مختلف شبكه به منظور پایهدار مانهدن
شبكه و بهرهبرداري خوب و بهینه از آن تعیین گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین استاندارد محاسبات حد پایداري در خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
مدت زمان اجراي پروژه

6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

محاسبه ظرفیت انتقال توان از نقطهاي به نقطه دیگر از قدیميترین و مههمتهرین مسهائل در بههرهبهرداري و
طراحي سیستم قدرت است .حداكثر تواني كه ميتوان از یك نقطه به نقطهاي دیگر انتقال داد توسهط عوامهل
زیر محدود ميشود:
حد پایداري خطوط ،حد پایداري استاتیكي ،حد ولتاژ در باسها ،ناپایهداري ولتهاژ دینامیهك و ناپایهداري گهذرا.
 ATCحداكثر مقدار تواني است كه در هر ساعت اضافه بر آنچه براي آن ساعت برنامهریزي شده اسهت ،بهین
دو نقطه انتقال داد بدون اینكه هیچ كدام از این حدود خدشهدار شود .از آنجا كه هر مگهاوات ظرفیهت انتقهال،
ميتواند ارزش میلیون دالري در سال داشته باشد ،دقت در تعیین  ATCداراي اهمیت زیهاد و اولویهت اصهلي
است به طوريكه صاحبان سیستمهاي انتقال ،زمان بسیار زیادي را صرف محاسبه دقیق آن ميكنند.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي حدود مختلف پایداري در شبكههاي انتقال با ظرفیت باال و
پس از آن تدوین استانداردهاي الزم جهت طراحي خطوط انتقال  ،HVDCبا در نظرگیري حفظ پایداري ایهن
سیستمها ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تجزیه و تحلیل محاسبات مكانیكي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در تهیه مباني طراحي مكانیكي براي تدوین استاندارد جامع مهندسهي و طراحهي خطهوط انتقهال ،كهه شهامل
طراحي و تعیین مشخصات مكانیكي هادي ،طراحي برج ،طراحي فونداسهیون و تعیهین مشخصهات مكهانیكي
براي انجام طراحي بهینه خط ميباشد ،مراحل كار به شرح زیر باید انجام شود:



محاسبات كشش و فلش



تعیین اسپن اقتصادي



انتخاب پارامتر بهینه برجگذاري



تعیین فواصل الكتریكي روي برج و زوایاي انحراف



تعیین مقاومت الكترومكانیكي مقره

در این پروژه با استفاده از آزمایش هاي الزم ،مقدار و حدود پارامترهاي فوق با توجه به مشخصات هاديها و
همچنین مشخصات آب و هواي منطقه ،براي استفاده در بخش طراحي ،تهیه و تنظیم ميگردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني محاسبات آلودگي و خوردگي و اثرات آن خطاهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ()HVDC
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مقاوم بودن و دوام آورد ن در برابر خوردگي یك ویژگي بسیار مهم محسوب ميگردد .هاديهاي آلومنیومي كه
در خطوط انتقال نیرو و توزیع هوایي بكار ميروند بسته به شرایط جهوي و جغرافیهایي مسهیر خهط در معهرض
عوامل گوناگون قرار گرفته و از آنها تأثیر مي پذیرند یكي از عوامل بسیار مؤثر بر طول عمر مفید هاديههاي
آلومینیمي پدیده خوردگي است.

به عنوان مثال هنگامي كه این هاديها در خطوطي نصب مي شوند كه از منهاطق فرسهاینده و خورنهده ماننهد
سواحل دریا ،مناطق صنعتي ،مولد دودهاي اسیدي ،كویرهاي نمكي ،نزدیكي آتشفشهآنهها و نظهایر آن عبهور
ميكنند ،الزم است كه كلیه عوامل موجب خوردگي در این گونه مناطق را به دقت مورد توجه قرار داد .با توجه
به بررسيهاي انجام شده در شرایطي كه امكان خوردگي باال است ،اسهتفاده از ههاديههاي مخصوصهي الزم
است.
در این پروژه ،ابتدا به عوامل خوردگي پرداخته ميشود و در ادامهه راهههاي مقابلهه بها آن و همچنهین معیهار
خطرناك بودن این خوردگي تعین ميشود .و سپس معیار انتخاب هاديهاي گوناگون براي محیطهاي مختلف
تعیین ميشود.
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اقدام  :5بررسي روش هاي نوین طراحي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
این اقدام ،خود شامل دو پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ( )EHVACاز سراسر
دنیا به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال
مدت زمان اجراي پروژه
بودجه پیشبینهي شهده جههت اجهراي
پروژه
تشریح فعالیت

 6ماه
--آمار و اطالعات الزمه هر نوع تجزیه و تحلیل و پیشبیني مي باشد .امروزه مقوله آمار در كلیه ابعاد زندگي از جمله :
فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و ...از اهمیت باالیي برخوردار است به طوري كه برنامهریزي بدون آمهار و اطالعهات
دقیق ،نوعي انشاي اقتصادي یا توسعهاي است كه نمود عیني و عملي خواهد داشت.
مبنا و زیر بناي هر نظام فعال ،آمارهاي دقیق و قابل اتكاست و تجربه نشان داده است كه در جامعه انساني كمتهر
كاري به نتیجه مورد انتظار نایل ميشود مگر آنكه اطالعات الزم و كافي از جوانب مختلف آن كار در اختیار باشد.
اما این تحلیل ،زماني موثر و سودمند است كه از اطالعات صحی و دقیق منتج شود .اطالعات از لحظه تولید ممكن
است از كانالهاي مختلفي عبور كند و گروههاي مختلفي در این مسیر ،آن را سهواا یا عمداا مطابق بها منهافع خهود
تغییر دهند .جمع آوري اطالعات به محض تولید و در جایي كه تولید ميشود(قبل از گذر از كانهالههاي متفهاوت)،
بهترین روش حصول اطمینان از صحت و دقت آن ميباشد.

بدیهي است :اتخاذ تصمیم بهینه در جوامع پیشرفته بستگي به عواملي دارد كه از جمله آن عوامل ،در اختیار داشتن
آمار واطالعات صحی و بهنگام است ،از این رو آمار ،همچون چراغي براي روشن كردن نقاط تاریك تصمیمگیري
صری و بي ابهام است.
براین اساس و با توجه به اهمیت تدوین نظام آمار و اطالعات ،با الهام از آمار و اطالعهات و تجهارب بههرهبهرداران
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نام پروژه :استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ( )EHVACاز سراسر
دنیا به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال
خطوط انتقال با ظرفبت باال  EHVACاز سراسر دنیا ،نقشه راه و اهداف و راههاي رسیدن بهه آنهها بهراي كشهور
هموار شده و برنامهریزيهاي صورت گرفته نمود واقعيتري خواهند یافت.
براي انجام این پروژه ابتدا باید اطالعات الزم جهت نیل به اهداف فهوق مشهخص گردنهد و سهپس شهركتهها و
نهادهایي كه زمینه كاري آنها مرتبط است شناسایي شده و تحت پرسشنامه ها و یا با مراجعه حضوري به آنهها،
اطالعات جمعآوري گردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ( )HVDCاز سراسر دنیا
به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

آمار و اطالعات الزمه هر نوع تجزیه و تحلیل و پیش بیني مي باشد .امروزه مقوله آمار در كلیه ابعاد زندگي از
جمله  :فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و ...از اهمیت باالیي برخوردار است به طوري كه برنامهریزي بدون آمار و
اطالعات دقیق ،نوعي انشاي اقتصادي یا توسعه اي است كه نمود عیني و عملي خواهد داشت.
مبنا و زیر بناي هر نظام فعال ،آمارهاي دقیق و قابل اتكاست و تجربه نشان داده است كه در جامعه انساني كمتر
كاري به نتیجه مورد انتظار نایل ميشود مگر آنكه اطالعات الزم و كافي از جوانب مختلف آن كار در اختیار
باشد.
اما این تحلیل ،زماني موثر و سودمند است كه از اطالعات صحی و دقیق منتج شود .اطالعات از لحظه تولید
ممكن است از كانالهاي مختلفي عبور كند و گروههاي مختلفي در این مسیر ،آن را سهواا یا عمداا مطابق با منافع
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نام پروژه :استخراج آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبردارآنهاديهاي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال ( )HVDCاز سراسر دنیا
به منظور بهبود عملكرد سیستم انتقال
خود تغییر دهند .جمع آوري اطالعات به محض تولید و در جایي كه تولید ميشود(قبل از گذر از كانالهاي
متفاوت) ،بهترین روش حصول اطمینان از صحت و دقت آن مي باشد.

بدیهي است  :اتخاذ تصمیم بهینه در جوامع پیشرفته بستگي به عواملي دارد كه از جمله آن عوامل ،در اختیار
داشتن آمار واطالعات صحی و بهنگام است ،از این رو آمار ،همچون چراغي براي روشن كردن نقاط تاریك
تصمیمگیري صری و بي ابهام است.
براین اساس و با توجه به اهمیت تدوین نظام آمار و اطالعات ،با الهام از آمار و اطالعات و تجارب بهرهبرداران
خطوط انتقال با ظرفبت باال  HVDCاز سراسر دنیا ،نقشه راه و اهداف و راههاي رسیدن به آنها براي كشور
هموار شده و برنامهریزيهاي صورت گرفته نمود واقعيتري خواهند یافت.
براي انجام این پروژه ابتدا باید اطالعات الزم جهت نیل به اهداف فوق مشخص گردند و سپس شركتها و
نهادهایي كه زمینه كاري آنها مرتبط است شناسایي شده و تحت پرسشنامهها و یا با مراجعه حضوري به آنها،
اطالعات جمعآوري گردد.
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اقهههدام  :6ایجهههاد زیرسهههاختههههاي سهههختافهههزاري سیسهههتم انتقهههال بههها ظرفیهههت بهههاال
()EHVAC, HVDC
این اقدام ،خود شامل پنج پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي و تعیین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههاي ارزیابي اجزاي  HVDCو عملكرد سیستم و راه اندازي آزمایشگاه
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

شریح فعالیت

آزمایشگاههاي  HVDCدر ابتدا به منظور مطالعات الزم جهت تعیین استانداردهاي مورد نیاز كاربرد دارند.
آزمایشگاه  HVDCاهمیت خود را آنجا نشان ميدهد كه بایهد آزمهونههاي مختلفهي روي تمهامي تجهیهزات
 HVDCقبل از نصب و بهرهبرداري و در حین نصب و بهرهبرداري ،بر روي آنها انجام شود.
تجهیزات فوق فشارقوي مختلفي از جمله ترانسفورماتور ،برقگیر ،مقره ،خازن و … ،و با توجه به لهزوم انجهام
آزمون بر روي آنها ،احتیاج مبرمي به آزمایشگاههاي فوق فشارقوي مجهز و كامل در داخل كشهور احسهاس
ميشود .این نیاز وقتي جدي شده و بیشتر خودش را نشهان مهيدههد كهه بهدانیم هزینهه تسهت تجهیهزات در

آزمایشگاههاي خارج از كشور ،بسیار باال بوده و زمان زیادي را نیز مصروف خواهد داشت.
لذا با طرح تجهیز و توسعه آزمایشگاههاي فوق فشار قوي سعي شده است كه حتيالمقهدور بها رفهع كمبودهها
ونارسایيها ،آزمایشگاهها را در جهت رفع نیازهاي صنعت برق موثرتر وكارآمدتر نمود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي و تاسیس آزمایشگاه شبیهساز  HVDCبه منظور مطالعه عملكرد دینامیكي و آزمایش سیستمهاي كنترل و حفاظت
مربوط به سیستمهاي  ،HVDCمطالعات عملكرد دینامیكي سیستم قدرت  AC/DCیكپارچه و مطالعات مربوط به تنش تجهیزات
مدت زمان اجراي پروژه
بودجه پیشبینهي شهده جههت اجهراي
پروژه
تشریح فعالیت

 24ماه
--آزمایشگاههاي فشار قوي  ،DCدر ابتدا به منظور مطالعات الزم جهت تعیین استانداردهاي مورد نیاز كاربرد دارند.
آزمایشگاه فشار قوي ،DCاهمیت خود را آنجا نشان ميدهد كه باید آزمونهاي مختلفي روي تمهامي تجهیهزات فهوق
بهرهبرداري ،بر روي آنها انجام شود.
فشار قوي قبل از نصب و بهرهبرداري و در حین نصب و 
تجهیزات فشارقوي مختلفي از جمله ترانسفورماتور ،برقگیر ،مقره ،خازن و … ،و با توجه به لزوم انجام آزمون بر روي
ميشود .این نیهاز وقتهي
آنها ،احتیاج مبرمي به آزمایشگاههاي فشارقوي  ،DCمجهز و كامل در داخل كشور احساس 
جدي شده و بیشتر خودش را نشان ميدهد كه بدانیم هزینه تست تجهیزات در آزمایشگاههاي خارج از كشور ،بسهیار
باال بوده و زمان زیادي را نیز مصروف خواهد داشت.
همچنین در این آزمایشگاه#ها ،باید امكان شبیهسازي شبكههاي  HVDCوجود داشته باشد تا بتوان عملیات دینامیكي
و سیستمهاي كنترل و حفاظت مربوط به این شبكهها را مورد مطالعه قرار داد.
لذا با طرح تجهیز و توسعه آزمایشگاههاي فشار قوي  ،HVDCسعي شده است كهه حتهيالمقهدور بها رفهع كمبودهها
ونارسایيها ،آزمایشگاهها را در جهت رفع نیازهاي صنعت برق موثرتر وكارآمدتر نمود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي و تجهیز آزمایشگاههاي مرجع فشار قوي به منظور توانایي تست تجهیزات EHVAC

مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

آزمایشگاه هاي فوق فشار قوي در ابتدا به منظور مطالعات الزم جهت تعیین اسهتانداردهاي مهورد نیهاز كهاربرد
دارند.
آزمایشگاه فوق فشار قوي اهمیت خود را آنجا نشان ميدهد كه باید آزمونهاي مختلفي روي تمامي تجهیزات
فوق فشار قوي قبل از نصب و بهرهبرداري و در حین نصب و بهرهبرداري ،بر روي آنها انجام شود.
تجهیزات فوق فشارقوي مختلفي از جمله ترانسفورماتور ،برقگیر ،مقره ،خازن و … ،و با توجه به لهزوم انجهام
آزمون بر روي آنها ،احتیاج مبرمي به آزمایشگاههاي فوق فشارقوي مجهز و كامل در داخل كشور احسهاس
ميشود .این نیاز وقتي جدي شده و بیشتر خودش را نشان مهيدههد كهه بهدانیم هزینهه تسهت تجهیهزات در

آزمایشگاههاي خارج از كشور ،بسیار باال بوده و زمان زیادي را نیز مصروف خواهد داشت..
لذا با طرح تجهیز و توسعه آزمایشگاههاي فوق فشار قوي سعي شده است كه حتيالمقدور با رفع كمبودهها و
نارسایيها ،آزمایشگاهها را در جهت رفع نیازهاي صنعت برق موثرتر وكارآمدتر نمود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي ضرورت راهاندازي آزمایشگاه تخصصي  EHVACبه منظور انجام مطالعات خاص سیستم EHVAC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني اجزاي مختلف شبكه  700كیلوولت خطهوط انتقهال نیهرو ،كهه در
آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار ميگیرند ،بصورت استاندارد تهیه گردد .جهت نیل به این اههداف و
همچنین مطالعه مستمر بر خطوط و اجزاي مختلف آن ،نیاز به احداث آزمایشگاههایي با این قابلیهت احسهاس
ميشود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :طراحي و تهیه نرم افزار آنالیز و شبیهسازي سیستم انتقال HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به ضرورت شبیه سازي سیستمهاي قهدرت مجههز بهه خطهوط ، HVDCنهرم افزارههاي محاسهباتي
ميبایستي داراي توانایي مدل سازي و شبیهسازي خطوط  HVDCدر شبكههاي قدرت را به همراه سایر اجزاء
دارا باشند.
در این پروژه ميبایست چگونگي و روش ایجاد قابلیت شبیهسهازي خطهوط  HVDCبهراي نهرمافهزار مهذكور
بررسي و نشان داده شود و سپس به تهیه و تولید این نرمافزار پرداخته شود.
از جمله قابلیتهاي مهمي كه این نرم افزار باید داشته باشد ،عبارتند از:



شبیهسازي مبدلهاي الكترونیك قدرت



توانایي پخش بار



اتصال همزمان شبكههاي AC,DC



بررسي سط اتصال كوتاه



مطالعه رفتار هارمونیكي شبكه
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اقدام  :7امكانسنجي ،طراحي و ساخت تجهیزات اصلي خطوط سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
این اقدام ،خود شامل شش پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكان سنجي ،طراحي و ساخت انواع دكل موردنیاز براي سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطهوط بها
ظرفیت باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي
ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،دكلهاي نگهدارنده این خطوط ميباشد كه با توجه به سیمهاي مهورد اسهتفاده،
داراي مشخصات منحصر بفردي ميباشند .در نتیجه با توجه به نیازهاي كشور از لحاظ نوع زمین ،تنوع
اب و هوایي و همچنین نیازهاي فني ،نوع دكلها و مشخصات كلي آنها مشخص ميشود.
اقدام بعدي در این زمینه ،شناسایي تولید كنندههاي داخلي دكلهاي خطوط بهرق و شناسهایي توانهایي
آنها در تولید دكل هاي با مشخصات الزم و تعیین شده است .در صورت بهرآورده نكهردن مشخصهات
الزم توسط تولیدكنندههاي داخلي ،الزم است طرح نتقال فناوري توسط تولیدكنندگان خهارجي در ایهن
زمینه بررسي شود.
در روند ساخت این تجهیزات ،همواره باید این معیارها را بررسي نمود:



میزان دقت روند طراحي تجهیز



گزارش تحلیل فني-اقتصادي



وضعیت نمونه اولیه ساخته شده از تجهیزات اصلي پست



تعداد آزمونهاي انجام شده طبق استاندارد مرتبط

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :طراحي و ساخت سیمهاي محافظ براساس استانداردها
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،سیمهاي محافظ این خطوط ميباشد كه كه با توجه به سیمهاي مورد اسهتفاده ،داراي
مشخصات منحصر بفردي ميباشند .وظیفه اصلي سیم محافظ هوائي كه در باالي برج و در ارتباط فیزیكي با
بدنه آن نصب ميگردد حفاظت سیستم انتقال انرژي در مقابل اصابت مستقیم صاعقه به سیم ههادي و ولتهاژ
القائي در هاديها در اثر اصابت صاعقه به زمین اطراف خط ميباشد.
سیم محافظ هوائي طوري نصب ميگردد كه زاویه حفاظت مناسبي بهراي ههاديههاي خهط فهراهم آورد .در
صورتي كه این زاویه نتواند توسط یك سیم تأمین شود دو سیم محافظ كشیده ميشود .سیم محهافظ ههوائي
مستقیماا به برج متصل ميشود و بدین ترتیب جریآنهاي ناشي از تخلیه جوي و رعد و برق را به زمین منتقل
ميكند .از طرفي سیم محافظ وظیفه انتقال جریآنهاي اتصال كوتاه به زمین را هم عهده دار بوده و از لحهاظ
مكانیكي نیز بایستي مقاومت كششي مناسب را دارا باشد.
در نتیجه با توجه به نیازهاي كشور از لحاظ نوع زمین ،تنوع اب و هوایي و همچنین نیازهاي فني ،نوع دكلها
و مشخصات كلي آنها مشخص ميشود.
اقدام بعدي در این زمینه ،شناسایي تولید كنندههاي داخلي سیمهاي محافظ خطوط برق و شناسهایي توانهایي
آنها در تولید سیم ةاي محافظ با مشخصات الزم و تعیین شده است .در صورت بهرآورده نكهردن مشخصهات
الزم توسط تولیدكنندههاي داخلي ،الزم است طرح انتقال فناوري توسط تولیدكنندگان خارجي در ایهن زمینهه
بررسي شود.
در روند ساخت این تجهیزات ،همواره باید این معیارها را بررسي نمود:

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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نام پروژه :طراحي و ساخت سیمهاي محافظ براساس استانداردها



میزان دقت روند طراحي تجهیز



گزارش تحلیل فني-اقتصادي



وضعیت نمونه اولیه ساخته شده از تجهیزات اصلي پست



تعداد آزمونهاي انجام شده طبق استاندارد مرتبط

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي انواع هاديهاي متداول (استاندارد) و هاديهاي جدید مورداستفاده در سیستمهاي EHVAC

مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،كابلهاي خطوط انتقال با ظرفیت باال  EHVACاست ،كه با توجه بهه نهوع شهبكه،
داراي مشخصات منحصر بفردي ميباشند .در نتیجه با توجه به نیازهاي كشور از لحاظ فني ،نوع مقرههها و
مشخصات كلي آنها مشخص ميشود.
اقدام بعدي در این زمینه ،شناسایي تولید كنندههاي داخلي كابلهاي خطوط برق و شناسایي توانایي آنها در
تولید كابلهاي مخصوص سیستمهاي  EHVACبا مشخصات الزم و تعیین شده است .جهت اطالع از این
توانائي براي انجام این پروژه ابتدا باید اطالعات و مشخصات الزم كابلهاي  EHVACمشهخص گهردد و
سپس از شركت هاي سازنده كابل شناسایي شده و مشخصات فوق به آنها ارائه گهردد و برنامهه و توانهائي
آنها جهت ساخت كابلهاي فوق ارزیابي شود .در صورت بهرآورده نكهردن مشخصهات الزم توسهط تولیهد

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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نام پروژه :بررسي انواع هاديهاي متداول (استاندارد) و هاديهاي جدید مورداستفاده در سیستمهاي EHVAC

كنندههاي داخلي ،الزم است طرح انتقال فناوري توسط تولیدكنندگان خارجي در این زمینه بررسي شود.
در روند ساخت این تجهیزات ،همواره باید این معیارها را بررسي نمود:



میزان دقت روند طراحي تجهیز



گزارش تحلیل فني-اقتصادي



وضعیت نمونه اولیه ساخته شده از تجهیزات اصلي پست



تعداد آزمونهاي انجام شده طبق استاندارد مرتبط

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي ساخت مقرههاي قابلاستفاده در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،مقرههاي قابل استفاده در این خطوط مهيباشهد كهه بها توجهه بهه نهوع شهبكه ،داراي
مشخصات منحصر بفردي ميباشند .در نتیجه با توجه به نیازهاي كشور از لحاظ فني ،نوع مقرهها و مشخصات
كلي آنها مشخص ميشود.
اقدام بعدي در این زمینه ،شناسایي تولیدكنندههاي داخلي دكل هاي خطوط برق و شناسایي توانایي آنهها در

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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نام پروژه :امكانسنجي ساخت مقرههاي قابلاستفاده در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
تولید دكل هاي با مشخصات الزم و تعیین شهده اسهت .در صهورت بهرآورده نكهردن مشخصهات الزم توسهط
تولیدكنندههاي داخلي ،الزم است طرح انتقال فناوري توسط تولیدكنندگان خارجي در این زمینه بررسي شود.
در روند ساخت این تجهیزات ،همواره باید این معیارها را بررسي نمود:



میزان دقت روند طراحي تجهیز



گزارش تحلیل فني-اقتصادي



وضعیت نمونه اولیه ساخته شده از تجهیزات اصلي پست



تعداد آزمونهاي انجام شده طبق استاندارد مرتبط

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي طراحي و ساخت مواد عایقبندي نوین براي عایقبندي خارجي
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطهوط بها ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،مواد عایقبندي نوین جهت استفاده در عایقبندي خارجي لوازم خطوط انتقال ميباشد ،كه
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نام پروژه :امكانسنجي طراحي و ساخت مواد عایقبندي نوین براي عایقبندي خارجي
كه با توجه به سیمهاي مورد استفاده ،داراي مشخصات منحصر بفردي ميباشند.
عایق الكتریكي یا نارسانا ،مادهاي است كه به میدآنهاي الكتریكي پاسخ نميدهد و كامالا در برابر جریان بارهاي
الكتریكي مقاومت ميكند .در عمل عایق كامل وجود ندارد ،بنابراین مواد ديالكتریك با ثابت ديالكتریك باال را
عایق الكتریكي مينامند.
برخي مواد همچون شیشه ،كاغذ یا پلي تترافلوئورواتیلن ،عایقهاي الكتریكي بسیاز خوبي هستند .ایهن مهواد بهه
همراه بسیاري دیگر از انواع عایقها براي عایقبندي سیمهاي برق و كابلها و همچنین مقهرههها بسهیار خهوب
هستند.
در نتیجه با توجه به نیازهاي كشور از لحاظ نوع زمین ،تنوع اب و هوایي و همچنین نیازهاي فني ،نوع دكلها و
مشخصات كلي آنها مشخص ميشود.
اقدام بعدي در این زمینه ،شناسایي تولیدكنندههاي داخلي این مواد عایقي و شناسایي توانایي آنها در تولید ایهن
مواد با مشخصات الزم و تعیین شده است .در صورت برآورده نكردن مشخصهات الزم توسهط تولیدكننهدهههاي
داخلي ،الزم است طرح انتقال فناوري توسط تولیدكنندگان خارجي در این زمینه بررسي شود.
در روند ساخت این تجهیزات ،همواره باید این معیارها را بررسي نمود:



میزان دقت روند طراحي تجهیز



گزارش تحلیل فني-اقتصادي



وضعیت نمونه اولیه ساخته شده از تجهیزات اصلي پست



تعداد آزمونهاي انجام شده طبق استاندارد مرتبط

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي ساخت كابلهاي متداول در سیستمهاي انتقال HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،كابلهاي خطوط انتقال با ظرفیت باال  HVDCاست ،كه با توجه به نوع شهبكه ،داراي
مشخصات منحصر بفردي ميباشند .در نتیجه با توجه به نیازهاي كشور از لحاظ فني ،نوع مقرهها و مشخصات
كلي آنها مشخص ميشود.
اقدام بعدي در این زمینه ،شناسایي تولید كنندههاي داخلي كابلهاي خطوط برق و شناسایي توانایي آنهها در
تولید كابلهاي مخصوص سیستمهاي  HVDCبا مشخصات الزم و تعیین شده اسهت .جههت اطهالع از ایهن
توانائي براي انجام این پروژه ابتدا باید اطالعات و مشخصات الزم كابلهاي  HVDCمشخص گردد و سپس
از شركتهاي سازنده كابل شناسایي شده و مشخصات فوق به آنها ارائه گردد و برنامه و توانائي آنها جههت
ساخت كابلهاي فوق ارزیابي شود .در صورت برآورده نكردن مشخصات الزم توسط تولیدكنندهههاي داخلهي،
الزم است طرح انتقال فناوري توسط تولیدكنندگان خارجي در این زمینه بررسي شود.
در روند ساخت این تجهیزات ،همواره باید این معیارها را بررسي نمود:



میزان دقت روند طراحي تجهیز



گزارش تحلیل فني-اقتصادي



وضعیت نمونه اولیه ساخته شده از تجهیزات اصلي پست



تعداد آزمونهاي انجام شده طبق استاندارد مرتبط

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :1تهیه و تدوین معیارهاي طراحي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
این اقدام ،خود شامل شش پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه و تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي بهینه پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به نقشه تكخطي و شماي اتصال انتخاب شده ،محل شینهها و تجهیزات فشار قوي و نحهوه اتصهال
آنها به یكدیگر با هاديهاي ارتباطي به شكل مناسب انتخاب شده ،آنچنانكه كلیه هاديهاي سه فاز تحت
ولتاژ در فواصل عایقي كافي و مناسب فاز-فاز و فاز-زمین واقع گردیده و فواصهل ایمنهي و نكهات اسهتاندارد
رعایت شده باشند .این عمل به پیاده نمودن تجهیزات یا اصطالحا بهه جانمهایي پسهت موسهوم اسهت .نقشهه
جانمایي باید شامل نقشه پالن و مقاطع مختلف پست بوده كه بتهوان جزئیهات زیهادي را روي ایهن نقشهههها
منعكس نمود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تحلیل و طبقهبندي شرایط اقلیمي و آلودگي و تعیین اثرات آن بر عملكرد سیستم انتقال  EHVACو HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

به منظور پاسخگویي به طیف وسیع نیازهاي گوناگون بصورتي كه تا آنجا كه امكان دارد از ایجهاد تنهوع غیهر
الزم جلوگیري گردد ،ضروري است تا اقالم و آیتمهاي شرایط محیطهي ،اقلیمهي و آلهودگي كهه داراي طیهف
گستره وسیعي هستند شناسائي و بصورت بهینه تنوعردائي شوند.
یكههي از فاكتورهههاي مهههم و اساسههي در طراحههي پسههتههها كههه تههاثیر مسههتقیم و بسههیار زیههادي در هزینههه
سرمایهگذاريهاي اولیه و هزینههاي دوران بهرهبرداري خواهد داشت فاكتور شهرایط اقلیمهي منهاطق احهداث
پستها ميباشند كه به جهت تنوع بسیار زیاد در شرایط اقلیمي مناطق مختلف ایران در صورتيكه براي ههر
نقطه شرایط طبیعي آن منطقه منظور گردد ،طراحيها ،تاسیسهات و تجهیهزات بسهیار گونهاگون و متنهوع و در
نتیجه صرفنظر از افزایش زمانبري اجراي پروژهها هزینهها نیز بسیار باال خواهد رفت.



پارامترهاي محیطي موثر در طراحي پستها



وضعیت و شرایط اقلیمي كشور



درجه حرارت هوا



بارندگي و تعداد روزهاي بارندگي



باد و تعداد روزهایي كه شامل انواع باد میشوند



آلودگي



زمین ارزه



مشخصات هیدرولوژي

هدف از انجام این پروژه ،مطالعه بر روي انواع این شرایط و تاثیر آنها برروي پارامترهها و تجهیهزات مختلهف
ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي ساختماني سیستم انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

هدف از تهیه این استاندارد ،ارائه معیارها و عوامل مرتبط با طرحهاي بهینه ساختماني پستههاي انتقهال نیهرو
ميباشد.
بخش ساختماني پستهاي انتقال نیرو شامل قسمتهاي ساختمانهاي (ابنیه) اصلي و جنبي ،فونداسهیونهها،
تسطی و محوطهسازي ،دیواركشي ،كانالهاي كابل و سازهاي مربوط ميباشد.
آنچه مورد بررسي و مطالعه قرار ميگیرد ،انواع طرحهاي ساختمانهاي اصلي و جنبي هر پسهت كهه معمهوال
شامل مجموعه ساختمان كنترل ،نگهباني ،دیزل و انبار ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه استانداردهاي قابلیت اطمینان سیستم انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

هدف از این استاندارد انتخاب ارزانترین نوع شینهبندي با باالترین قابلیت اطمینان ميباشد .بطوريكه قیمهت
شینهبندي و تجهیزات را با ارزش قابلیت اطمینان آن یعني هزینههاي قطعي جمع كرده و این حاصل كمترین
مقدار را داشته باشد.
قابلیت اطمینان بطور كلي در رابطه با توزیع زماني خراب شدن و یا فاصله زماني بهین خرابهيههاي وسهایل و
سیستمها ميباشد .بجز در تجهیزات یكبار مصرف مانند برخي تجهیزات تسلیحاتي ،بقیه وسهایل و سهییتمهها
بصورت طراحي و ساخته ميشوند كه براي مدتي دوام داشته باشند .ولي بخاطر متغیرهایي در زمان سهاخت و
بخصوص شرایط مختلف استفاده ،رمان خراب شدن و یا فاصله بین خرابيهاي تمام وسایل و یا سیسهتمههاي
یك نوع ،یكسان نميباشد و داراي تغییراتي است.
در نتیجه بطور كلي قابلیت اطمینان یك وسیله یا یك سیستم براي مدت زمان مورد نیاز  tmعبهارت اسهت از
احتمال سالم ماندن و انجام وظیفه كردن آن وسیله یا سیستم در این مدت زمان ميباشد.
پستها ي شبكه انتقال برق وظیفه مهم تبدیل ولتاژ از یك سط به سط دیگهر ،حفاظهت سیسهتم قهدرت و
همچنین ایجاد امكان بهرهبرداري مناسب از سیستم برقرساني را بر عهده دارند .این پستها به علت داشهتن
تجهیزات گوناگون و احتمال ایجاد اشكال و خرابي در آنهها در مهواردي باعهث اخهتالل و قطعهي محلهي در
برق رساني شده و در مواردي باعث ضعیف شدن شبكه انتقال و در موارد دیگر باعث اختالل كلي و قطعيهاي
وسیع و همهجانبه سیستم برق گردند.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل شناسایي و استاندارد سازي شینهبندي پستهاي انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

هدف از این استاندارد معرفي انواع شینهبندي هاي موجود در پستهاي فوق فشار قوي و مقایسهه آنهها از
لحاظ فني و اقتصادي ميباشد.
پستهاي انتقال انرژي با ولتاژ باال ،به منظور ارتباط شبكه سراسهري و تبهادل انهرژي بهین مراكهز تولیهد و
مصرف احداث ميگردند .اتصال الكتریكهي فیهدرهاي ورودي و خروجهي بهه یكهدیگر در پسهتهها توسهط
شینههاي فشار قوي امكانپذیر ميگردد و جریان حاصل از فیدرهاي ورودي در شینه سراسري بها یكهدیگر
جمع شده و در فیدرهاي خروجي توزیع ميگردند .بهمین علت الزم است شینههها از ظرفیهت كهافي جههت
دریافت تمامي انرژي و توزیع آن برخوردار باشند.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تحلیل اقتصادي دقیق و جامع هزینههاي طراحي و ساخت پست انتقال با ظرفیت باال ( EHVACو )HVDC
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از بررسي استانداردها و منابع و تدوین و تهیه استانداردهاي مورد نیاز در طراحي پستهاي خطوط انتقال بها
ظرفیت باال ،نوبت به تهیه لیست اقدامات و فعالیتهاي مورد نیاز و قابل پیشبیني در طراحي و ساخت اینگونهه
پستها ميباشد.
در حال حاضر در داخل كشور ،توانائي ساخت چنین پستهاي با ولتاژ باال وجود نهدارد و تجربههاي ههم در ایهن
زمینه موجود نميباشد ،پس با توجه به جدید بودن پروژه ،بودجه در نظر گرفته در ابتدا باید بیش از حد پیشبیني
شده درنظر گرفته شود تا مقداري از آن صرف كسب تجربه ودر این زمینه گردد.
هدف از انجام این پروژه،
و  EHV ACميباشد.

تحلیل اقتصادي هزینهاي طراحي و ساخت پستهاي انتقال با ظرفیت باالي HVDC
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اقدام  : 2تهیه و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحي براي انتخهاب و كهاربرد تجهیهزات
بهكار رفته در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
این اقدام ،خود شامل نانزده پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي قدرت
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

ترانسفورماتور ماشین استاتیكي است كه ازط ریق القاي الكترومغناطیسي ،ولتاژ و جریان متنهاوب الكتریكهي را
بدون تغییري در فركانس بین دو یا چند سیم پیچ به مقادیر مختلف تبدیل ميكند .ترانسفورماتورها در پستهاي
نیروگاهي به منظور باالبردن ولتاژ براي انتقال اقتصادي قدرت و در پستهاي فوق توزیع و توزیهع بهه منظهور
پایین آوردن ولتاژ به مقادیر موردنیاز و قابل مصرف بكار گرفته ميشوند.

ساختار یك ترانسفورماتور قدرت به طور كلي شامل یك هسته مغناطیسي است كه دو یا چند سیم پیچ بر روي
آن قرار گرفته اند.مجموعه هسته و سیم پیچ در داخل تانك قرار دارند.

در این پروژه ،هدف اصلي ،تدوین معیارهاي طراحي این ترانسفورماتورها ميباشد.
به تعدادي از آنها اشاره ميشود:



انتخاب نوع ترانسفورماتور



انتخاب ظرفیت



امپدانس اتصال كوتاه



سطوح عایقي



میزان مجاز افزایش درجه حرارت روغن و سیمپیچ
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي قدرت



نحوه اتصال و گروه برداري



تپ چنجر



بوشینگها



تلفات



بارگیري

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي جریان ،ولتاژ خازني و زمین-كمكي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

ترانسفورماتور جریان ) (CTبه خوبي در تجهیزات سیستم قدرت جا افتاده است .اما بطور كلي صرفا بهه عنهوان
وسیلهاي كه جریان اولیه را در یك سط كاهش یافته بازسازي ميكند ،شناخته ميشود .یهك ترانسهفورماتور
جریان طراحي شده براي مقاصد اندازهگیري در یك محدوده جریان تا مقدار نامي مشخصي كه معموال مطابق
با جریان نامي مدار است ،كار ميكند و مقدار مشخصي خطاي اندازهگیري دارد.
هدف در این تعیین اصول و معیارهاي طراحي این ترانسفورماتورها با توجه به نیازهاي متفاوت در پهروژهههاي
مختلف ميباشد كه به تعدادي از این معیارها اشاره ميشود:



جریان اسمي
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي ترانسفورماتورهاي جریان ،ولتاژ خازني و زمین-كمكي



نسبت تبدیل اسمي



جریان حرارتي اسمي دائمي



جریان حرارتي اسمي موقتي



مقدار بار



قدرت خروجي اسمي



خطاي جریان (خطاي تبدیل)



جابجایي فاز

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي راكتور سري و موازي
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

راكتورهاي موازي در سیستمهاي فوق ولتاژ باال به منظور كاهش خاصیت خازني به وجود آمده توسط خطهوط
و یا كابلها بكار ميروند.
كاربرد راكتورهاي موازي به دو دلیل زیر صورت ميگیرد:
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي راكتور سري و موازي



پایداري سیستم از نظر خاصیت خازني خط



كنترل ولتاژ و نهایتا گرفتن توان راكتیو در شرایط بار كم

اما راكتورهاي سري ،راكتانسهائي هستند كه جهت محدود نمودن جریان در شهرایط اتصهال كوتهاه ،كنتهرل
جریآنهاي خازني ،تنظیم و تعدیل جریان راهاندازي موتورها ،تهیه فیلترهاي فركانس باال كاهش توان اتصهال
كوتاه شبكه .غیره به كار ميروند.
راكتورهاي محدود كننده جریان اتصال كوتاه با توجه به مشخصه خاص و قیمت آنها باید بدون هسته باشند.
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كلید قدرت ،سكسیونر و تیغه زمین
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

عمل اصلي حفاظت شبكه در هنگام بروز اتصاليها و برقراري جریان عیب توسهط كلیهدهاي قهدرت صهورت
ميپذیرد .با قطع كلید قدرت ،قسمت معیوب شبكه از قسمتهاي بدون عیب و در حال كار شبكه جدا شهده و
ادامه كار و ثبات شبكه تامین ميشود.
دستیابي به حداكثر اطمینان در عملكرد كلیدهاي قدرت در شبكه و توانایي كامل آنها در قطع جریهان عیهب،
موجب ميگردد تا بررسيهاي الزم به منظور تعیین توانایي آنها در قطع جریان عیهب و تعیهین نهوع مناسهب
آنها با دقت زیاد و با توجه به كلیه پارامترهاي شبكه صورت پذیرد.
سكسیونر ها یا جداكنندهها نیز براي جدا كردن تجهیزات فشهار قهوي تحهت ولتهاژ از شهبكه و امكهان انجهام
تعمیرات بر آنها نصب ميشوند.
هدف از انجام این پروژه ،تعیین معیار هاي و اصول مناسهب جههت طراحهي مناسهب ایهن كلیهدها در شهبكه
ميباشد.
در زیر ،دو اطالعات مهم كه در طراحي كلیدها نقش دارند و پارامترهاي هركدام اشاره شده است:
الف) مشخصات و ویژگيهاي شبكه و سیستمي كه كلید در آن نصب و بهرهبرداري ميشود.



ولتاژ نامي



فركانس نامي



حداكثر ولتاژ سیستم



تعداد فاز



نحوه زمین كردن سیستم

ب) مشخصات محیطي و شرایط اقلیمي منطقه و محلي كه كلید در آن شرایط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كلید قدرت ،سكسیونر و تیغه زمین
ارتفاع محل نصب از سط دریا



حداكثر درجه حرارت محیط



حداقل درجه حرارت محیط



سرعت باد



میزان رطوبت نسبي



ضخامت یخ



شتاب زلزله

نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كلید قدرت ،سكسیونر و تیغه زمین
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

از جمله معیارهاي طراحي كلید:



نوع كلید



نوع مكانیزم قطع



تعداد پلها



كالس كلید



ولتاژ و جریان نامي



جریان نامي قطع
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157
ويرايش اول ،دي 1393
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي مبدلهاي AC/DC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

ميتوان گفت كه یكي از مهمترین بخشهاي یك پست  HVDCكه به عنوان قلب سیستم عمهل مهيكنهد،
مبدل آن است .حال به معرفي اجزاء این بخش ميپردازیم.
ولوهاي تریستوري :ولوهاي تریستوري عمل تبدیل  ACبه  DCو برعكس را انجام ميدهند و بنابراین عنصهر
كلیدي هر پست مبدل  HVDCهستند .معمول ترین ساختار در مبدلهاي  HVDCسهاختار گهروه  12پالسهه
شامل  3ولو چهارگانه است .هر ولو تریستوري شامل تعداد مشخصي تریستورهاي سري شده به همراه مدارات
جانبي آن ميباشد.
سیستم خنك كننده ماژول تریستوري :شركت زیمنس به عنوان یكي از بزرگترین سازندگان این سیستم ،بیش
از  25سال است كه از روش خنك كاري موازي با آب در ولوهاي خود استفاده ميكند و تا بحال دچار مشهكل
خوردگي نشده است .تریستورها در ماژولي تجمیع شدهاند كه هر سمت آن یك هیت سینك قرار گرفته است.
سیستم كنترل مبدل :كنترل مبدل تریستوري به عنوان یكي از مهمترین بخشهاي پست  ،HVDCاز اهمیت
و حساسیت ویژهاي برخوردار است .انتخاب استراتژي مناسهب كنترلهي و پیهادهسهازي صهحی آن بهه منظهور
عملكرد مطمئن و بهینه سیستم ،بسیار حائز اهمیت ميباشد .عالوه بهر اسهتراتژي و الگهوریتم كنتهرل مبهدل،
سیستم كنترل آتش مبدل جهت تعیین لحظه آتش ولوها نیز اهمیت ویژهاي دارد.
سیستمهاي انتقهال

هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي مبدلهاي AC/DC
با تكنولوژي  HVDCاست.
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي فیلترهاي هارمونیكي AC/DC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در شبكههاي  HVDCمهمترین و اصیلترین بخش را مبدلهاي یكسوكنندگي و اینورتوري تشكیل مهيدهنهد و
عملكرد این مبدلها موجب تولید هارمونیك در طرف  ACميشود كه این هارمونیكها بردونوع مشخص و غیر
مشخص تقسیم ميگردند .هارمونیكهاي مشخص بدلیل كاركرد ایدهآل مبدلها بوجود ميآینهد و همهواره فهرد
ميباشند .ولي هارمونیك هاي غیرمشهخص بهدلیل عملكهرد واقعهي مبهدلها (كموتاسهیون نهاموفق ،نامتعهادلي و
نامتقارني ولتاژ  ACو نامتقارن بودن پالسهاي آتش) ممكن است تمامي مولفههاي فرد و زوج را شامل گردنهد.
بنابراین همیشه در طرف  ACهارمونیكهاي گوناگون با دامنههاي مختلف ایجاد ميشوند.
هارمونیكهاي تولیدي مبدلهاي  HVDCاز كلیه مؤلفههاي زوج و فرد تشكیل ميگردند و موجب بروز نوسانات
دینامیكي محور روتور ژنراتورها شده كه دامنه این نوسانات وابسته به دامنه هارمونیكهاي جریهان  ACبهوده و
بهمین دلیل با زاویه آتش تریستورها راكتانس و مقاومهت خهط  DCتهوان انتقهالي  ،DCكموتاسهیون نهاموفق و
نامتعادل و نامتقارن بودن ولتاژ  ACبستگي دارد .بروز مداوم گشتاورهاي نوساني ایجاد شده برروي محور روتهور
موجب خستگي شدید محور شده و طول عمر آن را كاهش ميدهد و از طرفي اگر فركانس این گشتاور نوسهاني
با یكي از فركانسهاي طبیعي محور برابر شود ممكن است باعث ایجاد پدیده نوسانات زیر سنكرون گردد.

جهت جلوگیري از نوسانات دینامیكي مي توان از فیلترهاي باطیف فركانسي گسترده اسهتفاده كهرد .كهه در ایهن
مي توان تاحد زیادي اثرات هارمونیك در نوسانات دینامیكي و دیگر محدودیتهاي اعمالي ناشهي از آن را كهاهش
داد.
در این پروژه باید مطالعات بر روي فیلتر ها و تهیه و تنظیم مشخصات فیلترها در سطوح مختلف ولتهاژ و جههت
انتقال ظرفیتهاي مختلف انجام شود و نتایج بصورت استاندارد در اختیار طراحان قرار گیرد.
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب برقگیر ،سیستم حفاظت در برابر صاعقه ،زمین و سیستمهاي حفاظتي
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

منظور از سیستم حفاظت از صاعقه ،حفاظت پستهاي برق در برابر ضربات مستقیم صهاعقه بهر تجهیهزات و
شینهها با استفاده از هاديهاي حفاظتي موازي است.
این مشخصات نیازمنديهاي الزم براي مقادیر نامي ،جنس مواد تشهكیل دهنهده ،طراحهي ،سهاخت و آزمهون
تجهیزات سیستم حفاظت از صاعقه را ارائه مينماید.
هدف از این پروژه تهیه استانداردي براي طراحي عناصر سیستم حفاظت در برابر صاعقه و تعیهین مشخصهات
آنهاست .به تعدادي از عناصر و تجهیزات این سیستم اشاره ميشود:



هاديهاي حفاظتي



هاديهاي پایین آینده



اتصاالت
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات كوپلینگ و موجگیر
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توسعه شبكههاي انتقال انرژي الكتریكي بخصوص شبكههاي بهم پیوسته ،نیاز بهه ایجهاد ارتبهاط ،ارسهال و
دریافت اطالعات بین مراكز تولید ،پستهاي انتقال ،مراكز مصرف و مراكز كنترل غیر قابل اجتناب مهيگهردد .

جهت ارسال و دریافت سیگنالهاي مختلف نظیر مكالمات تلفني ،كنترل ،انهدازهگیهري و حفاظهت از راه دور و
پیامهاي تلكس در شبكههاي انتقال انرژي از سیستم  PLCاستفاده ميشود .در این سیستم ههر خهط انتقهال
نیرو( ) plcباید یك كانال مخابراتي دو طرفه بین دو انتهاي فشار قوي را تامین كند .روي سیسهتمههاي PLC

ميتوان تركیبي از مكالمه و عالئم كنترل از راه دور را بر پهناي باند مناسب سوار نمود.
عمده مزایاي سیستم  PLCنسبت به سایر روشهاي مخابراتي را ميتوان به شرح زیر برشمرد:



كیفیت مناسب در ارسال و دریافت اطالعات



استفاده از امكانات شبكه برق جهت ارتباطات



برد عملیاتي نسبتا وسیع



قابلیت دسترسي زیاد



استفاده اختصاصي توسط شركتهاي برق

سیستم  PLCدر انتهاي خطوط انتقال انرژي و نقطه ورود فیدرها به پست قرار ميگیرد و شامل تجهیزات زیر
است:



موج گیر



خازن كوپالژ



وسیله كوپالژ یا واحد تطبیق امپدانس



كابل ارتباطي كواكسیال

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
161
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات كوپلینگ و موجگیر



فرستنده  /گیرنده PLC

در این پروژه باید با توجه به سط ولتاژ ،پهناي باند قابل دستیابي ،محدوده كار فركانسي و توان پهوش پیهك،
اجزاي برشمرده براي یك سیستم  PLCرا طراحي نمود.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب مقرهها ،هماهنگي عایقي و عایقبندي در پستها
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مجموعه زنجیره مقره و یراقآالت متعلقه آن به لحاظ نگهداري هاديهاي پستها و حفظ فاصلهي عایقي الزم
بین هادي و بدنه برج در شرایط مختلف بارگذاري ،از اهمیت ویژهاي برخوردار ميباشد.
از سوي دیگر با انتخاب تركیب و شكل مناسبي براي زنجیره مقرههاي پستها ميتوان ضمن تامین مقاومهت
الكتریكي و مكانیكي مورد نیاز ،از هزینههاي طراحي و اجراي پستها به میزان قابل توجهي كاست.
هدف از تهیه این دستورالعمل ،بایستي شهناخت ویژگهي ههاي انهواع زنجیهره مقهره متهداول و نهایتها انتخهاب
مناسبترین گزینه در طراحي پستهاي با ظرفیت باال باشد.
هماهنگي عایقي شامل استقامت الكتریكي تجهیزات و كاربرد آنها در رابطه با اضافه ولتاژهایي اسهت كهه در
روي سیستم ظاهر ميشوند.
بطور كلي چهار معیار مهم باید به عنوان پایه مبحث هماهنگي عایقي در نظر گرفتهه شهود .كهه ایهن معیارهها
عبارتند از:



تنشهاي ناشي از اضافه ولتاژها
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب مقرهها ،هماهنگي عایقي و عایقبندي در پستها



استقامت الكتریكي تجهیزات



حفاظت در برابر اضافه ولتاژها



درجه مطلوب ایمني براي وسایل و تجهیزات موجود

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب شینه و یراقآالت
مدت زمان اجراي پروژه

 3ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

ریح فعالیت

در پستهاي فوق فشار قوي ،اتصال الكتریكي خطوط ورودي و خروجي به یكدیگر توسط شینههاي فشارقوي
امكانپذیر ميگردد و كلیه فیدرها از طریق شینه سراسري به یكدیگر متصل ميشوند .به همین دلیل در حالت
كلي الزم است شینهها از ظرفیت كافي جهت دریافت تمامي انرژي و توزیع آن برخوردار باشند.
هدف این پروژه تهیه استاندارد به منظور تایین شینههایي با مشخصات و كارایي مطلوب است.
به طور كلي انتخاب شینه شامل سه مرحله انتخاب جنس هادي ،نوع هادي و سط مقطع آن ميباشد.
سط مقطع شینه مهمترین پارامتر در انتخاب این تجهیز است كه با توجه به معیارهایي ماننهد جریهان مجهاز
دائمي ،تحمل جریان اتصال كوتاه از نظر حرارتي ،استقامت مكانیكي در رابطه با نیروهاي اتصال كوتاه ،كرونا و
تعدادي از عوامل دیگر است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي سیستم  ،LVACسیستم LVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

سیستم فشار ضعیف  ACباید شامل تابلوهاي اصلي و توزیع داخلهي ،تابلوههاي توزیهع محوطهه ،تابلوههاي
روشنایي ،تابلوهاي ترانسفورماتورهاي كمكي و تابلوي دیزل ژنراتور باشد .بارهاي ضروري تابلو اصلي باید به
یك شینه و بارهاي غیر ضروري به شینه دیگر متصل گردند.
به منظور تغذیه بارهاي ضروري در صورت قطع كامل منبع تغذبه ،بخش ضروري باید بطور خودكار از طریق
یك دیزل ژنراتور رزرو متصل به خارج از پست تغذیه گردد.
در عمل باید بارهاي ضروري و غیهر ضهروري توسهط یهك ترانسهفورماتور زمهین-كمكهي تهامین گهردد و
ترانسفورماتور دیگر بعنوان رزرو باشد.
تابلوي توزیع داخلي وبیروني و روشنایي باید از طریق بخشهاي ضروري و غیهر ضهروري تهابلوي LVAC

توان را دریافت نموده و بین بارهاي مرتبط ،توزیع نماید.
در بخش طراحي و تهیه استاندارد ،باید به موارد زیر توجه نمود:



مشخصات و مقادیر نامي



نیازمنديهاي ساخت



نوع كنترل فیدرها
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي سیستم  ،LVACسیستم LVDC



نوع و اندازه شینهها



نوع و مشخصات كلیدهاي هوایي كلیدهاي MCCB



فیدرهاي روشنایي



ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان



انواع رلههاي حفاظتي



تجهیزات اندازهگیري و نشاندهندهها

سیستم تغذیه DCبراي پستهاي فوق فشار قوي باید

شامل تعداد كافي باطري شهارژر ،شهین توزیهع DC

اصلي ،تابلوي توزیع ، DCتابلوي روشنایي اضهطراري ،بهاطري و همچنهین مجموعهه كهاملي از متعلقهات و
كلیدهاي كنترل باشد.
تعداد و نوع و ویژگيهاي هر كدارم از موارد ذكر شده ،باید در این پروژه تعیین گردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"

نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كابل و متعلقات مربوط به پستهاي برق با ظرفيت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي مورد استفاده در پستهاي برق با ظرفیت باال ،كهه در
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كابل و متعلقات مربوط به پستهاي برق با ظرفيت باال
آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
اهم موضوعاتي كه در این زمینه باید انجام گیرد عبارتند از:
محاسبات
در این بخش پارامترهایي كه محاسبات آنها در انتخاب هاديهاي استاندارد موثر ميباشند و باید مورد بررسي
قرار گیرند بشرح زیر ارائه شده است:



جریان اتصال كوتاه



جریان مجاز هاديها



حد مجاز جریان



اختالالت رادیوئي و تلویزیوني



گرادیان ولتاژ



تلفات



افت ولتاژ



حد پایداري



محاسبات مكانیكي



اثر پوستي و هادي باندل



آلودگي و خوردگي

مشخصات فني
در این بخش باید مشخصات فني و دستورالعملهاي نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري هاديهاي خطهوط ارائهه
گردد .هدف از این بخش ارائهي لیست مشخصاتي است كه در زمان خرید هاديهاي خطوط انتقال هوائي باید
در نظر گرفته شوند و سازندگان باید این مشخصات را به عنوان حداقل شرایط فني برآورده نمایند.
انتشارات
در این بخش باید عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بینالمللي خطوط انتقال نیرو با ظرفیت بهاال و اطالعهات
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب كابل و متعلقات مربوط به پستهاي برق با ظرفيت باال
مربوط به هاديهاي سایر كشورها ارائه گردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب سیستم اعالم و اطفا حریق
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

امروزه از سیستمها ي اعالم حریق به طور گسترده در ساختمانها و اماكن مسكوني و صنعتي استفاده ميشود
تا خسارتهاي ناشي از حریق را به حداقل برسانند و همچنین براي اطالع دادن به ساكنین ساختمان در مواقهع
بروز حریق از این سیستمها استفاده ميشود تا حداالمكان از تلفات جاني جلوگیري شود .براي تشخیص حریق
از اثرات سه گانه آن یعني دود و حرارت و شعله استفاده ميشود .به طور كلي سیستمهاي اعالم حریهق در دو
نوع عادي و هوشمند ساخته شدهاند .در سیستمهاي عادي مكاني را كه از نظر حریق ميخواهیم حفاظت كنیم
به مناطق مشخص تقسیم ميكنیم تا در صورت بروزحریق بتوان محل حریق را سریعتر و راحت تر تشهخیص
داد .به هر كدام از این مناطق یك زون ) (Zoneگفته ميشود .این عمل در سیستمهاي هوشهمند نیهز انجهام
ميپذیرد ولي مزیتي كه این سیستمها نسبت به سیستمها ي عادي دارند این است كه این سیسهتمهها داراي
اجزاي قابل آدرسدهي هستند و عالوه براینكه ميتوان زوني را كه در آن حریق اتفاق افتاده اسهت تشهخیص
داد بلكه ميتوان دقیقا عنصري را كه حریق را تشخیص داده معین كرد و محل دقیق حریق را مشخص نمود
و خبردهندهها یي را كه مربوط به آن محل ميباشد فعال نمود .اجزاي سیستم اعالم حریهق بهه سهه قسهمت
اصلي تقسیم ميشوند:



تجهیزات تشخیص حریق (دیتكتورها)
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نام پروژه :تدوین معیارهاي طراحي و مهندسي انتخاب سیستم اعالم و اطفا حریق



تجهیزات اعالم حریق ( فالشرها ،آژیرها و).. .



مركز كنترل یا پانل مركزي كه وظیفه ارتباط بین دتكتورها و وسایل اعالم حریق را به عهده دارد.

تجهیزات جانبي دیگري نیز براي تكمیل و قدرتمند نمودن سیستم اعالم حریق به كار ميروند.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل طراحي و مهندسي ساخت انواع سازهها و تركیب بارگذاري ،فونداسیونهاي سازههاي فلزي و بتني
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

بطور كلي هدف از ساختن پي(فونداسیون) ،انتقال بارهاي بهینه سازگار با سیسهتم ناشهي از تحلیهل بارگهذاري
سازه ،به خاك است به گونه اي كه میهران نشسهت ان بهه مقهداري كهم و قابهل قبهول محهدود گردیهده و از
نشستهاي نا مساوي قسمتهاي مختلف سازه تا حد امكان جلوگیري شود .از اینرو براي تامین دو نیاز فهوق
باید اوال بار سازه الیه اي از خاك با مقاومت كافي منتقل گردد و ثانیا قشار ناشي از این بارها در خاك به حهد
قابل قبولي تقلیل یابد.
در راستاي دستیابي به اهداف فوق باید ابعاد پيها را به گونهاي انتخاب كرد كه تنش خاك از حد مجاز بیشهتر
نشود و سازه پي در برابر نیروهاي وارده دچار شكست نشود و از طرفهي كمتهرین هزینهه را از نظهر اقتصهادي
دربرداشته باشد.
در استاندارد باید شرایط طراحي بگونه اي تهیه گردد ،تا هم بهترین نوع و سیستمههاي قابهل اسهتفاده جههت
طراحي فونداسیون ها تعریف گردد و تلویحا جنبه اقتصادي آن نیز با انتخاب یك روش استاندارد بهینه مهدنظر
قرار گیرد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه دستورالعمل انتخاب سیستم كنترل ،سیستم ثبت و نشاندهنده وقایع و اتفاقات ،سیستم اینترالک ،اینترتریپ و فصل
مشترک با PLC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

اینترتریپها در حفاظت سیستمهاي قدرت نقش بسزائي داشته و ارسال و دریافت فرمهان قطهع مناسهب و در
نهایت پایداري شبكه را بهبود ميبخشند .در حفاظت دیستانس ،حفاظت اتصال زمین جهتهدار خطهوط انتقهال
انرژي و حفاظت راكتورها و ترانسفورماتورهاي بدون كلید متصل به خط انتقال و همچنین در زمان بهه وقهوع
پیوستن خرابي كلید در پست فشار قوي ،نیاز به ارسال فرمآنهاي قطع توسط سیستم اینترتریپ به پستههاي
مجاور وجود دارد نا هم زماني باز شدن كلیدها و انتخاب صحی انجام گیرد .بدین ترتیب از بین بردن خطاهاي
خطوط انتقال ،راكتورها و ترانسفورماتورهاي متصل به خط و كلیدهاي فشار قوي در حداقل زمان و با حهداقل
خروج تجهیزات از مدار ،انجام گرفته و به پایداري شبكه كمك شایاني مينماید.
سیگنالهاي حامل از طریق  PLCفرستاده شده و ارسال كنندهي سیگنال به همراه رلهههاي دریافهت كننهده،
ارتباط بین حفاظتهاي پستها را برقرار ميكند.
در پستهاي فشار قوي ،تعدادي از كلیدزنيها به تركیب و حاالت تجهیزات پست بسهتگي داشهته و نیهاز بهه
یكسري كلیدزمي هاي ترتیبي دارند .براي ورود یا خروج صحی تجهیزات در مدار و دسترسي پرسنل تعمیهر و
نگهداري تجهیزات ،به اینترالكهاي مناسب نیاز ميباشهد تها بهدین ترتیهب از كلیهدزني غیرمجهاز در پسهت
جلوگیري به عمل امده و ایمني پرستل براي دسترسي به پست تضمین گردد.
این پروژه جهت تعیین اینترالكهاي مناسب براي پستهاي فوق فشار قهوي و همچنهین تجهیهزات و نحهوه
ارتباط آنهاست.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه راهنماي كامل معماري و الكتریكي ساختمان كنترل ،معماري و الكتریكي ساختمان دیزل خانه ،سیستم سرمایش و
گرمایش ،سیستم روشنایي داخلي و خارجي ،محوطهسازي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

كلیه ساختمانهایي كه در یك مجموعه صنعتي احداث ميگردند به غیر از توجه به مشخصات فني كه ابعاد و
در بعضي موارد بازشوهاي جانبي آنها را تعیین ميكنند از دیدگاه معماري مد نظر قرار ميگیرند .ایهن عوامهل
معماري ميتوانند از پارامترهاي شهري و منطقهاي مانند اقلیم ،همجهواري بها دیگهر سهاختمانهها ،موقعیهت
شهري ،سركوالسیون شروع شده و تا حد ارزشهاي معمارانه هر بنا ادامه ميیابد.
بطور كلي براي طراحي هر مجموعه معماري دو دسته از عوامل نقش آفرین هستند .بخش اول عواملي اسهت
كه از طرف كارفرما ارائه ميگردد و بخش دوم عوامل ،عموما از طرف طراح اعمال ميشود.
در انتخاب ساختمان دیزل ،به چند مورد باید توجه كرد:



ساختمان دیزل داراي فاصله مناسبي با ساختمان كنترل و تابلو هاي برق داشته باشد.



محل قرارگیري ساختمان هماهنگ با دسترسيهاي موجود در محوطه پست باشد.



شدت نور روشنائي الزم و نوع چراغ باید تعیین گردد.



تهویه مناسب فراهم گردد.

هدف از تهویه ایجاد محیطي مناسب از لحاظ دما ،فشار ،رطوبت ،صدا ،آلودگي براي كاركنان و دستگاههاسهت
تا در محیطي با بهترین راندمان كار كنند.
ساختمانها ،تلفات حرارتي و برودتي ،انرژي را از درون ساختمان به بیرون منتقل ميكنند .این تلفات از درزها،
پنجرهها ،و همچنین انتقال حرارت از جدارهاي دیوار و سقف ،باز و بسهته شهدن درههاي خروجهي و یها منهابع
حرارتي داخلي ميباشد .پس الزم است سیستمي بكار رود تا این تلفات انرژي را جبران كند.
دما هم اثرات نا مطلوبي بر سیستم دارد .گرم بودن هوا به همراه خاصهیت ذاتهي سهیمههاي حامهل جریهان و
دستگاههاي برقي در تولید حرارت ،نه تنها شرایط كاري سیستمها را نها مناسهب مهيسهازد بلكهه در مهواقعي
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نام پروژه :تهیه راهنماي كامل معماري و الكتریكي ساختمان كنترل ،معماري و الكتریكي ساختمان دیزل خانه ،سیستم سرمایش و
گرمایش ،سیستم روشنایي داخلي و خارجي ،محوطهسازي
ميتواند موجب سوختگي دستگاهها و قطع برق و احیانا آتشسوزي شود كه به ههر حهال ضهررهاي هنگفهت
ایجاد ميكند.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي و ارائه راهنماي جامع براي حفاظت سیستمها و تجهیزات در مقابل خوردگي
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشری فعالیت

مقاوم بودن و دوام آوردن در برابر خوردگي یك ویژگي بسیار مهم محسوب ميگردد .هاديهاو تجهیزاتي كه
در پستهاي انتقال و توزیع بكار ميروند بسته به شرایط جوي و جغرافیایي محل پست ،در معهرض عوامهل
گوناگون قرار گرفته و از آنها تأثیر مي پذیرند یكي از عوامل بسیار مهؤثر بهر طهول عمهر مفیهد ههاديههاو
تجهیزات ،پدیده خوردگي است.

به عنوان مثال هنگامي كه این هاديها در خطوطي نصب مي شوند كه از مناطق فرساینده و خورنده ماننهد
سواحل دریا ،مناطق صنعتي ،مولد دودهاي اسیدي ،كویرهاي نمكي ،نزدیكي آتشفشآنها و نظهایر آن عبهور
مي كنند ،الزم است كه كلیه عوامل موجب خوردگي در این گونه مناطق را به دقت مورد توجه قهرار داد .بها
توجه به بررسيهاي انجام شده در شرایطي كه امكان خوردگي باال است ،استفاده از هاديهاي مخصوصي و
همچنین لوازم و تجهیزات جانبي الزم جهت سایر تجهیزات پست الزم است.
در این پروژه ،ابتدا به عوامل خوردگي پرداخته ميشود و در ادامه راهههاي مقابلهه بها آن و همچنهین معیهار
خطرناك بودن این خوردگي تعین ميشود .و سپس معیار انتخاب ههاديههاي و تجهیهرات مختلهف بهراي
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محیطهاي مختلف تعیین ميشود.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل معرفي و انتخاب بهینهي محل پست ،آرایش تکخطي و فواصل الكتریكي
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

تعیین آرایش تكخطي قدم اولیه و بسیار مهمي براي طراحي یك پست ميباشد .نیازهائي از جمله پیوسهتگي و
تداوم سرویس ،قابلیت اطمینان ،قابلیت انعطاف در بهرهبرداري و تعمیرات ،ایمني سیستم ،قابلیت توسعه ،قابلیهت
حفاظت و كنترل سیستم ،تحمل جریآنهاي اولیه و آنهي و اتصهال كوتهاههها و همچنهین پارامترههائي از قبیهل
هزینههاي سرمایهگذاري ،هزینههاي دوره عمر پست ،محدودیت ابعاد زمین ،تعداد وروديها و خروجيها ،و محل
ورود آنها به پست ،موقعیت پست در شبكه از عوامل مهم در تعیین شینه بندي و آرایش تكخطي یهك پسهت
ميباشد.
اصوال آرایش تكخطي پست ،طرز اتصال فیدرهاي ورودي و خروجي به یكهدیگر از طریهق تجهیهزات مختلهف
پست را بصورت یكفاز نشان ميدهد.
در طراحي پستها عالوه بر تهیه نقشه تكخطي پست كه نشاندهنده طهرز اتصهال تجهیهزات فشهار قهوي بهه
یكدسگر ميباشد ،نقشههاي تكخطي حفاظت و اندازهگیري ،سیستم تغریه فشار ضعیف ،متناوب و مسهتقیم نیهز
باید تهیه گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و مهندسي انتخاب تجهیزات مانیتورینگ و كنترل و حفاظت
در سطح ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به رشد سالیانه بسیار باالي احداث خطوط انتقال نیرو ،صنعت برق براي توسعه ظرفیهت خهود بهه منهابع
ریالي و ارزي هنگفتي جهت سرمایهگذاري در این بخش نیازمند است .احداث خطوط جدیهد عهالوه بهر تحمیهل
هزینههاي سنگین ،همواره با مسائل و مشكالت فراواني روبرو بوده است كه زمانبر بودن مراحل طراحي ،اجرا و
نیز معضالت در اختیاز گرفتن زمین و حریم مناسب خطوط از جمله آنها ميباشند.
در سالهاي اخیر فعالیتهاي گستردهاي در خصوص افزایش ظرفیت خطوط موجود در بسیاري از شهركتههاي
برق و مراكز تحقیقاتي كشورهاي توسعه یافته صورت پذیرفته است .در این بین سیستمهاي مانیتورینگ خط بهه
عنوان ابزاري كه ميتواند با حداقل تغییرات و در یك زمان بسیار كوتاه طراحي و نصب شهده و در بههرهبهرداري
بهینه از شبكه مثمر ثمر باشد مطرح ميباشد.
هدف از مانیتورینگ انالین خطوط انتقال این است كه ظرفیت بارگیري از خطوط انتقال به ماكزیمم مقدار ممكن
برسد ،تا جریان بتواند بدون تجاوز از محدودیتهایي كه وجود دارد از خط عبور كنهد و در صهورتي كهه شهرایط
خنككنندگي هادي مناسب باشد براي مثال سرعت باد زیاد و دماي محهیط كهم باشهد ،ههادي بتوانهد جریهان
بیشتري را از خود عبور دهد.
هدف از انجام این پروژه ،امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و مهندسهي انتخهاب
تجهیزات مانیتورینگ و كنترل و حفاظت در سط
است.

ولتاژهاي مورد استفاده در سیسهتمههاي HVDCوEHV AC
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اقدام  :3مطالعه فني-اقتصادي براي طراحي و ساخت پستهاي انتقال برق با ظرفیت بهاال (EHVAC

و )HVDC
این اقدام ،خود شامل سه پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي عناوین ،موضوعات ،منابع و مراجع بینالمللي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

هدف از این پروژه ،ارائه منابع و مراجع بینالمللي مربوط به طراحي و انتخاب تجهیزات پستهاي فوق فشار
قوي ميباشد.
در واقع استفاده از استانداردهاي بینالمللي ميتواند مفید واقع گردد كه باید در این پروژه از میان استانداردهاي
مطرح آنهایي را كه داراي اعتبار هستند مشخص و معرفي گردند.
در این راه ،استاند اردهاي الزم براي انتخاب تجهیزات و لوازم و همچنین استانداردهاي الزم جهت تست و
راهاندازي و آزمونهاي الزم بر روي تجهیزات از میان كتب و مجالت و ژورنالها و كنفرانس ها و استانداردها
انتخاب ميگردند.
به برخي از استانداردهاي معتبر در این راستا اشاره شده است:







IEC
BS
DIN VDE
IEEE
CIGRE
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تجزیه و تحلیل آمار ،اطالعات ،نظریات فني و تجارب بهرهبرداران سراسر دنیا از پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

از آنجا كه تصمیمگیري در مورد پستهاي بهینه آینده بدون شناخت ویژگيها ،و نقاط ضعف و قوت پستههاي
موجود در سراسر دنیا و اطالع از تجربیات ،و پیشنهادات استفادهكنندگان و كاربران آنها به نحو مطلهوب میسهر
نخواهد گردید ،لذا به منظور آگاهي از وضعیت گذشته و حال پستهاي موجود و جلب نظر شركتهاي ذیهربط و
به منظور مشاركت و دخالت دادن دیدگاههاي آنها در طرح پستهاي آینده در جهت رفع كاستيهها و نهواقص،
باید تحت عنوان پرسشنامهها و یا با مراجعه به آنها نسهبت بهه تهیهه آمهاري و اطالعهات فنهي در رابطهه بها
موضوعهاي مورد نظر اقدام گردد.
به عنوان نمونهاي از بررسيها و اطالعات جمعآوري شده ميتوان نتایج زیر را از این عملیات برداشت نمود:



بررسي تعداد قطعيهاي فیدرهاي موجود



بررسي تعداد عیوب تجهیزات پستها



بررسي كیفي عیوب تجهیزات پستها



بررسي كیفي اتفاقات و حوادث در پستها



و همچنین اطالعاتي در مورد:



نظریات فني



محل پست از لحاظ فاصله از شهر ،مساحت ،قیمت زمین و ورود و خروج خطوط



آرایش شینهبندي



جانمائي



را ميتوان برشمرد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تحقیق و بررسي جامع روشهاي نوین طراحي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال و ارائه نقشه راه بهرهبرداري و استفاده از
این تجهیزات در سیستم انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از بررسي استانداردها و منابع در رابطه با پستهاي خطوط انتقال برق بها ولتاژههاي 765كیلوولهت  ACو
 500كیلوولت  DCنوبت به طراحي این پستها ميباشد .در این راستا باید از روشهاي نوین طراحي پست در
سراسر دنیا كه در پروژههاي پیشین به آن پرداخته شده بود ،استفاده كرد.
در حال حاضر در داخل كشور ،توانائي ساخت چنین پستهاي با ولتاژ باال وجود ندارد و براي ساخت آنها باید
از تجارب شركتهاي بزرگ سازنده در این زمینه و همچنین از تجارب شركتاي داخلي استفاده نمود.
هدف از انجام این پروژه ،تحقیق و بررسي جامع روشهاي نوین طراحي پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال و
ارائه نقشه راه بهرهبرداري و استفاده از این تجهیزات در سیستم انتقال برق با ظرفیت باال ميباشد.
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اقدام  :4طراحي و ساخت تجهیزات اصلي پست انتقال برق با ظرفیت باال
این اقدام ،خود شامل بیست و یك پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارتقاي توانمندي موجود در كشور در زمینهي دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي قدرت با ولتاژ باالتر از
 400كیلوولت
مدت زمان اجراي پروژه

 96ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،ترانسفورماتورهاي این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،به منظور
تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت ساخته شده باشند .در حهال حاضهر در كشهور مها توانهائي سهاخت ایهن نهوع
ترانسفورماتور وجود ندارد و سازندگان داخلي فقط تا سط ولتاژ  400كیلوولت قادر به تولید ميباشند .با توجهه
به ماتریس جذابیت و توانمندي كه در فصل سوم توضی داده شده است ،با توجه بهه اطالعهات اخهذ شهده از
سازندگان داخلي ترانسفورماتور ،این تجهیز در گروه توسعه داخلي قرار ميگیرد .با توجه به ساختار ایهن گهروه
دانش این فناوري باید در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي تولید شود و فقهط مهيتهوان از نمونههههاي
خارجي براي الگو گرفتن استفاده نمود .پس در این پروژه ابتدا سازندگان برتر داخلي شناسائي و طرحهاي آنها
مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها با توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
تعدادي از شركتهاي سازنده اي كه به دانش و تولید این فناوري رسیدهاند عبارتند از:






ALSTOM Grid
SIEMENS
TOSHIBA
VON ROLL

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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نام پروژه :ارتقاي توانمندي موجود در كشور در زمینهي دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي قدرت با ولتاژ باالتر از
 400كیلوولت




CROMPTON GREAVES
TBEA HENGYANG TRANSFORMER

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي اندازهگیري ،زمین و راكتور
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطهوط بها ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات ترانسهاي اندازهگیري ،زمین و راكتور پستهاي این خطوط مهيباشهد كهه بها
توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شده ساخته شهده باشهند .در حهال
حاضر در كشور ما توانائي ساخت این نوع تجهیزات وجود ندارد .با توجه به ماتریس جذابیت و توانمنهدي كهه در
فصل سوم توضی داده شده است ،با توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان داخلي این تجهیزات ،این تجهیز در
گروه توسعه درونزا قرار ميگیرد .با توجه به ساختار این گروه دانش این فناوري باید در داخهل كشهور و توسهط
متخصصان داخلي تولید شود و فقط ميتوان از نمونههاي خارجي براي الگو گرفتن استفاده نمهود .پهس در ایهن
پروژه ابتدا سازندگان برتر داخلي شناسائي و طرحهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها با توجه به
نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
از میان شركتهاي سازنده این تجهیزات در سراسر دنیا به موارد زیر ميتوان اشاره نمود:




Kema
BEIER Electric

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات زمین ( DCو )AC
مدت زمان اجراي پروژه

 48ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات سیستم زمین پستهاي این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شهبكه مهورد
بررسي ،جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شده ساخته شده باشند .در حال حاضر در كشور ما توانائي
ساخت این نوع تجهیزات وجود ندارد .با توجه به ماتریس جذابیت و توانمندي كه در فصل سهوم توضهی داده
شده است  ،با توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان داخلي این تجهیزات ،این تجهیز در گروه توسعه درونزا
قرار ميگیرد .با توجه به ساختار این گروه دانش این فناوري باید در داخل كشور و توسط متخصصهان داخلهي
تولید شود و فقط ميتوان از نمونههاي خارجي براي الگهو گهرفتن اسهتفاده نمهود .پهس در ایهن پهروژه ابتهدا
سازندگان برتر داخلي شناسائي و طرحهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها بها توجهه بهه نیهاز
كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني طراحي وساخت برقگیر)(AC , DC

مدت زمان اجراي پروژه

 42ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،برقگیرهاي این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شبكه مهورد بررسهي ،بهه منظهور
تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت  ACو  500كیلوولت DCساخته شده باشند .در حال حاضهر در كشهور مها
توانائي ساخت این نوع ترانسفورماتور وجود ندارد .با توجه به ماتریس جذابیت و توانمندي كه در فصل سهوم
توضی داده شده است ،با توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان داخلي ترانسفورماتور ،این تجهیز در گروه
توسعه داخلي قرار ميگیرد .با توجه به ساختار این گروه دانش این فنهاوري بایهد در داخهل كشهور و توسهط
متخصصان داخلي تولید شود و فقط ميتوان از نمونههاي خارجي براي الگو گرفتن اسهتفاده نمهود .پهس در
این پروژه ابتدا سازندگان برتر داخلي شناسائي و طرخهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیرد و از میهان آنهها
با توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
تعدادي از شركتهاي سازنده اي كه به دانش و تولید این فناوري رسیدهاند عبارتند از:






LAMCO
SIEMENS
CROMPTON GREAVES
NANYANG JINGUAN Electric

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه دستورالعمل طراحي و استفاده از جبرانكننده توان راكتیو در پست انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 36ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،جبرانكنندههاي توان راكتیو این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي،
به منظور تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت ساخته شده باشند .در حال حاضر در كشور ما توانهائي سهاخت ایهن
تجهیرات براي سط ولتاژ مدكور وجود ندارد .با توجه به مهاتریس جهذابیت و توانمنهدي كهه در فصهل سهوم
توضی داده شده است  ،با توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان داخلي ترانسفورماتور ،این تجهیهز در گهروه
انتقال فناوري قرار ميگیرد .با توجه به ساختار این گروه دانش این فناوري را ميتوان از طریهق همكهاري بها
سایر شركتها و كسب تجربه از آنها بدست آورد .پس در این پروژه ابتدا سازندگان برتهر داخلهي شناسهائي و
طرحهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها با توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
تعدادي از شركتهاي سازندهاي كه به دانش و تولید این فناوري رسیدهاند عبارتند از:







ALSTOM Grid
TRENCH
QUALITY POWER
CROMPTON GREAVES
BPEG

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني طراحي و ساخت سیستمهاي  LVپست انتقال برق با ظرفیت باال از جمله تابلوي  ،DCتغذیه داخلي ،باتري
خانه ،شارژر ،تابلوي AC

مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطهوط بها ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
از جمله این تجهیزات ،تجهیزات سیستمهاي  LVميباشد.از جمله این تجهیزات ،تابلوههاي بهرق  ACو  DCو
همچنین تغذیه داخلي مانند باتريخانهها و شارژرها ميباشد با توجه به نوع شهبكه مهورد بررسهي ،سهاخته شهده
باشند .در این پروژه ،ابتدا هدف تعیین دقیق مشخصات تجهیزات فوق با توجه به نیازهاي شبكههاي با ظرفیهت
باال ،و سپس بررسي قدرت تولید و ساخت آنها توسط تولیدكنندگان داخلي است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و ساخت انواع تجهیزات مانیتورینگ و كنترل و حفاظت در
سطح ولتاژهاي مورد استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
از جمله این تجهیزات ،تجهیزات سیستمهاي مانیتورینگ ،كنترل و حفاظت ميباشد.از جملهه ایهن تجهیهزات،
تابلوهاي كنترل حفاظت و رلهةاي حفاظتي در پستهاي انتقال برق ميباشد كه با توجه به نهوع شهبكه مهورد
بررسي  ،ساخته شده باشند .در این پروژه ،ابتدا هدف تعیین دقیق مشخصات تجهیزات فوق با توجه به نیازهاي
شبكههاي با ظرفیت باال ،و سپس بررسي قدرت تولید و ساخت آنها توسط تولیدكنندگان داخلهي اسهت .كهه
براي انجام این كار ،یك سري عملیات تحقیقاتي نیاز هست.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل ساخت یراقآالت مورد استفاده در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،یراق آالت مورد استفاده در پستهاي انتقال برق این خطوط ميباشد .كه بها توجهه بهه
نوع شبكه مورد بررسي ،به منظور تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت ساخته شده باشند .در حال حاضر در كشور
ما توانائي ساخت این تجهیرات براي سط ولتاژ مذكور وجود ندارد .با توجه به ماتریس جذابیت و توانمندي كه
در فصل سوم توضی داده شده است ،با ت وجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان داخلي ایهن تجهیهزات ،ایهن
تجهیز در گروه توسعه درونزا قرار ميگیرد .با توجه به ساختار این گروه دانش این فنهاوري را بایهد در داخهل
كشور و مطالعات و آزمایش روي نمونههاي خارجي بدست آید .پس در این پروژه ابتدا سازندگان برتهر داخلهي
شناسائي و طرحهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها با توجه به نیاز كشهور تصهمیمات بعهدي
گرفته ميشود.
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت تجهیزات سوئیچگیر شامل مقره اتكائي ،تله موج ،واحد تطبیق ،سكسیونر،
باسبار ،وال بوشینگ
مدت زمان اجراي پروژه

 30ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات مورد استفاده در سوئیچگیرها در پستهاي انتقال برق این خطوط مهيباشهد،
كه از آن جمله مي توان به مقره اتكائي ،تله موج ،واحد تطبیق ،سكسیونر ،باسبار و وال بوشینگ اشاره كرد .كه
با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،به منظور تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت ساخته شده باشند .در حال حاضر
در كشور ما توانائي ساخت این تجهیرات براي سط ولتاژ مذكور وجود ندارد .با توجه بهه مهاتریس جهذابیت و
توانمندي كه در فصل سوم توضی داده شده است ،با توجه به اطالعات اخهذ شهده از سهازندگان داخلهي ایهن
تجهیزات ،این تجهیز در گروه توسعه درونزا قرار ميگیرد .با توجه به ساختار این گروه دانش ایهن فنهاوري را
باید در داخل كشور و مطالعات و آزمایش روي نمونههاي خارجي بدست آید .پس در این پروژه ابتدا سازندگان
برتر داخلي شناسائي و طرحهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیهرد و از میهان آنهها بها توجهه بهه نیهاز كشهور
تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارتقاي توانمندي موجود در كشور در زمینهي دستیابي به دانش فني طراحي و ساخت كلیدهاي قدرت
با ولتاژ باالتر از  400كیلوولت
مدت زمان اجراي پروژه

 84ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،كلیدهاي قدرت با ولتاژ باالتر از  400كیلوولت ،به منظور استفاده در پستهاي خطهوط
با ظرفیت باال ميباشند .كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،به منظور تحمل سط

ولتاژ  700كیلوولت AC

و  500كیلوولت  DCساخته شده باشند .در حال حاضر در كشور ما توانائي ساخت این تجهیرات بهراي سهط
ولتاژ مذكور وجود ندارد .با توجه به ماتریس جذابیت و توانمندي كه در فصل سوم توضی داده شده اسهت ،بها
توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان داخلي این تجهیزات ،این تجهیز در گروه انتقال فناوري قرار ميگیرد.
با توجه به ساختار این گروه دانش این فناوري را ميتوان از طریق همكاري با سایر شركتها و كسب تجربه از
آنها بدست آورد .پس در این پروژه ابتدا سازندگان برتر داخلي شناسائي و طرحهاي آنها مورد بررسهي قهرار
ميگیرد و از میان آنها با توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
تعدادي از شركتهاي سازنده اي كه به دانش و تولید این فناوري رسیدهاند عبارتند از:





ABB
SIEMENS
SCHNEIDER ELECTRIC

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
186
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :طراحي و ساخت مبدلهاي تریستوري  HVDCو توسعه تكنولوژي آنها
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،مبدلهاي تریستوري جهت اسهتفاده در پسهتههاي  HVDCدر خطهوط ظرفیهت بهاال
ميباشد ،كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شده ساخته شهده
باشند .در حال حاضر در كشور ما توانائي ساخت این نوع تجهیزات وجود ندارد .براي شروع فرآیند ساخت ایهن
تجهیزات ،ابتدا باید نیازهاي خطوط به این مبدلها و نوع و مشخصات آنها تعیین گردنهد .سهپس تعهدادي از
تولید كننده هاي فعال در كشور در زمینه ساخت قطعات الكترونیك قدرت شناسائي شده ،و بها نظهر سهنجي از
آنها ،میزان قابلیتها و توانائيهاي آنها در این زمینه مورد بررسي قرار گیرد و بهتهرینههاي آنهها انتخهاب
شود .در این راه و با توجه به جدید بودن نسبي این تكنولوژي ،و به منظور سرعت بخشیدن به فراینهد ،بایهد از
تجربیات سازندگان خارجي و برتر دنیا و نمونههاي خارجي استفاده شود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :توسعه و بهكارگیري  Direct-Light-Triggered Thyristorsدر مبدلهاي HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات مبدلهاي تریستوري جهت استفاده در پستهاي  HVDCدر خطوط ظرفیت
باال ميباشد ،كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شهده سهاخته
شده باشند .در حال حاضر در كشور ما توانائي ساخت این نوع تجهیزات وجود ندارد .براي شروع فرآیند ساخت
این تجهیزات ،ابتدا باید نیازهاي خطوط به این مبدلها و نوع و مشخصات آنها تعیین گردند .سپس تعهدادي
از تولید كنندههاي فعال در كشور در زمینه ساخت قطعات الكترونیك قدرت شناسائي شده ،و با نظر سهنجي از
آنها ،میزان قابلیتها و توانائيهاي آنها در این زمینه مورد بررسي قرار گیرد و بهتهرینههاي آنهها انتخهاب
شود .در این راه و با توجه به جدید بودن نسبي این تكنولوژي ،و به منظور سرعت بخشیدن به فراینهد ،بایهد از
تجربیات سازندگان خارجي و برتر دنیا و نمونههاي خارجي استفاده شود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :طراحي و ساخت مبدلهاي الكترونیک قدرت از نوع  VSC-HVDCو تجاريسازي آن
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات مبدلهاي تریستوري جهت استفاده در پستهاي  HVDCدر خطوط ظرفیت
باال ميباشد ،كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شهده سهاخته
شده باشند .در حال حاضر در كشور ما توانائي ساخت این نوع تجهیزات وجود ندارد .براي شروع فرآیند ساخت
این تجهیزات ،ابتدا باید نیازهاي خطوط به این مبدلها و نوع و مشخصات آنها تعیین گردند .سپس تعهدادي
از تولیدكنندههاي فعال در كشور در زمینه ساخت قطعات الكترونیك قدرت شناسائي شده ،و با نظهر سهنجي از
آنها ،میزان قابلیتها و توانائيهاي آنها در این زمینه مورد بررسي قرار گیرد و بهتهرینههاي آنهها انتخهاب
شود .در این راه و با توجه به جدید بودن نسبي این تكنولوژي ،و به منظور سرعت بخشیدن به فراینهد ،بایهد از
تجربیات سازندگان خارجي و برتر دنیا و نمونههاي خارجي استفاده شود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارزیابي و ساخت ترانسفورماتورهاي مبدل سیستم HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطهوط بها ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،ترانسفورماتورهاي این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،بهه منظهور
تحمل سط ولتاژ  500كیلوولت  DCساخته شده باشند .در حال حاضر در كشهور مها توانهائي سهاخت ایهن نهوع
ترانسفورماتور وجود.
تعدادي از شركتهاي سازنده اي كه به دانش و تولید این فناوري رسیدهاند عبارتند از:





ALSTOM Grid
SIEMENS
ABB

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
190
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني طراحي و ساخت بوشینگها و الكترودهاي زمین براي سیستمهاي HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

بوشینگها یكي از تجهیزات پست و یا جزئي از ساختمان تجهیزات پست نظیهر ترانسهفورماتورها و رآكتورهها،
كلیدهاي فشارقوي ،ترانسفورماتورهاي جریان ولتاژ ميباشند كه قابلیت عبور یك یا چند هادي از میهان یهك
دیواره یا محفظه كه نسبت به هادي ،عایق باشد را فراهم ميآورند.

تقسیمبندي بوشینگها:
نوع كاربري

نوع عایق داخلي

نوع عایق خارجي

روغن به هوا

كاغذ آغشته به روغن ()OIP

پلیمر

هوا به هوا

كاغذ آغشته به رزین ()RIP

پرسلین

روغن به روغن

روغن ()Oil

هوا به SF6

گاز ()SF6

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،بوشینگ و الكترودهاي سیستم زمین براي سیستمهاي  HVDCميباشد ،كه بها توجهه
به نوع شبكه مورد بررسي ،به منظور تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت ساخته شهده باشهند .در حهال حاضهر در
كشور ما توانائي ساخت این نوع تجهیزات براي این سط ولتاژ وجود ندارد .با توجهه بهه مهاتریس جهذابیت و
توانمندي كه در فصل سوم توضی داده شده است ،با توجه به اطالعات اخذ شهده از سهازندگان داخلهي ،ایهن
تجهیز در گروه توسعه داخلي قرار ميگیرد .با توجه به ساختار این گروه دانش این فناوري باید در داخل كشور
و توسط متخصصان داخلي تولید شود و فقط ميتوان از نمونههاي خارجي براي الگو گرفتن استفاده نمود .پس
در این پروژه ابتدا سازندگان برتر داخلي شناسائي و طرحهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها با
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نام پروژه :تدوین دانش فني طراحي و ساخت بوشینگها و الكترودهاي زمین براي سیستمهاي HVDC

توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني طراحي و ساخت فیلترهاي هارمونیكي براي سیستمهاي HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 36ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با تعیین علل بالقوهي هارمونیك ها و بررسي امكانات الكتریكي ساختار مقاومتي مناسب ميتواند انتخهاب شهود.
فیلتر هاي هارمونیكي بهترین گزینه براي رفع مشكل اعوجاج هارمونیكي مهيباشهند .فیلترههاي ههارمونیكي در
سیستمهاي قدرت داراي نقش مهم ميباشند و معموال براي داشتن عملكرد مناسب از ادوات اكتیو نظیر خازنها
و راكتورها در ساختار آنها استفاده ميشود.

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطهوط بها ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،فیلترهاي هارمونیكي این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،به منظور
تحمل سط ولتاژهاي باال ساخته شده باشند .در حال حاضر در كشور ما توانائي ساخت این نوع تجهیزات بهراي
سط ولتاژ فوق فشار قوي وجود ندارد .با توجه به ماتریس جذابیت و توانمندي كه در فصهل سهوم توضهی داده
شده است  ،با توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان داخلي ،این تجهیز در گروه توسعه داخلي قرار ميگیرد .بها
توجه به ساختار این گروه دانش این فناوري باید در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي تولیهد شهود و فقهط
ميتوان از نمونههاي خارجي بر اي الگو گرفتن استفاده نمود .پس در ایهن پهروژه ابتهدا سهازندگان برتهر داخلهي
شناسائي و طرحهاي آنها مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها با توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته
ميشود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارزیابي وضعیت عملكرد مبدلهاي  AC/DCدر سیستمهاي HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات مبدلهاي تریستوري جهت استفاده در پستهاي  HVDCدر خطوط ظرفیت
باال ميباشد ،كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شهده سهاخته
شده باشند .پس از تهیه این تجهیزات و استفاده از آنها در پستهاي انتقهال بهرق ،عملكهرد ایهن تجهیهزات
بایستي مرتبا مورد ارزیابي قرار گیرند و تست شوند و بررسي گردند كه آیا كارایي و خروجي مطلوبي كه مدنظر
بوده را برآورده ميسازند.
هدف از انجام این پروژه ،ارزیابي وضعیت عملكرد مبدلهاي  AC/DCدر سیستمهاي  HVDCميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارزیابي سیستمهاي خنک كننده و كنترل مبدلهاي تریستوري و توسعه تكنولوژي آن
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات مبدلهاي تریستوري از جمله سیستمهاي خنككننده و كنترل این مبدلهها،
جهت استفاده در پستهاي  HVDCدر خطوط ظرفیت باال ميباشد ،كه با توجه به نوع شبكه مهورد بررسهي،
جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شده ساخته شده باشند .پس از تهیه ایهن تجهیهزات و اسهتفاده از
آنها در پستها ي انتقال برق ،عملكرد این تجهیزات بایستي مرتبا مورد ارزیابي قرار گیرنهد و تسهت شهوند و
بررسي گردند كه آیا كارایي و خروجي مطلوبي كه مدنظر بوده را برآورده ميسازند.
هدف از انجام این پروژه ،ارزیابي سیستمهاي خنككننده و كنترل مبدلهاي تریستوري و توسهعه تكنولهوژي
آنها ميباشد.


سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
194
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارتقاي تكنولوژي مبدلهاي  VSCبراي ولتاژهاي باالتر از  500كیلوولت
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،تجهیزات مبدلهاي تریستوري جهت استفاده در پستهاي  HVDCدر خطوط ظرفیت
باال ميباشد ،كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،جهت تحمل سط ولتاژ و جریان پیشبیني شهده سهاخته
شده باشند .در حال حاضر در كشور ما توانائي ساخت این نوع تجهیزات وجود ندارد .براي شروع فرآیند ساخت
این تجهیزات ،ابتدا باید نیازهاي خطوط به این مبدلها و نوع و مشخصات آنها تعیین گردند .سپس تعهدادي
از تولید كنندههاي فعال در كشور در زمینه ساخت قطعات الكترونیك قدرت شناسائي شده ،و با نظر سهنجي از
آنها ،میزان قابلیتها و توانائيهاي آنها در این زمینه مورد بررسي قرار گیرد و بهتهرینههاي آنهها انتخهاب
شود .در این راه و با توجه به جدید بودن نسبي این تكنولوژي ،و به منظور سرعت بخشیدن به فراینهد ،بایهد از
تجربیات سازندگان خارجي و برتر دنیا و نمونههاي خارجي استفاده شود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكان سنجي و تدوین دانش فني طراحي و ساخت كلیدهاي DC

مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مدارشكن نوعي كلید خودكار است كه براي محافظت از یك مدار الكتریكي در مقابل خطرات ناشي از اضافه بار
یا اتصال كوتاه طراحي شدهاست .برعكس فیوز كه یك بار عمل كرده و پس از آن باید تعویض شود ،مدارشهكن
ميتواند مجدداا (به طور خودكار یا دستي) وارد مدار شود .مدارشكنها در اندازههاي مختلفي ساخته مهيشهوند و
ميتوانند از یك كلید كوچك مورد استفاده در یك منزل تا یك كلید بزرگ كه براي محافظت مدارهاي ولتاژ باال
و تغذیه یك شهر به كار ميرود متفاوت باشند.

تمامي مدارشكنها مشخصه هاي مشتركي براي عملكرد خود دارند البته جزئیات كار آنها به ولتهاژ كهار ،میهزان
جریان و نوع آنها وابسته است .یك مدارشكن باید بتواند بروز خطا را در مدار تشخیص دهد؛ در مدارشهكنههاي
ولتاژ پایین این كار به وسیله قسمتي كه در محفظه مدارشكن قرار دارد ،انجام ميشود .اما در مدارشكنهاي ولتاژ
باال تجهیزات جداگآنهاي براي تشخیص انواع خطاهاي شهبكه در نظهر گرفتهه شهدهاسهت .زمهاني یهك خطها
تشخیص داده ميشود كنتاكتهاي داخل مدارشكن باید باز شوند تا مدار را متوقف كنند .در برخي از مدارشكنها
از انرژي مكانیكي ذخیره شده در داخل مدارشكن براي جدا كردن كنتاكتها استفاده ميشهود همچنهین ممكهن
است مقداري از انرژي مورد نیاز از خود جریان خطا دریافت شود .زماني كه جریان متوقف ميشهود ،یهك قهوس
الكتریكي به وجود ميآید این قوس باید در یك فرآیند كنترل شده متوقف ،سرد و خاموش شود تها فاصهله بهین
كنتاكتها از برقراري دوباره جریان جلوگیري كند .در نهایت زماني كه خطا برطرف ميشود كنتاكتها دوباره باید
وصل شوند تا مدار به حالت اول خود بازگردد.

در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي تكنولوژيهاي به روز تجهیزات كلیدهاي قدرت  DCدر سط
ولتاژهاي باال ميباشد و پس از آن ترسیم و تدوین نقشه راه دستیابي به این تكنولوژيها بها توجهه بهه نیازههاي
كشور ،به صورتي كه پس از زمان مشخصي این تكنولوژي بصورت بومي در كشور درآید.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي فني و اقتصادي جهت رسیدن به دانش فني طراحي و ساخت انواع سوئیچگیرهاي قدرت در سطح ولتاژهاي مورد
استفاده در سیستمهاي HVAC,HVDC

مدت زمان اجراي پروژه
بودجه پیشبینهي شهده جههت اجهراي
پروژه
تشریح فعالیت

 24ماه
--پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطوط با ظرفیت بهاال،
نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،سوئیچگیرهاي قدرت این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،به منظهور
تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت ACو 500كیلوولت  DCساخته شده باشند .در حال حاضهر در كشهور مها توانهائي
ساخت این نوع ترانسفورماتور وجود ندارد و سازندگان داخلي فقط تها سهط ولتهاژ  400كیلوولهت قهادر بهه تولیهد
ميباشند .با توجه به ماتریس جذابیت و توانمندي كه در فصل سوم توضی داده شده است ،با توجهه بهه اطالعهات
اخذ شده از سازندگان داخلي ترانسفورماتور ،این تجهیز در گروه توسعه داخلي قرار ميگیرد .با توجه به ساختار ایهن
گروه دانش این فناوري باید در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي تولید شود و فقط مهيتهوان از نمونههههاي
خارجي براي الگو گرفتن استفاده نمود .پس در این پروژه ابتدا سازندگان برتر داخلي شناسائي و طهرحههاي آنهها
مورد بررسي قرار ميگیرد و از میان آنها با توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
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اقدام  :1بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي
این اقدام ،خود شامل بیست و دو پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"

نام پروژه :ارزیابي شاخصهاي بهرهبرداري از خطوط انتقال در دماي باال و اثرات آن
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

اكثر مشكالت پیش آمده براي خطوط هوایي مربوط به نواحي داراي اختالف دمایي باال ميباشند .ضریب
انبساط خطي آلومینیوم بیشتر از فوالد و در حدود دو برابر آن است لذا میزان انقباض و انبساط رشتههاي
آلومینیوم با فوالد متفاوت ميباشد كه در نتیجه پدیده سائیدگي در مناطق سردسیر كه اختالف درجه حرارت
روز و شب و تابستان و زمستان زیاد بوده و گاهي به هفتاد درجه سانتیگراد هم ميرسد بیشتر به چشم
ميخورد.
در حالت كلي باید تاثیر دما را عالوه بر هاديهاي خط انتقال بر اجزاي اتشكیل دهنده خطوط انتقال نیز بررسي
كنیم .دما بر هر یك از اجزاي مختلف ميتواند به صورت زیر تاثیر بگذارد:
اثر دما بر كلیدها و ترانسفورماتورها :تعریق مكرر كلیدها و ترانسفورماتورها در مناطقبا دماي باال موجب بروز
مشكل ميگردد لذا توجه به مسئله عایقي روغن ،مقرهها و بوشینگها بسیار ضروري است
تاثیر دما و محیط بر كابلها :به علت انقباض و انبساطهاي مكرر روغن كابلهاي روغني ،در كاغذهاي عایق
كابل حفرههاي هوا یا خال ایجاد ميشود كه در نتیجه در همان نقاط ضعف عایقي پیش ميآید كه ممكن
است موجب اتصالي گردد .لذا توجه به كابل ها از ضروریات بهرهبرداري ميباشد
تاثیر دما بر عملكرد مقرهها :تجربیات و مطالعات میداني نشان داده است كه در استانداردهاي وزارت نیرو در
مورد مقرهها ،درباره تثیر پارامترهاي دمایي بر عملكرد مقرهها مطلبي نیامده است .هر چند اثر دما در مقابل
دانسیته هوا بر روي رفتار الكتریكي مقرهها بسیار كمتر ميباشد؛ به طوري كه در محاسبات و طراحي عایقي
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آنها اثر دما را بر روي دانسیته هوا در نظر ميگیرند و سپس ضرایب تصحی دانسیته هوا را در طراحي عایقي
شبكه به كار ميبرند.
در این پروژه تاثیر هر دماي باال را بر هر یك از اجزاي نام برده بررسي ميكنیم و میزان بارپذیري خطوط را

شرح مختصري بر زیر

تحت شرایط دمایي مختلف با هم مقایسه خواهیم كرد.

پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :شناسایي اثرات صاعقه بر عملكرد خطوط انتقال و تجهیزات جانبي (برقگیر و مقره و )...و ارائه راهكار جهت بهبود عملكرد
سیستم انتقال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

به واسطه القاء ولتاژهاي بسیار باال توسط"صاعقه روي خطوط انتقال" ،مشكالت عدیدهاي بهراي ایهن خطهوط،
پستهاي انتقال و مناطق مسكوني نزدیك به این تجهیزات به وجود مي آید و از آنجایي كه مرتفع تهرین نقهاط
خطوط انتقال انرژي ،برجهاي انتقال ميباشند ،برخورد صاعقه به آنها از همه نقاط خط متحملتر ميباشد .تأثیر
تخلی جوي الكتریكي بر این خطوط از نظر صدمه موضعي و خسارات ناشي از آن مورد نظر نبوده ،اهمیت عمده
آن ایجاد اختالل در برق رساني و قطع سراسري شبكه و انرژي مورد نیاز مصرفكنندهها مهي باشهد .ههر گونهه
تخلی جوي بر هر نقطه از خطوط انتقال انرژي به صورت قوس الكتریكي در فواصل هوایي ایزوالسیون خطهوط
ظاهر گردیده ،ایزوالسیون پیش بیني شدة خطوط را مختل و شبكه را با خاموشي كامل مواجه ميسهازد .صهاعقه
یكي از عوامل مهم قطع برق در خطوط انتقال و توزیع نیرو ميباشد براي جلوگیري از بروز آثهار مخهرب امهواج

گذراي ناشي از برخورد صاعقه راههاي گوناگوني وجود دارد كه عبارتنداز:
 -1زمین كردن پایه دكلها و تقویت اتصاالت آنها با زمین جهت هدایت امواج گذرا به زمین
 -2نصب برقگیر در ورودي پستها
 -3نصب سیمهاي محافظ هوایي بر فراز سیمهاي فاز اصلي جهت جذب ضربات صاعقه و هدایت آنها به نقاط
رأس برج
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نام پروژه :شناسایي اثرات صاعقه بر عملكرد خطوط انتقال و تجهیزات جانبي (برقگیر و مقره و )...و ارائه راهكار جهت بهبود عملكرد
سیستم انتقال
 -4نصب شاخكهاي برقگیر در طول زنجیر مقره در برجهاي انتهایي خط انتقال
 -5رعایت حریم خطوط انتقال در منهاطق مسهكوني و یها ایجهاد زمهینههاي حفهاظتي مناسهب بهراي منهاطق
مسكونياي كه در نزدیكي این خطوط قرار دارند.
در این پروژه تاثیر صاعقه بر هر یك از اجزا خطوط انتقال بررسي ميشوند و همینطهور راهههاي مختلهف بهراي
جلوگیري از تاثیر مخرب صاعقه بر هر یك از اجزا نیز بررسي ميشوند.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :طراحي بهینه خطوط انتقال با رویكرد چرخه عمر و كاهش هزینهها
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

ارزیابي اقتصادي بلند مهدت و بررسهي هزینهه ههاي مختلهف مهندسهي سهاخت و بههره بهرداري و نگههداري
سیستمهاي خطوط انتقال نیرو باعث ميشود كه در افهق بلنهد مهدت بههره وري اقتصهادي بیشهتري بدسهت
آید.امروزه شركتها به طور سختي در رقابت هستند و جلوگیري از پرت هزینهه هها و بهاالبردن طهول عمهر و
بهرهوري زیاد از سیستمهاي عامل مهمي در رتبهبندي آنهاست.
در آنالیز فرآیند هزینهسازي عمر هر قدم باید طبق مستندات قوي تنظیم گردد.
تعریف پروژه



اطالعات عمومي سیستم و یا تجهیز



شناسایي و بررسي كلیه محدودیت هایي كه سیستم و یا تجهیز انتخابي باید با آن سازگار باشد.



تعیین استراتژي خرید سیستم یا تجهیز .مانند استاتژي مالي و استراتژي تعیین پیمانكار
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نام پروژه :طراحي بهینه خطوط انتقال با رویكرد چرخه عمر و كاهش هزینهها



آلترنیتیوها(گزینه هاي انتخابي)



مستند سازي مشخصات فني مورد نیاز كه تجهیز باید براساس آن انتخاب شود.



ثبت دالیل توجیهي براي جز جز تجهیزات انتخابي



پارامترها



تعیین پارامترهاي دوره ي ارزیابي و زمان سرویس و نرخ تنزیل و تورم و نرخ افزایش هزینه ها



اطالعات هزینه ها و فاكتورهاي مرتبط



مستند سازي هزینه ها



تعیین زمان وقوع هزینه ها



منابع تولید هزینه ها



روش ارزیابي صحت اطالعات

محاسبات



محاسبات مربوط به نرخ بدست آوردن تنزیل



آنالیز اطالعات



مستند سازي بررسي نتایج



ارزیابي صحت نتایج



آنالیز بررسي حساسیتها

در این پروژه به بررسي تاثیرات هر یك از اجزا بر عملكرد سیستم ميپردازیم.و همینطور دوره عمر هر یهك از
اجزاي سیستم انتقال را نیز به صورتي بررسي ميكنیم كه در مقدار هزینه نهایي سیسهتم انتقهال تهاثیر مثبتهي
داشته باشند.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
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"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي عوامل مؤثر بر ایجاد نوسانات در هادي و مدیریت ارتعاشات و ارائه راهكار براي كاهش اثرات ناشي از نوسان در هادي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از اصلي ترین عواملي كه بر نوسآنهاديها تاثیر دارد باد ميباشد .باد در منهاطق مختلهف مهي توانهد بهر
هاديها تاثیرات مختلفي بگذارد .در مناطق برفگیر در زمستان مقدار زیادي یهخ سهنگین بهر روي ههاديهها
تشكیل ميشود كه هنگام تخلیه بار یخ هاديها بهعلت ارتعاشهاي حاصله معموال بخش اعظهم یهخ موجهود
روي یك هادي در طول اسپن تخلیه شده و این تخلیه ناگهاني باعث پرتاب شدید هادي در هوا ميگهردد كهه
در آرایش فازهاي عمودي و یا تركیبي و در صورت كم بودن فاصله افقي فازهاي باال و پهایین باعهث نزدیهك
شدن و برخورد فازها و وقوع اتصال كوتاه دو فاز و گاهي اوقات سه فاز و در مواردي موجب برخورد با سیم گارد
و یا اتصال فاز -زمین ميگردد كه وقوع این اتصالها باعث برقراري قوس شدید و آسیب شدید این ههاديهها
خواهد شد.
در حالت كلي دو عامل مهم در نوسآنهاديهاي خط انتقال میتوانند تاثیر داشته باشند:
-1باد
 -2پدیده گالوپینگ ناشي از جمع شدن برف بر روي هادي
در طراحي خطوط انتقال در مناطق بادخیز باید از هاديهاي با چگالي باال استفاده شود .به طوري كه باد نتواند
نیروي زیاد به آن وارد كند .در اینگونه مواقع مي توان پایههاي انتقال نیرو را نزدیكتر از حالت نرمال قرار داد.در
حالتي كه پدیده گالوپینگ رخ دهد استفاده از برجهاي داراي اختالف كافي طول كراسآرمها در آرایش فازهاي
عمودي و استفاده از زنجیرهاي كالوپینگ در اسپنهاي بلند ضروري ميباشد.
در این پروژه باید راههاي مختلف براي جلوگیري از نوسآنهاديها را بررسي كنیم و با توجه به منطقههاي كهه
خطوط هاديهاي انتقال از آن ميگذرند راههاي مختلف براي كاهش این نوسآنها در نظر بگیریم.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
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"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین استاندارد حریم خطوط انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشرفت تكنولهوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابل قبول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مي نماید كه حریم خطوط انتقال ولتاژ باال ،كه در آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار مهيگیهرد،
بصورت استاندارد تهیه گردد.
در احداث یا اصالح خطوط هوائي با هاديهاي لخت و بدون روپوش عایق ،فواصل هوائي مجاز بهین خطهوط
برقدار با عناصر و طبیعت اطراف آن ،تابع قوانین و مقرراتي است كه در كلیه كشهورهاي جههان تحهت عنهوان
حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق رعایت ميشود.
حریم خطوط انتقال و توزیع هوائي باید با توجه به ولتاژ برق تعیین شوند.
تعدادي از پارامترهایي كه براي تعریف این استاندارد الزم است ،به شرح زیر ميباشد:



حریم درجه یك



حریم درجه دو



فاصله هوائي مجاز قائم



فاصله هوائي مجاز افقي



فاصله هوائي مجاز انتقالي



فواصل هوائي مجاز انتقالي

فواصل مجاز هوائي فاصله هوائي مجاز ،مجموع سه مؤلفهي فاصلهالكتریكي (فاصهله ناشهي از ولتهاژ) ،فاصهله
مكانیكي (فاصله ناشا از حركت هادي) و فاصلهي مبنا ميباشد.



حریم خطوط هوائي از ریل راهآهن



حریم راهها
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نام پروژه :تدوین استاندارد حریم خطوط انتقال برق با ظرفیت باال



حریم خطوط مخابرات و تلفن



حریم خطوط نفت و گاز



حریم دو خط انتقال با ولتاژهاي مختلف

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه دستورالعمل تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به اینكه در عصر حاضر شدیدا مردم و صنایع به برق وابسته شدهاند و حتي قطع لحظهاي برق ميتواند
در كار آنها اختالل ایجهههاد كند ،شركتهاي توزیع برق را ملزم ساخته تا از ههر روشهي بهراي جلهوگیري از
خاموشيها استفاده نمایند .از جمله راهكارهاي مؤثر در كاهش خاموشي ها ،انجهام تعمیهرات بهر روي شهبكه
بصورت برقدار یا همان خط گرم ( )HOTLINEميباشد ،كه گامهاي مهمي در این راه برداشهته شهده اسهت.
بدیهي است آشنائي و حمایت مدیران محترم جهت پیشرفت كار ،و همچنهین آمهوزش و اسهتفاده از پتانسهیل
كارگران ،دو بازوي توانا در راستاي كاهش خاموشها به روش خط گرم ميباشد.
انجام عملیات خط گرم به دو روش فرمان از راه دور (توسط استیك ها) و روش فرمان از راه نزدیك (توسهط
بوم و باكت عایق) میسر است.
روش غیر مستقیم یا فرمان از راه دور :در روش فرمان از راه دور پرسنل مجرب و آموزش دیهده كهه شهناخت
كامل و كاربرد تجهیزات را آموخته باشند با استفاده از عایقهاي پوششي (كاورها) و بدون لمس شبكه ،توسهط
ا هرم هاي عایق (استیك ها) بدون خاموشي و از راه دور نسبت به هر گونه عملیات بر روي شبكههاي برقهدار
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نام پروژه :تهیه دستورالعمل تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
اقدام مينمایند .ی ك نمونه از انجام عملیات به روش فرمان از راه دور كه فاز كناري توسط استیك ها مههار و

از روي مقره برداشته شده كه در نتیجه ميتوان مقره را كه بدون برق شده تعویض نمود.
روش مستقیم یا فرمان از راه نزدیك(لمس شبكه برقدار  :در روش مستقیم یا فرمهان از راه نزدیهك سهیمبان
ضمن هم پتانسیل شدن با خط ميتواند مستقیماا با یك فاز تماس حاصل نماید ،به شرط اینكه خود را نسهبت
به زمین و یا فازهاي جانبي ایزوله نماید .در این روش سیمبان با استقرار بر روي وسیله اي كه از نظهر عهایقي
داراي مقاومتي بسیار باال است اقدام به انجام عملیات مي نماید كه در نتیجه اینجا نیز جریان بهه مسهیر خهود

ادامه داده و امكان عبور جریان از بدن سیمبان بوجود نمي آید.
روش غیرمستقیم به وسیله روبات كنترل شونده :در این روش با استفاده از ماشین آالت مخصوص اپراتور قادر
به انجام كارهاي تعمیراتي خواهد بود.
بسیاري از شركتهاي توزیع برق معموال با كمبود ماشین آالت سنگین بخصوص الین تراك مواجه بوده ویها
امكان خرید سریع آن را ندارند .اما با تهیه تجهیزات مقدماتي فرمان از راه دور ،كه بسیاري از آنهها در داخهل
كشور تولید ميشود ،ميتوان نسبت به جلوگیري از خاموشيهاي بابرنامه اقدام نمود.
آموختن روش فرمههان از راه دور و آشنائي با تجهیزات مربوطه ميتواند در بسیاري از موارد راه گشهاي انجهام
عملیات از راه نزدیك بوده و بكارگیري همزمان دو روش ،برخي عملیات ناممكن را ممكن ميسازد.
در این پروژه انواع روشهاي تعمیر خطوط گرم را بررسي ميكنهیم و معایهب و مزایهاي ههر روش را مقایسهه
ميكنیم  .بعد از بررسي روش هاي مختلف و باتوجه به امكانات مورد نیاز براي هر روش یك دستورالعمل كلي
را براي تعمیر این نوع خطوط در نظر ميگیریم.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین نقشه راه توسعه تجهیزات موردنیاز براي تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
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نام پروژه :تدوین نقشه راه توسعه تجهیزات موردنیاز براي تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به اینكه در عصر حاضر شدیدا مردم و صنایع به برق وابسته شدهاند و حتي قطع لحظهاي برق مهيتوانهد
در كار آنها اختالل ایجهههاد كند ،شركتهاي توزیع برق را ملزم سهاخته تها از ههر روشهي بهراي جلهوگیري از
خاموشيها استفاده نمایند .از جمله راهكارهاي مؤثر در كاهش خاموشيها ،انجام تعمیرات بر روي شبكه بصورت
برقدار یا همان خط گرم ( )HOTLINEميباشد كه گامهاي مهمي در این راه برداشته شده است .بهدیهي اسهت
آشنائي و حمایت مدیران محترم جهت پیشرفت كار ،و همچنین آموزش و استفاده از پتانسیل كارگران ،دو بازوي
توانا در راستاي كاهش خاموشها به روش خط گرم ميباشد.
انجام عملیات خط گرم به دو روش فرمان از راه دور (توسط استیك ها) و روش فرمان از راه نزدیك (توسط بوم
و باكت عایق) میسر است.
روش غیر مستقیم یا فرمان از راه دور :در روش فرمان از راه دور پرسنل مجرب و آموزش دیده كه شناخت كامل
و كاربرد تجهیزات را آموخته باشند با استفاده از عایقهاي پوششي (كاورها) و بدون لمس شبكه ،توسط اهرمهاي
عایق (استیك ها) بدون خاموشي و از راه دور نسبت به ههر گونهه عملیهات بهر روي شهبكهههاي برقهدار اقهدام
مينمایند .ی ك نمونه از انجام عملیات به روش فرمان از راه دور كه فاز كناري توسط استیكهها مههار و از روي
مقره برداشته شده كه در نتیجه ميتوان مقره را كه بدون برق شده تعویض نمود.

روش مستقیم یا فرمان از راه نزدیك(لمس شبكه برقدار  :در روش مستقیم یا فرمان از راه نزدیك سیمبان ضمن
هم پتانسیل شدن با خط ميتواند مستقیماا با یك فاز تماس حاصل نماید ،به شرط اینكه خود را نسبت به زمین و
یا فازهاي جانبي ایزوله نماید .در این روش سیمبان با استقرار بر روي وسیله اي كه از نظر عایقي داراي مقاومتي
بسیار باال است اقدام به انجام عملیات مي نماید كه در نتیجه اینجا نیز جریان به مسیر خود ادامهه داده و امكهان
عبور جریان از بدن سیمبان بوجود نميآید.

روش غیرمستقیم به وسیله روبات كنترل شونده :در این روش با استفاده از ماشینآالت مخصوص اپراتور قادر به
انجام كارهاي تعمیراتي خواهد بود.
بسیاري از شركتهاي توزیع برق معموال با كمبود ماشین آالت سنگین بخصوص الین تراك مواجهه بهوده ویها
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نام پروژه :تدوین نقشه راه توسعه تجهیزات موردنیاز براي تعمیر خطوط گرم در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
امكان خرید سریع آن را ندارند .اما با تهیه تجهیزات مقدماتي فرمان از راه دور ،كهه بسهیاري از آنهها در داخهل
كشور تولید ميشود ،ميتوان نسبت به جلوگیري از خاموشيهاي بابرنامه اقدام نمود.
آموختن روش فرمههان از راه دور و آشنائي با تجهیزات مربوطه ميتواند در بسهیاري از مهوارد راه گشهاي انجهام
عملیات از راه نزدیك بوده و بكارگیري همزمان دو روش ،برخي عملیات ناممكن را ممكن ميسازد.
در این پروژه انواع روش هاي تعمیر خطوط گرم را بررسي مهيكنهیم و معایهب و مزایهاي ههر روش را مقایسهه
ميكنیم  .بعد از بررسي روش هاي مختلف و باتوجه به امكانات مورد نیاز براي هر روش یك دستورالعمل كلي را
براي تعمیر این نوع خطوط در نظر میگیریم.و براي توسعه آنها برنامهریزي ميكنیم.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني تجهیزات پلیمري و كامپوزیتي خطوط انتقال هوائي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در خطوط انتقال نیرو با ولتاژ باال ,پایهداري خهط و ضهریب اطمینهان آن بهه نهوع مقهره بسهتگي دارد.
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نام پروژه :تدوین دانش فني تجهیزات پلیمري و كامپوزیتي خطوط انتقال هوائي
مقرههاي شیشهاي و چیني كه از دیر باز در خطوط انتقال مورد استفاده قهرار گرفتههانهد داراي معهایبي
هستند كه سبب شده است به مرور ,مقرههاي سیلیكوني و یا مقرههاي كامپوزیتي جایگزین آنها شوند.
این نوع مقره ها از دو یا چند پلیمر تشكیل ميشوند و شامل قسمتهاي مختلفي هستند كه عبارتند از:



هسته كامپوزیت ()Composite Core



روكش پلیمر



اتصاالت

مزایاي استفاده از مقرههاي سرامیكي -پلیمري را میتوان بصورت زیر برشمرد:
.1با توجه به سط پایین استحكام مكانیكي مقرههاي پلیمري اتكایي این مقرهها بطور چشمگیري این
استحكام را افزایش داده و آنرا در حد مقرههاي سرامیكي مسطل خواهد رسانید.
 .2تاثیرات روند پیرشدگي ) (Agingدر مقره هاي پلیمري در راستاي افت شدید اسهتحكام مكهانیكي و
خواص الكتریكي در آنها قابل تامل بوده كه این مسئله در این نوع مقرههها (پلیمهري سهرامیكي)
بسیار كمرنگ بوده و كاهش چشمگیري دارد.
 .3در ساخت مقرههاي پلیمري سرامیكي بدلیل عدم استفاده از فرایند سوئیچ ،حساسهیتههاي سهاخت
بسیار كمتر شده و اجزاي استفاده شده در ساخت این مقرهها كمتر ميباشند.
 .4قیمت تمام شده این مقرهها با توجه به كاهش درصد مواد وارداتي و گران قیمت و راحهتتهر بهودن
پروسه تولید حدود  60الي  70درصد قیمت مقرههاي پلیمري با مشخصهات مكهانیكي و الكتریكهي
مشابه ميباشند.
 .5طرح مقرههاي پلیمري سرامیكي بدلیل وجود سطوح حفاظت شده در آنها (سطوحي كه از نشسهت
آلودگي حفاظت شده اند) جهت اسهتفاده در منهاطقي بها آلهودگي سهنگین و فهوق سهنگین مناسهب
ميباشند.
 .6بدلیل نوع قالبگیري روكش مقره از ایجاد خطوط جدایش قالب در مسیر فاصله خزشي روكش احتراز
شده است بنابراین ایجاد مسیرهاي جریان نشتي و تجمهع آلهودگي در ایهن مسهیرها هرگهز اتفهاق
نخواهد افتاد.
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نام پروژه :تدوین دانش فني تجهیزات پلیمري و كامپوزیتي خطوط انتقال هوائي
 .7جهت اتصال قسمت روكش به هسته سرامیكي از موادي با قابلیت چسبندگي بسیار عالي و همینطور
دوام باال استفاده شده است .مواد استفاده شده عالوه بهر اسهتحكام مكهانیكي ،عهایقي و الكتریكهي
خوب داراي مشخصات ضد پیرشدگي ) (Anti Agingو ضد  (Anti UV) UVميباشند.
در این پروژه باید كار تحقیقاتي بر روي این مقره ها جهت استفاده در خطوط با ظرفیت باال انجام شود
و دانش فني ساخت آنها بدست آید.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :دستورالعمل ارزیابي وضعیت و مدیریت عمر مقرههاي تمام سرامیكي/غیر سرامیكيHVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مقره چیني :این مقره از تركیبات آلكالین و سیلیكات آلومینیوم ساخته ميشود .این تركیبهات شهامل كهائولین،
فلداسپاپ و كوارتز ميباشد .این مواد قبل از تركیب كامال شسته و تمیز ميشوند.
جهت باال بردن استقامت مكانیكي این مقرهها ،به آن اكسید آلومینیوم اضافه ميكنند .مقرههاي چیني هم بهه
صورت بشقابي و هم یكپارچه ساخته ميشوند.
مقره شیشهاي :در مقرهایي كه از جنس شیشه ساخته ميشوند ،به علت پائین بودن استقامت مكانیكي شیشهه،
الزم است كه به طریقي آن را تقویت نمود .یهك روش ،سهرد كهردن سهریع شیشهه پهس از شهكل دادن آن
ميباشد .با این روش سط خارجي مقره سخت شده ،موجب افزایش استقامت مكانیكي آن ميشود.
هدف از انجام این پروژه ،بررسي وضعیت و طول عمر مقرههاي بكار گرفتهه شهده در خطهوط ظرفیهت بهاال و
بررسي راهها و روش هاي مناسب جهت افزایش طول عمر آنها با توجه به سط ولتاژ كاري آنها است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
209
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،دي 1393

نام پروژه :دستورالعمل ارزیابي وضعیت و مدیریت عمر مقرههاي تمام سرامیكي/غیر سرامیكيHVDC
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي بهرهگیري از خطوط مخابراتي بهموازات خطوط  HVDCهوائي براي فواصل طوالني
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

سیستم  Power Line Carrierیا ) (p.l.cیكي از شیوه هاي نوین انتقال داده ميباشهد .توسهعه منهابع تولیهد،
انتقال و توزیع انرژي الكتریكي ،نیاز مبرمي به وجود یك شبكه مخابراتي بین نقاط كلیدي سیستم برق رساني
مثل مراكز تولید ،تبدیل ،تصمیمگیري و توزیع كه اكثراا در فواصل دور از هم واقع شدهاند را بوجود آورده است.
از خطوط انتقال امواج فركانس باالي حامل اطالعات در سیستمهاي مخابراتي استفاده نمهوده .سیسهتمي كهه
براي این گونه انتقال اطالعات مورد استفاده قرار مي گیرد را ابهزار” انتقهال مهوج حامهل ا طالعهات بهر روي
سیستم فشار قوي” یا  PLCمي نامند .موارد زیر ضرورت ایجاد یك شبكه مخابراتي  PLCرا بوضهوح روشهن
مي نماید  -1شبكههاي مخابرات عمومي جوابگوي نیاز هاي ارتباطي جهت بهره برداري موثر از شبكه فشهار
قوي نميباشد  -2تبادل اطالعات بین مراكز دیسپاچینگ و سایر پستها توسط یك شبكه مخابراتي مطمئن و
اختصاصي ،از ضروریات اینگونه مراكز ميباشد  -3با استفاده از شبكه جامع مخابراتي ،پستها مهيتواننهد بهه
تجهیزات حفاظتي مجهز گردند كه باعث قابلیت اعتماد بیشتر و بهره برداري موثر تر از شبكه ميگردد -4عدم
وجود یك شبكه مخابراتي ا ختصاصي ،ضعف ارتباط از طریق شبكه مخابراتي شركت مخابرات ،عدم دسترسي
اكثر پستهاي واقع در خارج شهر به خطوط ا رتباطي  PTTمشكالتي هستند كه در صورت وجود یك شهبكه
مخابراتي مطمئن برطرف گشته و امكان بهره برداي موثرتر از شبكه را ایجاد ميكند .با توجه به نكهات فهوق
جهت مرتفع نمودن اشكاالت ذكر شده و بهره برداري بهتر از شبكه ،ميتوان با استفاده از سیستمههاي

PLC

چنین شبكههاي مخابراتي را براي استفاده در شبكههاي برق رساني طراحي نمود .اسهتفاده از  PLCبهه جهاي
سایر سیستمهاي ارتباطي نظیر كابل تلفني ،امواج رادیویي و مایكروویو و ...داراي مزایایي ميباشد كه عبارتنهد
از - 1 :به علت ناچیز بودن افت سیگنال حامل اطالعات در هر كیلومتر ،مراكز تولید و توزیع انرژي الكتریكهي
كه معموال در فواصل دوري از یكدیگر واقعند را ميتوان مستقیماا توسط كانهال ههاي  PLCبهدون اسهتفاده از
تكرار كننده به یكدیگر مرتبط ساخت -2 .خطوط انتقال فشار قوي كه ارتباطات  PLCتوسط آنها صورت مي
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نام پروژه :امكانسنجي بهرهگیري از خطوط مخابراتي بهموازات خطوط  HVDCهوائي براي فواصل طوالني
گیرد ،موجود بوده و احتیاج به سرمایه گذاري مجدد براي ایجاد محیط مخابراتي نیست .بهه عهالوه در شهرایط
متغیر آب و هوایي مصونیت ارتباط  PLCدر مقایسه با ارتباطات رادیویي بیشهتر مهيباشهد -3 .دسهتگاه ههاي
فرستنده و گیرنده PLCاز درجه اطمینان باالیي برخوردار ميباشند -4 .شبكه مخهابراتي كهه لهوازم مهدیریت
براي كنترل و بهره برداري شبكه فشار قوي ميباشد بطور اختصاصي تنها در اختیار شركت بهرق منطقهه ایهي
قرار خواهد گرفت -5 .سیستمهاي تلفني  PLCاز شبكه تلفني شركت مخابرات مجزا مهيباشهد و بهه عنهوان
سیستمهاي خصوصي فرض مي شوند.

هدف از انجام این پروژه،
هوائي طوالني است.

بررسي و امكانسنجي بهرهگیري از خطوط مخهابراتي بهه موازات خطهوط HVDC
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بهبود و بهینهسازي طراحيهاي مورد نیاز براي انتقالهاي طوالني با استفاده از شبكه HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

امروزه سیستمهاي انتقال  HVDCاهمیت ویژهاي دارند و به دلیل ویژگيهاي خاص آنها روز بهه روز مهورد
توجه بیشتري قرار ميگیرند .این سیستمها در انتقال توان براي فواصل زیاد ،خطوط انتقال زیرزمیني طویهل و
اتصال بین  2شبكه قدرت بدون عبور اغتشاشات كاربرد گستردهاي پیدا كردهاند .یكي از مشكالت این خطوط
قیمت باالي تجهیزات مبدل ACبه  DCو بالعكس است كه در مواردي كه سول خط زیهاد باشهد ،اسهتفاده از
فناوري  HVDCرا توجیه پذیر ميكند.
ازآنجا كه هزینههاي  HVDCبیشتر مرتبط با مبدلهاي آن است ،لذا با تغییرات طول خط انتقال شیب افزایش
هزینه به شدت هزینه خطوط  HVACتغییر نمي كند .بنابراین با افزایش مسهافت ،كهاهش قیمهت تمهامشهده
سیستم  HVDCرا خواهیم داشت .براي فاصلهاي بیش از فاصله بحراني (كه حدود  50كیلومتر براي كابلهاي
زیردریا و حدود  600تا  800كیلومتر براي كابلهاي هوایي است) ،كاهش هزینه ناشي از بهكارگیري تجهیزات
الكترونیك قدرت براي سیستم جریان مستقیم از هزینه این تجهیزات بیشتر است و لذا كهاربري ایهن سیسهتم
عمالا در خطوط هوایي بسیار بلند مقرون به صرفه است.
هدف از انجام این پروژه ،بررسي و مطالعه بر روي طرحهاي خطوط  HVDCبه منظور بهینه كردن وسهایل و
تجهیزات و مسائل مالي است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي ماهیت گازهاي تشكیلشده در شرایط تخلیه جزئي در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از پدیدههایي كه در ارتباط با تجهیزات برقدار به خصوص خطوط انتقال نیرو و تجهیهزات فشهار قهوي
مانند پالسماي ناشي از تخلیه الكتریكي مطرح ميشود ،كرونا یا هاله است.

هنگامي كه گرادیان ولتاژ در سط یك هادي بیش از شدت ديالكتریك هواي اطراف ههادي گهردد ،ههواي
اطراف هادي یونیزه ميشود(توجه داریم كه شدت دي الكتریك هوا در شرایط دماي25درجه سلسیوس و فشار
هواي  76سانتیمتر جیوه 30كیلو ولت بر سانتیمتر ميباشد)حال اگر گرادیهان ولتهاژ بهیش از30كیلهو ولهت بهر
سانتیمتر گردد با پدیده كرونا مواجه خواهیم شد و میدان الكتریكي در نزدیكي ماده رسانا مهيتوانهد بهه حهدي
متمركز شود كه هواي مجاور خود را یونیزه نماید .این مسئله ميتواند منجر به تخلیه جزئي انرژي الكتریكهي
شود ،كه به آن كرونا ميگویند.

پدیده كرونا در اطراف خطوط فشار قهوي كهه جریهان متنهاوب دارنهد باعهث مقهداري تلفهات الكتریكهي و در
شدیدترین حالت منجر به قوس الكتریكي و تخلیه كامل ميشود.

یكي دیگر از مواقعي كه كرونا بو جود مي آید ،در تیوب تخلیه الكتریكي كم فشار بهااختالف پتانسهیل شهدید،
براي تولید پالسما است .در این حالت گاز قبل از شكست الكتریكي كامل ،كرونا را تجربه خواههد كهرد؛ ایهن
پدیده تنها در مكانهایي كه میدان الكتریكي متمركز شده است ( مانند خراش ها ،نقاط تیز و )...رخ خواهد داد
و گاز در اطراف این مكانها هادي گشته و هاله را تشكیل ميدهد .این پدیده را به نام تخلیه تك قطبهي نیهز
مي شناسند.

ولتاژ بحراني
گرادیان ولتاژي كه سبب شكست الكتریكي در عایق شده و به ازاي آن،عایق خاصیت دي الكتریك خهود را از
دست ميدهد ،گرادیان ولتاژ بحراني نامیده ميشود .همچنین ولتاژي را كه سبب ایجاد این گرادیهان بحرانهي
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نام پروژه :بررسي ماهیت گازهاي تشكیلشده در شرایط تخلیه جزئي در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
ميشود ولتاژ بحراني مینامند.

ولتاژ مرئي كرونا
هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحراني برسد ،یونیزاسیون در هواي مجاورسط هادي شروع ميشود .اما در این حالت
پدیده كرونا قابل روئیت نميباشد .براي مشاهده كرونا ،سرعت ذرات الكترون ها در هنگام برخورد با اتم هها و
مولكول ها بایدبیشتر باشید یعني ولتاژ باالتري نیاز است.

هدف از انجام این پروژ ه ،بررسي و شدت و همچنین میزان خطرناك بودن و تاثیري است كه گازهاي تولیدي
بر روي پارامترهاي خط ميگذارند.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي ماهیت پدیده تخلیه سریع عایقهاي خط تحت شرایط قطبیدگي منفي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پدیده كرونا یكي از عوامل موثر در تعیین هاديهاي مورد استفاده در خطوط نیرو است .براي كنترل پدیده كرونا
الزم است مقاطع هاديها طوري انتخاب شوند كه میدان الكتریكي و یا گرادیان ولتاژ در اطهراف آنهها باعهث
شكست هوا نگردد .در صورت وقوع چنین حالتي پدیده كرونا ظاهر شده كه ميتواند باعث تولید حرارت ،نهور و
صدا گردد .عالوه بر موارد فوق این پدیده سبب ایجاد اغتشاشات در امواج رادیویي ،تلویزیوني و مخهابراتي نیهز
ميگردد .

آزمونهاي انجام شده نشان ميدهد وقتي گرادیان ولتاژ در اطراف هاديها در شرایط استاندارد از مقدار 21,21
كیلوولت بر سانتيمتر تجاز نماید پدیده كرونا آغاز ميشود و هر چه فاصلهي این رقم از  21,21بیشتر باشد ،بر
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نام پروژه :بررسي ماهیت پدیده تخلیه سریع عایقهاي خط تحت شرایط قطبیدگي منفي
میزان تلفات كرونا و اغتشاشات ناشي از آن افزوده ميگردد.
عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه از طریق احتمال وقوع تخلیه الك تریكي ارزیابي مي گردد .این احتمال
تابع نوع برج،آرایش سیستم زمین ،مقاومت خاك و وضعیت وقوع صاعقه در منطقه مي باشد.

كارایي خطوط انتقال نیرو و مواجهه آنها با اضافه ولتاژ ها توسط رفتار آنها در مقابل صاعقه تعیین ميگردد..
در صورت برخورد صاعقه به سیم محافظ ممكن است اضافه ولتاژ منتجهه بهه تخلیهه الكتریكهي منجهر گهردد.
همچنین این تخلیه ممكن است در عایقهاي خطوط انتقال رخ دهد.
در این پروژه ،هدف ،بررسي ماهیت پدیده تخلیه سریع عایقهاي خط انتقال تحت شرایط قطبیدگي ميباشد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :مطالعه استقامت عایقي با در نظر گرفتن عملیات و مانورها روي خطوط گرم
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به اینكه در عصر حاضر شدیدا مردم و صنایع به برق وابسهته شهدهانهد و حتهي قطهع لحظهه اي بهرق
ميتواند در كار آنها اختالل ایجهههاد كند ،شركتها ي توزیع بهرق را ملهزم سهاخته تها از ههر روشهي بهراي
جلوگیري از خاموشي ها استفاده نمایند .از جمله راهكارهاي مؤثر در كاهش خاموشي ها ،انجهام تعمیهرات بهر
روي شبكه بصورت برقدار یا همان خط گرم ( )HOTLINEميباشد كه گامهاي مهمهي در ایهن راه برداشهته
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نام پروژه :مطالعه استقامت عایقي با در نظر گرفتن عملیات و مانورها روي خطوط گرم
شده است .بدیهي است آشنائي و حمایت مدیران محترم جهت پیشرفت كار ،و همچنین آمهوزش و اسهتفاده از
پتانسیل كارگران ،دو بازوي توانا در راستاي كاهش خاموشها به روش خط گرم ميباشد.
انجام عملیات خط گرم به دو روش فرمان از راه دور (توسط استیك ها) و روش فرمان از راه نزدیك (توسهط
بوم و باكت عایق) میسر است.
روش غیر مستقیم یا فرمان از راه دور :در روش فرمان از راه دور پرسنل مجرب و آموزش دیهده كهه شهناخت
كامل و كاربرد تجهیزات را آموخته باشند با استفاده از عایق هاي پوششي (كاورها) و بدون لمس شبكه ،توسط
اهرم هاي عایق (استیك ها) بدون خاموشي و از راه دور نسبت به هر گونه عملیات بر روي شبكههاي برقهدار
اقدام مينمایند .ی ك نمونه از انجام عملیات به روش فرمان از راه دور كه فاز كناري توسط استیك ها مهار و از
روي مقره برداشته شده كه در نتیجه ميتوان مقره را كه بدون برق شده تعویض نمود.

روش مستقیم یا فرمان از راه نزدیك(لمس شبكه برقدار  :در روش مستقیم یا فرمهان از راه نزدیهك سهیمبان
ضمن هم پتانسیل شدن با خط ميتواند مستقیماا با یك فاز تماس حاصل نماید ،به شرط اینكه خود را نسهبت
به زمین و یا فازهاي جانبي ایزوله نماید .در این روش سیمبان با استقرار بر روي وسیله اي كه از نظهر عهایقي
داراي مقاومتي بسیار باال است اقدام به انجام عملیات مي نماید كه در نتیجه اینجا نیز جریان بهه مسهیر خهود
ادامه داده و امكان عبور جریان از بدن سیمبان بوجود نمي آید.

روش غیرمستقیم به وسیله روبات كنترل شونده :در این روش با استفاده از ماشین آالت مخصوص اپراتور قادر
به انجام كارهاي تعمیراتي خواهد بود.
بسیاري از شركتهاي توزیع برق معموال با كمبود ماشین آالت سنگین بخصوص الین تراك مواجه بوده ویها
امكان خرید سریع آن را ندارند .اما با تهیه تجهیزات مقدماتي فرمان از راه دور ،كه بسیاري از آنهها در داخهل
كشور تولید ميشود ،ميتوان نسبت به جلوگیري از خاموشيهاي بابرنامه اقدام نمود.
آموختن روش فرمههان از راه دور و آشنائي با تجهیزات مربوطه ميتواند در بسیاري از موارد راه گشهاي انجهام
عملیات از راه نزدیك بوده و بكارگیري همزمان دو روش ،برخي عملیات ناممكن را ممكن ميسازد.
در این پروژه پس از بررسي انواع روش هاي تعمیر خطهوط گهرم ،بهه تهاثیرات آن بهر روي اسهتقامت عهایقي
تجهیزات مختلف پرداخته ميشود و با توجه به نتایج بدست آمده از آن ،معیارهایي براي این روش ها در نظهر
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نام پروژه :مطالعه استقامت عایقي با در نظر گرفتن عملیات و مانورها روي خطوط گرم
گرفته خواهد شد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بهینهسازي برجها و خطوط طراحيشده براي كاهش اثرات كرنا و پارامترهاي تخلیه در محیط
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از پدیدههایي كه در ارتباط با تجهیزات برقدار به خصوص خطوط انتقال نیرو و تجهیزات فشار قوي ماننهد
پالسماي ناشي از تخلیه الكتریكي مطرح ميشود ،كرونا یا هاله است.

هنگامي كه گرادیان ولتاژ در سط یك هادي بیش از شدت دي الكتریك ههواي اطهراف ههادي گهردد ،ههواي
اطراف هادي یونیزه ميشود (توجه داریم كه شدت دي الكتریك هوا در شرایط دماي25درجه سلسهیوس و فشهار
هواي  76سانتیمتر جیوه 30كیلو ولت بر سانتیمتر ميباشد)حال اگر گرادیان ولتاژ بیش از30كیلو ولت بر سانتیمتر
گردد با پدیده كرونا مواجه خواهیم شد و میدان الكتریكي در نزدیكي ماده رسانا ميتواند به حدي متمركهز شهود
كه هواي مجاور خود را یونیزه نماید .این مسئله ميتواند منجر به تخلیه جزئي انرژي الكتریكي شود ،كهه بهه آن
كرونا ميگویند.

پدیده كرونا در اطراف خطوط فشار قوي كه جریان متناوب دارند باعث مقداري تلفات الكتریكي و در شهدیدترین
حالت منجر به قوس الكتریكي و تخلیه كامل ميشود.

یكي دیگر از مواقعي كه كرونا بو جود مي آید ،در تیوب تخلیه الكتریكي كم فشار بااختالف پتانسیل شدید ،براي
تولید پالسما است .در این حالت گاز قبل از شكست الكتریكي كامل ،كرونا را تجربه خواهد كرد؛ این پدیده تنهها
در مكانهایي كه میدان الكتریكي متمركز شده است ( مانند خراش ها ،نقهاط تیهز و )...رخ خواههد داد و گهاز در
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نام پروژه :بهینهسازي برجها و خطوط طراحيشده براي كاهش اثرات كرنا و پارامترهاي تخلیه در محیط
اطراف این مكانها هادي گشته و هاله را تشكیل ميدهد .این پدیده را به نام تخلیه تك قطبي نیز مي شناسند.

ولتاژ بحراني
گرادیان ولتاژي كه سبب شكست الكتریكي در عایق شده و به ازاي آن،عهایق خاصهیت ديالكتریهك خهود را از
دست ميدهد ،گرادیان ولتاژ بحراني نامیده ميشود .همچنین ولتاژي را كه سهبب ایجهاد ایهن گرادیهان بحرانهي
ميشود ولتاژ بحراني مينامند.

ولتاژ مرئي كرونا
هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحراني برسد ،یونیزاسیون در هواي مجاورسط هادي شروع ميشود .اما در ایهن حالهت
پدیده كرونا قابل روئیت نميباشد .براي مشاهده كرونا ،سرعت ذرات الكترون ها در هنگام برخورد بها اتهم هها و
مولكول ها بایدبیشتر باشید یعني ولتاژ باالتري نیاز است.

هدف از انجام این پروژه ،طراحي بهینه پارامترهاي برجها و خطوط ميباشد به نحويكه ولتاژ بحرانهي كهرونها ار
سط ولتاژ نامي سیستم باالتر بوده و تا حد امكان تشكیل پدیده كرونا به حدافل برسد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تعیین اطالعات موردنیاز براي چگالي هوا براي كرناي روي هاديها ،كرناي سیمهاي محافظ و اجتناب از آن
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از پدیدههایي كه در ارتباط با تجهیزات برقدار به خصوص خطوط انتقال نیرو و تجهیزات فشار قوي مانند
پالسماي ناشي از تخلیه الكتریكي مطرح ميشود ،كرونا یا هاله است.

هنگامي كه گرادیان ولتاژ در سط یك هادي بیش از شدت دي الكتریك هواي اطراف هادي گردد ،هواي
اطراف هادي یونیزه ميشود(توجه داریم كه شدت دي الكتریك هوا در شرایط دماي25درجه سلسیوس و فشار
هواي  76سانتیمتر جیوه 30كیلو ولت بر سانتیمتر ميباشد)حال اگر گرادیان ولتاژ بیش از30كیلوولت بر
سانتیمتر گردد با پدیده كرونا مواجه خواهیم شد و میدان الكتریكي در نزدیكي ماده رسانا ميتواند به حدي
متمركز شود كه هواي مجاور خود را یونیزه نماید .این مسئله ميتواند منجر به تخلیه جزئي انرژي الكتریكي
شود ،كه به آن كرونا ميگویند.

پدیده كرونا در اطراف خطوط فشار قوي كه جریان متناوب دارند باعث مقداري تلفات الكتریكي و در
شدیدترین حالت منجر به قوس الكتریكي و تخلیه كامل ميشود.

یكي دیگر از مواقعي كه كرونا بو جود مي آید ،در تیوب تخلیه الكتریكي كم فشار بااختالف پتانسیل شدید،
براي تولید پالسما است .در این حالت گاز قبل از شكست الكتریكي كامل ،كرونا را تجربه خواهد كرد؛ این
پدیده تنها در مكانهایي كه میدان الكتریكي متمركز شده است (مانند خراش ها ،نقاط تیز و )...رخ خواهد داد
و گاز در اطراف این مكانها هادي گشته و هاله را تشكیل ميدهد .این پدیده را به نام تخلیه تك قطبي نیز
مي شناسند.
ولتاژ بحراني
گرادیان ولتاژي كه سبب شكست الكتریكي در عایق شده و به ازاي آن،عایق خاصیت ديالكتریك خهود را از
دست ميدهد ،گرادیان ولتاژ بحراني نامیده ميشود .همچنین ولتاژي را كه سبب ایجاد این گرادیهان بحرانهي
ميشود ولتاژ بحراني مينامند.
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نام پروژه :تعیین اطالعات موردنیاز براي چگالي هوا براي كرناي روي هاديها ،كرناي سیمهاي محافظ و اجتناب از آن
ولتاژ مرئي كرونا
هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحراني برسد ،یونیزاسیون در هواي مجاورسط هادي شروع ميشود .اما در این حالت
پدیده كرونا قابل روئیت نميباشد .براي مشاهده كرونا ،سرعت ذرات الكترون ها در هنگام برخورد با اتم هها و
مولكول ها بایدبیشتر باشید یعني ولتاژ باالتري نیاز است.

هدف از انجام این پروژه ،بررسي پدیده كرونا در شرایط جوي مختلف و در فصلهاي متفاوت ميباشد .در واقع
با توجه به طراحي تجهیزات ،پدیده كرونا در شرایط مختلف بررسي ميگردد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي عملكرد خطوط و مبدلهاي  HVDCبا تمركز بر وقوع خطاهاي مختلف روي خطوط
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

امروزه سیستمهاي انتقال  HVDCاهمیت ویژهاي دارند و به دلیل ویژگيهاي خاص آنها روز به روز مورد توجه
بیشتري قرار ميگیرند .این سیستمها در انتقال توان براي فواصل زیاد ،خطوط انتقال زیرزمیني طویهل و اتصهال
بین  2شبكه قدرت بدون عبور اغتشاشات كاربرد گستردهاي پیدا كردهاند .یكي از مشكالت ایهن خطهوط قیمهت
باالي تجهیزات مبدل ACبه  DCو بالعكس است كه در مواردي كه سول خط زیهاد باشهد ،اسهتفاده از فنهاوري
 HVDCرا توجیه پذیر ميكند.
ازآنجا كه هزینههاي  HVDCبیشتر مرتبط با مبدل هاي آن است ،لذا با تغییرات طول خط انتقال شیب افهزایش
هزینه به شدت هزینه خطوط  HVACتغییر نميكند .بنابراین با افزایش مسافت ،كاهش قیمت تمامشده سیستم
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نام پروژه :بررسي عملكرد خطوط و مبدلهاي  HVDCبا تمركز بر وقوع خطاهاي مختلف روي خطوط
 HVDCرا خواهیم داشت .براي فاصلهاي بیش از فاصله بحراني (كه حدود  50كیلومتر براي كابلهاي زیردریا و
حدود  600تا  800كیلومتر براي كابل هاي هوایي است) ،كاهش هزینه ناشي از به كارگیري تجهیزات الكترونیك
قدرت براي سیستم جریان مستقیم از هزینه این تجهیزات بیشتر است و لذا كاربري این سیستم عمالا در خطوط
هوایي بسیار بلند مقرون به صرفه است.
هدف از انجام این پروژه ،بررسي و مطالعه بر روي خطوط  HVDCو مبدلهاي آنها در شهرایط خطهادار بهودن
شبكه ميباشد .براي انجام پروژه فوق نیاز به وجود یك نرم افزار قوي كه قابلیت محاسبه و تحلیل شبكه  DCرا
داشته باشد ،احساس ميشود كه در پروژههاي قیلي به آن پرداخته شده است .بدین ترتین كه در نرم افزار فهوق،
خطاهاي مختلف و در نقاط مختلف شبكه گداشته ميشود و نوع رفتار و پایداري سیستم در هر كدام از حالتهها
بررسي و احیانا مشكل برطرف ميشود.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :مطالعه پدیده میدآنهاي الكتریكي و مغناطیسي جفت شده و تعامالت آنها در شبكههاي هیبرید AC/DC

مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

اهمیت و نقش امواج الكترومغناطیسي از قدیماالیام در زمینههایي چون ارتباطهات و مخهابرات و رادار موضهوعي
بوده كه همگان بدان واقف بودهاند.
امروزه نقش میدان مغناطیسي در جوامع صنعتي بیش از پیش در سالمت و بهداشت فرد و جامعهه حهائز اهمیهت
ميباشد .صدمات وارده از این میدآنها را در چهار دسته تقسیمبندي ميكنند:
-صدمات اقتصادي -صدمات تكنولوژي –صدمات جسمي –صدمات روحي و رواني
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نام پروژه :مطالعه پدیده میدآنهاي الكتریكي و مغناطیسي جفت شده و تعامالت آنها در شبكههاي هیبرید AC/DC

در این پروژه ،هدف ،مطالعه میدآنهاي الكتریكي و مغناطیسي جفت شده و تعامالت آنها در شبكههاي هیبرید
 AC/DCميباشد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :امكانسنجي و بررسي استراتژيهاي تبدیل خطوط  ACبه  DCبهمنظور مدیریت و افزایش ظرفیت انتقال
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

به منظور افزایش ظرفیت خطوط انتقال ،یكي از راههاي پیشنهادي ،تبدیل كاربري خطهوط موجهود اسهت .بهه
نحوي كه با انجام تغییرات الزم ،از خطوط موجود ،براي انتقال توان به صورت  HVDCاستفاده گردد .مزیهت
این طرح آن است كه بجاي صرف هزینه بیشتر براي ایجاد یك خط 400كیلوولت در كنار خط موجود ،افزایش
ظرفیت را با استفاده از تكنولوژي  HVDCتامین كرد .در یك طرح پژوهشي این طرح براي یكهي از خطهوط
ایران بررسي شده است و تفاوت هزینه دو طرح آورده شده است.
هدف از انجام این پروژه ،بررسي و مطالعه بر روي خطوط انتقال  HVACموجود و بررسهي فنهي و اقتصهادي
جهت تبدیل این خطوط به خطوط  HVDCبه منظور افزایش ظرفیت انتقال خط موجود اسهت .در ایهن مهورد
كارهایي صورت گرفته است .به عنوان مثال در مقاله آقاي حسهین سهلیماني ،تحهت عنهوان "بررسهي فنهي و
اقتصادي طرح تبدیل خطوط انتقال  A.C.موجود به  "D.C.در چهارمین كنفرانس دانشجویي مهندسهي بهرق
ایران ،1380 ،جهت افزایش ظرفیت توان انتقالي خط  400kVزیاران-تبریز ،بجاي افزایش سط ولتاژ ،طهرح
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تبدیل خط موجود به  HVDCبررسي گردیده و مقایسه بین این دو طرح انجام گرفته شده است.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCفشرده جهت انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

امروزه سیستمهاي انتقال  HVDCاهمیت ویژهاي دارند و به دلیل ویژگيهاي خاص آنهها روز بهه روز مهورد
توجه بیشتري قرار ميگیرند .این سیستمها در انتقال توان براي فواصل زیاد ،خطوط انتقال زیرزمیني طویهل و
اتصال بین دو شبكه قدرت بدون عبور اغتشاشات كاربرد گستردهاي پیدا كردهاند.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي خطوط  HVDCفشرده جهت انتقال برق با ظرفیهت بهاال و تهدوین
هااست.
دانش فني بهرهبرداري از آن 
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :مطالعه میدآنها و یونهاي الكتریكي و اثرات الكتریكي ( HVDCنظیر كرونا ،نویزهاي قابلشنیدن ،تداخل الكترومغناطیسي در
فركانسهاي رادیو و تلویزیون و)...
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پدیده كرونا یكي از عوامل موثر در تعیین هاديهاي مورد استفاده در خطوط نیرو است .براي كنترل پدیده كرونها
الزم است مقاطع هاديها طوري انتخاب شوند كه میدان الكتریكي و یا گرادیهان ولتهاژ در اطهراف آنهها باعهث
شكست هوا نگردد .در صورت وقوع چنین حالتي پدیده كرونا ظاهر شده كه ميتواند باعث تولید حرارت ،نور و صدا
گردد .عالوه بر موارد فوق این پدیده سبب ایجاد اغتشاشات در امواج رادیویي ،تلویزیوني و مخابراتي نیز ميگردد.
آزمونهاي انجام شده نشان ميدهد وقتي گرادیان ولتاژ در اطراف هاديها در شهرایط اسهتاندارد از مقهدار 21,21
كیلوولت بر سانتيمتر تجاز نماید پدیده كرونا آغاز ميشود و هر چه فاصلهي این رقم از  21,21بیشهتر باشهد ،بهر
میزان تلفات كرونا و اغتشاشات ناشي از آن افزوده ميگردد.
در شرایط استاندارد براي درجه حرارت محیط ،فشار هوا ،درجه خلوص و میزان رطوبهت ههوا مقهادیر مشخصهي
تعیین گردیده است و طبیعي است در صورت تغییر هر یك از عوامل فوق الذكر حد شكست هوا در اطراف هادي
تغییر ميكند كه در ذیل به طور اختصار به چند عامل مهم از آن اشاره ميگردد:



درجه حرارت محیط



ارتفاع منطقه



رطوبت هوا



میزان آلودگي هوا

در این پروژه ،هدف ،مطالعه میدانها و یونهاي الكتریكي و اثرات الكتریكي  HVDCميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي عملكرد دینامیكي یک سیستم قدرت  AC/DCیكپارچه و جایابي مناسب خطوط  HVDCدر شبكه
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

محاسبه ظرفیت انتقال توان از نقطهاي به نقطه دیگر از قدیميترین و مههمتهرین مسهائل در بههرهبهرداري و
طراحي سیستم قدرت است .حداكثر تواني كه ميتوان از یك نقطه به نقطهاي دیگر انتقال داد توسهط عوامهل
زیر محدود ميشود:
حد پایداري خطوط ،حد پایداري استاتیكي ،حد ولتاژ در باسها ،ناپایداري ولتاژ دینامیك و ناپایداري گذرا.
 ATCحداكثر مقدار تواني است كه در هر ساعت اضافه بر آنچه براي آن ساعت برنامهریزي شده است ،بین دو
نقطه انتقال داد بدون اینكه هیچ كدام از این حدود خدشهدار شود .از آنجها كهه ههر مگهاوات ظرفیهت انتقهال،
ميتواند ارزش میلیون دالري در سال داشته باشد ،دقت در تعیین  ATCداراي اهمیت زیهاد و اولویهت اصهلي
است به طوريكه صاحبان سیستماي انتقال ،زمان بسیار زیادي را صرف محاسبه دقیق آن ميكنند.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي حدود مختلف پایداري در شبكههاي انتقال با ظرفیت باال و
پس از آن جایابي بهینه و مناسب خطوط  HVDCدر شبكه است.
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اقدام  :2بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر زمیني
این اقدام ،خود شامل هفت پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :طراحي نرمافزارهاي الزم براي طراحي خطوط انتقال زیرزمیني باهدف افزایش بازدهي و كاهش هزینه
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به ضرورت شبیه سازي سیستمهاي قدرت مجهز به خطوط ، HVDCنرم افزارهاي محاسباتي مي بایستي
داراي توانایي مدلسازي و شبیهسازي خطوط  HVDCو همچنین خطوط و كابلهاي انتقال زیرزمیني باشند.
در این پروژه ميبایست چگونگي و روش ایجاد قابلیت شبیه سازي خطوط  HVDCبه همراه خطهوط زیرزمینهي و
همچنین امكان بهینه سازي در نرمافزار مذكور بررسي و نشان داده شود و سپس به تهیه و تولیهد ایهن نهرم افهزار
پرداخته شود.
از جمله قابلیتهاي مهمي كه این نرم افزار باید داشته باشد ،عبارتند از:



شبیهسازي مبدلهاي الكترونیك قدرت



توانایي پخش بار



اتصال همزمان شبكههاي AC,DC



بررسي سط اتصال كوتاه



مطالعه رفتار هارمونیكي شبكه



مدلسازي انواع كابلهاي HVDC



مدلسازي انواع كابلهاي زیرزمیني
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل مدیریت تنشهاي مكانیكي و حرارتي در ديالكتریکهاي مورداستفاده در داكتها ولولههاي زیرزمیني در
راستاي كاهش نرخ خطا و افزایش بهرهبرداري در سطوح باالي تنش مكانیكي و حرارتي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

خطوط جریان مستقیم ولتاژ باال)  ، ( HVDCیك سیستم انتقال توان الكتریكي جریان DCاست كه نسهبت بهه
سیستمهاي متداول جریان متناوب توان الكتریكي زیادي را منتقل كنند و براي مسیرهاي دریهایي و یها مسهافت
هاي طوالني استفاده مي گردند .براي مسافت هاي طوالني ممكن است سیسهتمههاي HVDCارزانتهر و داراي
تلفات كمتري باشد .براي كابل هاي قهدرت زیهر آب ،سیسهتم HVDCبهر خهالف سیسهتمههاي ACنیهاز بهه
جریآنهاي زیاد جهت شارژ و دشارژ خازني در هر سیكل ندارند .امها در مسهافت ههاي كوتهاهتهر ،هزینهه بهاالتر
تجهیزات مورد استفاده در DCباعث ميشود تا با در نظر گرفتن مزایاي این خطوط هنوز از سیسهتمههاي

AC

استفاده گردد.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه بر روي كابلهاي زیرزمیني و داكتهاي آنها ،و هماهنگي حهد جریهان مجهاز
گذرنده از كابل با آن ،به منظور كاهش نرخ خطا و افزایش بهرهبرداري از كابلها ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :دستیابي به دانش فني عایقهاي ديالكتریک باقابلیت اطمینان باال به منظور كاهش حجم كابلها ،افزایش طول عمر و كاهش
نرخ خرابي عایقهاي كابل
مدت زمان اجراي پروژه

 30ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

سیستم كابلها ،قسمتي ازتوان باالي زیر بناي ترانسفورماتورهاي قدرت مدرن روز هستند .این همه حاوي ایهن
است ،اگر چه یك وظیفه مهم تامینكننده این است ،به سیستمهاي نمایشي با قابلیت اطمینهان بهاال بهه خهاطر
فشارهاي الكتریكي باال در چنین سط ولتاژي كه كابل و لوازم جانبي كالا هماهنگ شدهاند ،اطمینهان كامهل را
بدهد.

رفع محدودیت – تغییر قانونها
سیستم كابلهاي فشار قوي یك قسمت اساسي دارد كه در محیطي مناسب ،جدید ،ویژه قرار ميگیرد؛ هنگامیكه
ميآید و جایگزین خطوط هوایي ميشود؛ با كابلهاي زیر زمیني .هزینه سیستم كابلهاي فشهار قهوي در طهول
دهه اخیر كاهش یافته و احتماالا بیشتر هم پایین ميآید .در همین زمان عملكرد كابل  XLPEشدیداا افزایش پیدا
كرده است .پیام جدید وجود دارد كه سیستم كابلهاي  XLPEقادر است با خطهوط ههوایي ،بهه طهور تكنیكهي،
محیطي و به صورت اقتصادي رقابت كند .این ویژگي كابلهاي  XLPEرا از طرح انتقال خطوط هوایي در یهك
منظر جدید متمایز كردهاست .در جاهایي كه پاسخ كابلها اغلب چایگزین گیرایي داشته باشد.

عایق فشار قوي – عملكرد و پیشرفت
روند برقرار شده خوب به سمت یك عایق ضخیم كوچكتر ادامه خواهد داشهت نتهایج یهك كابهل باریهكتهر بها
امتیازات بیشتر ،طول خطي طوالنيتر در اطراف آن ،نصب راحتتر ،مفصل كوچكتر ،انقباض و انبسهاط حرارتهي،
كاهش مواد عایقي به كاررفته .تجارب اموخته شده در طول توسعه كابل

EHV_XLPE (extra high voltage

) ،XLPEتوسعه یافتن مواد و فرایندها و خدمات فوقالعاده ، XLPEتوانسته است ضخامت این كابلها را تا -12
15میلیمتر براي خطوط  kv 132كاهش دهد.

مقایسه كابلهي هوایي و كابلهاي  XLPEزیر زمیني از نظر نرخ هزینه بین سالهاي 1986تا 2000
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كابلهاي زیرزمیني با خطوط هوایي متمایزند
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه بر روي تخلیه جزئي روي كابلهاي برق ،و اندازهگیري میهدان ایجهاد شهده در
اطراف كابل ميباشد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني اندازهگیري میداني تخلیه جزئي در كابلهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از پدیدههایي كه در ارتباط با تجهیزات برقدار به خصوص خطوط انتقال نیرو و تجهیزات فشار قهوي
مانند پالسماي ناشي از تخلیه الكتریكي مطرح ميشود ،كرونا یا هاله است.

هنگامي كه گرادیان ولتاژ در سط یك هادي بیش از شدت دي الكتریك هواي اطراف هادي گردد ،هواي
اطراف هادي یونیزه ميشود(توجه داریم كه شدت دي الكتریك هوا در شرایط دماي25درجهه سلسهیوس و
فشار هواي  76سانتیمتر جیوه 30كیلو ولت بر سانتیمتر ميباشد)حال اگر گرادیان ولتاژ بیش از30كیلو ولهت
بر سانتیمتر گردد با پدیده كرونا مواجه خواهیم شد و میدان الكتریكي در نزدیكي ماده رسانا ميتواند به حدي
متمركز شود كه هواي مجاور خود را یونیزه نماید .این مسئله ميتواند منجر به تخلیه جزئي انرژي الكتریكي
شود ،كه به آن كرونا ميگویند.

پدیده كرونا د ر اطراف خطوط فشار قوي كه جریان متنهاوب دارنهد باعهث مقهداري تلفهات الكتریكهي و در
شدیدترین حالت منجر به قوس الكتریكي و تخلیه كامل ميشود.

یكي دیگر از مواقعي كه كرونا بو جود مي آید ،در تیوب تخلیه الكتریكي كم فشار بااختالف پتانسیل شهدید،
براي تولید پالسما است .در این حالت گاز قبل از شكست الكتریكي كامل ،كرونا را تجربه خواهد كرد؛ ایهن
پدیده تنها در مكانهایي كه میدان الكتریكي متمركز شده است (مانند خراشها ،نقاط تیز و )...رخ خواهد داد
و گاز در اطراف این مكانها هادي گشته و هاله را تشكیل ميدهد .این پدیده را به نام تخلیه تك قطبي نیز
مي شناسند.
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نام پروژه :تدوین دانش فني اندازهگیري میداني تخلیه جزئي در كابلهاي انتقال برق با ظرفیت باال

ولتاژ بحراني
گرادیان ولتاژي كه سبب شكست الكتریكي در عایق شده و به ازاي آن،عایق خاصیت دي الكتریك خهود را
از دست ميدهد ،گرادیان ولتاژ بحراني نامیده ميشود .همچنین ولتاژي را كهه سهبب ایجهاد ایهن گرادیهان
بحراني ميشود ولتاژ بحراني مینامند.

ولتاژ مرئي كرونا
هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحراني برسد ،یونیزاسیون در هواي مجاورسط هادي شروع ميشهود .امها در ایهن
حالت پدیده كرونا قابل روئیت نميباشد .براي مشاهده كرونا ،سرعت ذرات الكترونها در هنگام برخهورد بها
اتم ها و مولكول ها بایدبیشتر باشید یعني ولتاژ باالتري نیاز است.

هدف از انجام این پروژه ،مطالعه بر روي تخلیه جزئي روي كابلهاي برق ،و اندازهگیري میدان ایجاد شهده
در اطراف كابل ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه دستورالعمل بهبود طراحي و بهرهبرداري از فیدرهاي انتقال برق زیرزمیني موازي با رویكرد كاهش اثرات متقابل
بهرهبرداري موازي خطوط
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

خطوط انتقال زیرزمیني خود خنك كننده یا داراي خنك كننهده جداگانهه معمهوال مشهكالت زیسهت محیطهي و
زیبایي شناسي خطوط هوایي را ندارد ولي داراي معایب دیگري است .هزینهه زیهاد سهاخت ،نصهب و راهانهدازي
كابلهاي زیرزمیني عمدتا به دلیل پیچیدگي فني عایقهاي فشار قوي لزوم خنك كهردن اسهت ( نشهت روغهن
خنككننده نیز یكي از مشكالت زیست محیطي این كابلها است ) .هزینه نگهداري زیاد عمدتا به دلیل جریهان
عبوري زیاد در ولتاژهاي باال و خاصیت خازني زیاد و بازده كم سیستمهاي خنك كننده است .حفاري در زمهین،
لوازم مخصوص و شناسایي مواد رساناي حرارت ،هزینه نصب خطوط انتقهال زیرزمینهي را تها حهد قیمهت كابهل
افزایش ميدهد .كاهش چگالي توان توزیع در خطوط زیرزمیني به میزان فابل توجهي قیمت نصب را در مقایسه
با خطوط انتقال كاهش ميدهد.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه دستورالعمل بهبود طراحي و بهرهبرداري از فیدرهاي انتقال برق زیرزمیني مهوازي
با رویكرد كاهش اثرات متقابل بهرهبرداري موازي خطوط است ،تا بتوان با طراحي مناست از مزیتهاي خطهوط
انتقال زیرزمیني بهرهمند شد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني تحلیل خمش حرارتي-گرمائي ( )TMBكابلهاي درون یک لوله باهدف بهبود قابلیت اطمینان در اثر
پیرشدگي كابلهاي سیستم
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

دماي خمش گرمایي یا دماي اعوجاج گرمایي )(HDTدمایي است كه در آن یك نمونه پلیمهري یها پالسهتیكي
تحت یك بار مشخص ،تغییر شكل ميدهد .این ویژگي مواد پالستیكي در بسیاري از وجهوه طراحهي محصهول،
مهندسي و تولید محصوالت با اجزاي گرمانرم به كار ميرود.هدف از انجام این پروژه ،بررسي و مطالعه بهر روي
این تكنولوژي و سایر تكنولوژيهاي روز دنیا جهت ایجاد دانش آن در كشور و استفاده از آن است.
هدف از انجام این پروژه ،تدوین دانش فني تحلیل حرارتي-گرمائي كابلهاي درون یهك لولهه بها ههدف بهبهود
قابلیت اطمینان در اثر پیر شدگي كابلهاي سیستم است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ترسیم نقشه راه شناسایي ،طراحي و ساخت كابلهاي نوین در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از مهمترین اجزاي شبكههاي انتقال ،كابلهاي برق شبكه مهيباشهند .امهروزه بها پیشهرفت تكنولهوژي،
دانشهاي جدیدي وارد این عرصه شده است .یكي از این دانشها ،استفاده از مواد ابهر رسهانا در تولیهد كابهل
ميباشد ،كه اشاره كوتاهي به آن خواهد شد:
درتمامي جهان ،تأسیسات الكتریكي با یهك چهالش مواجهه انهد؛ عبهور دادن مقهدار بیشهتري انهرژي از درون
شبكهها ي توزیع و انتقال براي رفع نیاز رو به افزایش مصرف كننده ها در قرن بیست و یكم .به عالوه ،آنهها
باید مصرفكننده ها را از قطعيهاي نابهنگام در اثراین اضافه مصرف محافظت كنند.
یك تكنولوژي انقالبي در ساخت كابلهاي برق ابداع شده كه مدعي است ميتواند بر هر دو مشكل ذكرشهده
در باال غلبه كند .كابلهاي جدید از مواد ابررسانا درجه حرارت باال یا  HTSساخته شدهاند و ميتواننهد انهرژي
الكتریكي  150برابر یك سیم مسي معمولي با همان قطر را انتقال دهند .هنگامي كه ابررسهانا در یهك كابهل
استفاده ميشود مانند یك رساناي خیلي خوب عمل ميكند البته در صورتي كه چند شهرط بهراي كهاركرد آن
رعایت شده باشد .مهمترین شرط این است كه مواد ابررسانا باید در زیر درجه حرارت بحراني خود قرار بگیرنهد
تا خاصیت ابررسانایي خود را نمایش دهند .این امر سبب ميشود كه چنین كابلي نیاز بهه یهك خنهك كننهده
دائمي نیتروژن مایع داشته باشد .نیتروژن مایع نسبتا ارزان و از نظر محیط زیستي كم خطر اسهت و مهيتوانهد
جانشین روغنهایي شود كه به صورت معمول در بسهیاري از كابهلههاي توزیهع و انتقهال در شهبكه اسهتفاده
ميشوند.
این كابلها داراي  4مشخصه هستند كه آنها را از كابلهاي معمولي مسي متمایز مي كنند -1:ظرفیت انتقال
توان باال -2.امپدانس خیلي كم-3.سادگي نصب و راهاندازي -4.انتخاب گزینه محدود كننده جریان خودكار.

هدف از انجام این پروژه ،بررسي و مطالعه بر روي این تكنولوژي و سایر تكنولوژيهاي روز دنیا جههت ایجهاد
دانش ان در كشور و استفاده از آن است.
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اقدام  :3بهرهبرداري از خطوط انتقال زیر دریایي
این اقدام ،خود شامل یك پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل نصب و بهرهبرداري از كابلهاي انتقال زیردریائي
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به اهمیت انتقال انرژي و همچنین مبادله داده و اطالعات در عصر حاضر ،شناخت محیطهاي مختلف
براي انتقال داده و انرژي ،امري است كه اهمیت آن بر هیچ كس پوشیده نیست.
در زمینه انتقال داده محیطهاي گوناگوني از قبیل امواج رادیوئي ،مایكروویو ،كابهلههاي نهوري و كابهلههاي
كواكسیال و ...وجود دارند .در این میان گاهي اوقات براي اتصال نقاط به یكدیگر از كابلهاي نوري زیر دریائي
استفاده ميشود .و همچنین در زمینه انتقال انرژي الكتریكي در موارد خاصي نظیر:



اتصال یك جزیره به شبكه برق یك كشور



اتصال دو جزیره مجاور



انتقال برق تولیدي حاصل از نیروگاههاي بادي دریائي



اتصال سكوهاي نفتي و حفاري مستقر در دریا یه همدیگر یا به خشكي



از كابلهاي زیردریا استفاده ميشود.

به چند نمونه از كابلهاي زیر دریائي اشاره ميشود:
HYDRO FIRM
)SCLF(Self Contained Liquid-Filled Cables
)HPLF(High Pressure Liquid-Filled Pipe-Type





هدف از انجام این پروژه ،مطالعه بر روي كابلهاي زیردریائي و تدوین دسهتورالعمل نصهب و بههرهبهرداري از
آنها است.
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اقدام  :4بهرهبرداري از پستهاي انتقال فشارقوي
این اقدام ،خود شامل دوازده پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین نقشه راه دستیابي به تكنولوژيهاي جدید ترانسفورماتورهاي قدرت در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه
بودجه پیشبیني شهده جههت اجهراي
پروژه
تشریح فعالیت

 24ماه
--ترانسفورماتور ماشین استاتیكي است كه ازط ریق القاي الكترومغناطیسي ،ولتاژ و جریان متناوب الكتریكي را
بدون تغییري در فركانس بین دو یا چند سیم پیچ به مقادیر مختلهف تبهدیل مهيكنهد .ترانسهفورماتورها در
پستهاي نیروگاهي به منظور باالبردن ولتاژ براي انتقال اقتصادي قدرت و در پستهاي فوق توزیع و توزیع
به منظور پایین آوردن ولتاژ به مقادیر موردنیاز و قابل مصرف بكار گرفته ميشوند.

ساختار یك ترانسفورماتور قدرت به طور كلي شامل یك هسته مغناطیسي است كه دو یا چند سیم پهیچ بهر
روي آن قرار گرفته اند.مجموعه هسته و سیم پیچ در داخل تانك قرار دارند.

در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي تكنولوژيهاي جدید ساخت ترانسفورماتورها مهيباشهد و
پس از آن ترسیم و تدوین نقشه راه دستیابي به این تكنولوژي به صورتي كه پس از زمان مشخصهي ایهن
تكنولوژي بصورت بومي در كشور درآید.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل استفاده از نرمافزارهاي مدیریت بهرهبرداري منابع الكتریكي ( MMWو غیره)
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از طراحي و ساخت و تامین و تجهیز خطوط انتقال با ظرفیت باال ،نوبهت بهه بههرهبهرداري از ایهن خطهوط
ميرسد .امروزه در تمام پروژه هاي بزرگ در سراسر دنیا ،مهندسین صنایع ،اسهتفاده از نهرمافزارهها و محاسهبات
مدیریتي را توصیه ميكنند .استفاده از این نرم افزارها باعث ميوند تمام مراحل كار تحت برنامهریزي و نظهارت
دقیق قرار گیرد و اختاللي در برنامه از پیش تعیین شده ایجاد نگردد .یكي از این نرم افزارها ،نهرمافهزار MMW

است .كه قابلیتهاي فراواني دارد.
در این پروژه ،هدف اصلي ،شناسائي نرمافزارهاي مطرح روز دنیا در زمینه مدیریت بهرهبرداري منابع الكتریكي ،و
پس از آن آموزش متخصصاني در این زمینه و استفاده موثر از آن است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین نقشه راه توسعه ،كاربرد تجهیزات پیشرفته كنترلي الكترونیک قدرت در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

از سالها پیش ،نیاز به كنترل قدرت الكتریكي در سیستمهاي انتقهال و توزیهع احسهاس مهي شهد .الكترونیهك
قدرت ،انقالبي در مفهوم كنترل قدرت ،براي تبدیل قدرت و كنترل محركهاي موتورهاي الكتریكي ،به وجهود
آورده است.
الكترونیك قدرت تلفیقي از الكترونیك ،قدرت و كنترل است .در كنترل ،مشخصات حالهت پایهدار و دینامیهك
سیستمهاي حلقه بسته بررسي ميشود .در قدرت ،تجهیزات ساكن و گردان قدرت جهت تولید ،انتقال و توزیهع
قدرت الكتریكي مورد مطالعه قرار مي گیرد .الكترونیك درباره قطعات حالت جامد و مدارهاي پردازش سیگنال،
جهت دستیابي به اهداف كنترل مورد نظر تحقیق و بررسي مي كند.
الكترونیك قدرت مبتني بر قطع و وصل افزارهاي نیمه هادي قدرت.با توسعه تكنولوژي نیمهه ههادي قهدرت،
توانایي در كنترل قدرت و سرعت و وصل افزارهاي قدرت به طور چشهمگیري بهبهود یافتهه اسهت .پیشهرفت
تكنولوژي میكروپرسسور  /میكروكامپیوتر تاثیر زیادي روي كنترل و ابداع روشهاي كنترل براي قطعهات نیمهه
هادي قدرت داشته است .تجهیزات الكترونیك قدرت مدرن از ( )1نیمه هاديهاي قدرت استفاده مي كند كهه
مي توان آنها را مانند ماهیچه در نظر گرفت ،و ( )2از میكروالكترونیك بههره مهيجویهد كهه داراي قهدرت و
هوش مغز است.
الكترونیك قدرت ،جایگاه مهمي در تكنولوژي مدرن به خود اختصاص داده است و امروزه از ان در محصوالت
صنعتي با قدرت باال مانند كنترل كننده هاي حرارت،نور ،موتورها ،منابع تغذیه قهدرت ،سیسهتمههاي محهرك
وسایل نقلیه و سیستمهاي ولتاژ باال (فشار قوي) با جریان مستقیم استفاده مي كنند .مشكل بتوان حهد مهرزي
براي كاربرد الكترونیك قدرت تعین كرد ،بویژه باروند موجود در توسعه افزارهاي قهدرت و میكروپروسسهورها،
حد نهایي الكترونیك قدرت نا مشخص است .جدول زیر بعضي از كاربردهاي الكترونیك قدرت را نشهان مهي
دهد.
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نام پروژه :تدوین نقشه راه توسعه ،كاربرد تجهیزات پیشرفته كنترلي الكترونیک قدرت در پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي تكنولوژيهاي به روز و مفید تجهیزات الكترونیك قدرت در
سط ولتاژهاي باال ميباشد و پس از آن ترسیم و تدوین نقشه راه دستیابي به این تكنولوژيهها بها توجهه بهه
نیازهاي كشور ،به صورتي كه پس از زمان مشخصي این تكنولوژي بصورت بومي در كشور درآید.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني توسعه استفاده از مدار شكن /محدودكننده خطاي حالتجامد (تجهیزات الكترونیک قدرت پیشرفته)
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مدارشكن نوعي كلید خودكار است كه براي محافظت از یك مدار الكتریكي در مقابل خطرات ناشي از اضهافه
بار یا اتصال كوتاه طراحي شدهاست .برعكس فیوز كه یك بار عمل كهرده و پهس از آن بایهد تعهویض شهود،
مدارشكن ميتواند مجدداا (به طور خودكار یا دستي) وارد مدار شود .مدارشكنها در اندازههاي مختلفي سهاخته
ميشوند و ميتوانند از یك كلید كوچك مورد استفاده در یك منزل تا یك كلید بهزرگ كهه بهراي محافظهت
مدارهاي ولتاژ باال و تغذیه یك شهر به كار ميرود متفاوت باشند.

تمامي مدارشكنها مشخصه هاي مشتركي براي عملكرد خود دارند البته جزئیات كار آنها به ولتاژ كار ،میهزان
جریان و نوع آنها وابستهاست .یك مدارشكن باید بتواند بروز خطا را در مدار تشخیص دهد؛ در مدارشكنهاي
ولتاژ پایین این كار به وسیله قسمتي كه در محفظه مدارشكن قرار دارد انجام ميشود امها در مدارشهكنههاي
ولتاژ باال تجهیزات جداگآنهاي براي تشخیص انواع خطاهاي شبكه در نظر گرفته شدهاست .زماني یك خطها
تشخیص داده ميشود كنتاكت هاي داخل مدارشهكن بایهد بهاز شهوند تها مهدار را متوقهف كننهد .در برخهي از
مدارشكنها از انرژي مكانیكي ذخیره شده در داخل مدارشكن براي جدا كردن كنتاكتهها اسهتفاده مهيشهود
همچنین ممكن است مقداري از انرژي مورد نیاز از خود جریان خطا دریافت شود .زماني كهه جریهان متوقهف
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نام پروژه :تدوین دانش فني توسعه استفاده از مدار شكن /محدودكننده خطاي حالتجامد (تجهیزات الكترونیک قدرت پیشرفته)
ميشود ،یك قوس الكتریكي به وجود ميآید این قوس باید در یك فرآیند كنترل شده متوقف ،سرد و خاموش
شود تا فاصله بین كنتاكت ها از برقراري دوباره جریان جلوگیري كند .در نهایت زماني كه خطا برطرف ميشود
كنتاكتها دوباره باید وصل شوند تا مدار به حالت اول خود بازگردد.

در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي تكنولوژيهاي به روز تجهیهزات مدارشهكنههاي قهدرت در
سط ولتاژهاي باال ميباشد و پس از آن ترسیم و تدوین نقشه راه دستیابي به این تكنولوژيهها بها توجهه بهه
نیازهاي كشور ،به صورتي كه پس از زمان مشخصي این تكنولوژي بصورت بومي در كشور درآید.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي و تحلیل جامع انواع كلید زني در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال و تحلیل اثرات آن بر پارامترهاي
قابلیت اطمینان شبكه
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

گسترش شبكههاي انتقال انرژي و افزایش روز افزون مصرف آن ،طرح و احداث خطوط با ظرفیت 5000-2000
مگاوات را ایجاد ميكند .افزایش ظرفیت انتقالي خطوط تنها با استفاده از ردیف ولتاژهاي باال امكانپذیر ميباشد،
به همین علت احداث شبكههاي سراسري انتقال انرژي با ردیف ولتاژهاي  1200-750كیلوولت به طول چندیدن
هزار كیلومتر ،با ظرفیت چنددههزار مگاوات در كشورهاي بزرگ عمومیت كامل یافته است.
تامین ایزوالسیون كافي و مطمئن هادياي تحت ولتاژ در خطوط انتقال انهرژي و تجهیهزات فشهار قهوي نظیهر
ترانسفورماتورها ،رآكتورها ،كلیدها و غیره در طي كار شبكه و تغییرات روي داده در آن ،یكي از مسائل عمهدهي
خطوط انتقال انرژي و استفاده از ردیفهاي ولتاژ باال را تشكیل ميدهد.
تجاوز ولتاژ از مقدار اسمي خود و ظهور ولتاژهاي لحظهاي موجي با دامنهي باال ،بیش از ولتاژ ديالكتریك ماده
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نام پروژه :بررسي و تحلیل جامع انواع كلید زني در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال و تحلیل اثرات آن بر پارامترهاي
قابلیت اطمینان شبكه
ایزوله ،بروز قوس در ان را به صورت اتصالي فاز-فاز و یا زمین-زمین سبب ميگهردد .ظههور اضهافه ولتاژهها در
شبكه اجتنابناپذیر بوده ،احتمال بروز قوس در ایزوالسیون و ماده ایزوله همواره موجود ميباشد .كهاهش درصهد
بروز قوسها و اتصالها ،میتلزم آشنائي كامل با اضافه ولتاژها ،انواع مختلف آنان ،شرایط ظهور و نحوهي تاثیر در
ایزوالسیون شبكه ميباشد.
با آشنایي با نحوهي ظهور اضافه ولتاژها ،انتخاب مشخصات مناسب شبكه و تجهیزات موجود در آن امكانپهذیر
ميگردد.
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي انواع كلیدزنيها در سط ولتاژهاي باال و سپس بررسي اثهرات
آن بر روي تجهیزات مختلف موجود در شبكه است.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل جامع ارزیابي شبكه زمین سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

هدف اصلي از اتصال زمین تجهیزات و ایجاد شبكهي زمیني ،تامین ایمني كافي براي كساني است كه با ایهن
تجهیزات در تماس ميباشند .همچنین تامین حفاظت كافي براي تجهیزات الكتریكي در برابر زوال یها خرابهي
آتها از دیگر اهداف شبكه زمین ميباشد .لذا بخشي از طراحيها و عملیات مهندسي پسهتههاي فشهارقوي،
طراحي سیستم زمین و اتصال بدنه تجهیزات فشار قوي و اسكلتهاي فلزي ميباشهد بهه ایهن ترتیهب ،كلیهه
تجهیزات نصب شده بر روي زمین ،تحت ولتاژ یكساني ،معادل با ولتاژ زمین واقع ميشوند.
بروز خطا و اتصالي در پستهاي فشار قوي ،به صورت بروز قوس الكتریكي در فواصهل ههوایي فهاز-زمهین و
فاز-فاز و یا در پي صدمه به تجهیزات فشار قوي امكانپذیر ميباشد .بروز قوس الكتریكي در پي ظهور اضافه
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نام پروژه :تدوین دستورالعمل جامع ارزیابي شبكه زمین سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال
ولتاژهاي موجي صاعقه ،قطع و وصل كلیدها ،آلودگي محیط ،جابجایي هادي ،اضافه ولتاژهاي موقت و ...روي
ميدهد.
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي انواع خطاها و اضافه ولتاژهاي احتمالي در پسهت و تعیهین و
طراحي سیستم زمین مناسب براي مقابله با این خطرات است.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل ارزیابي وضعیت و افزایش طول عمر مدارشكنها
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مدارشكن نوعي كلید خودكار است كه براي محافظت از یك مدار الكتریكي در مقابل خطرات ناشي از اضهافه
بار یا اتصال كوتاه طراحي شدهاست .برعكس فیوز كه یك بار عمل كهرده و پهس از آن بایهد تعهویض شهود،
مدارشكن ميتواند مجدداا (به طور خودكار یا دستي) وارد مدار شود .مدارشكنها در اندازههاي مختلفي سهاخته
ميشوند و ميتوانند از یك كلید كوچك مورد استفاده در یك منزل تا یك كلید بهزرگ كهه بهراي محافظهت
مدارهاي ولتاژ باال و تغذیه یك شهر به كار ميرود متفاوت باشند.

تمامي مدارشكنها مشخصه هاي مشتركي براي عملكرد خود دارند البته جزئیات كار آنها به ولتاژ كار ،میهزان
جریان و نوع آنها وابستهاست .یك مدارشكن باید بتواند بروز خطا را در مدار تشخیص دهد؛ در مدارشكنهاي
ولتاژ پایین این كار به وسیله قسمتي كه در محفظه مدارشكن قرار دارد انجام ميشود امها در مدارشهكنههاي
ولتاژ باال تجهیزات جداگآنهاي براي تشخیص انواع خطاهاي شبكه در نظر گرفته شدهاست .زماني یك خطها
تشخیص داده ميشود كنتاكت هاي داخل مدارشهكن بایهد بهاز شهوند تها مهدار را متوقهف كننهد .در برخهي از
مدارشكنها از انرژي مكانیكي ذخیره شده در داخل مدارشكن براي جدا كردن كنتاكتهها اسهتفاده مهيشهود
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نام پروژه :تدوین دستورالعمل ارزیابي وضعیت و افزایش طول عمر مدارشكنها
همچنین ممكن است مقداري از انرژي مورد نیاز از خود جریان خطا دریافت شود .زماني كهه جریهان متوقهف
ميشود ،یك قوس الكتریكي به وجود ميآید این قوس باید در یك فرآیند كنترل شده متوقف ،سرد و خاموش
شود تا فاصله بین كنتاكت ها از برقراري دوباره جریان جلوگیري كند .در نهایت زماني كه خطا برطرف ميشود
كنتاكتها دوباره باید وصل شوند تا مدار به حالت اول خود بازگردد.

امروزه از روش هاي مختلفي براي خاموش كردن قوس حاصل از قطع جریان بهرق در مدارشهكنهها اسهتفاده
ميگردد.
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي تكنولوژيهاي به روز تجهیهزات مدارشهكنههاي قهدرت در
سط ولتاژهاي باال ميباشد و پس از آن ترسهیم و تهدوین نقشهه راه دسهتیابي بهه تكنولهوژيههاي مختلهف
مدارشكن ها متناسب با نیازهاي شبكه خط انتقال و با توجه به سط ولتاژ و جریان نامي آن.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني تركیبات كامپوزیتي و پلیمري در عایقبندي ساختار تجهیزات پست بجاي تجهیزات سرامیكي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در خطوط انتقال نیرو با ولتاژ باال ,پایداري خط و ضریب اطمینان آن به نهوع مقهره بسهتگي دارد .مقهره ههاي
شیشه اي و چیني كه از دیر باز در خطوط انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند داراي معایبي هسهتند كهه سهبب
شده است به مرور ,مقره هاي سیلیكوني و یا مقره هاي كامپوزیتي جایگزین آنها شوند .این نوع مقره ها از دو
یا چند پلیمر تشكیل مي شوند و شامل قسمتهاي مختلفي هستند كه عبارتند از:



هسته كامپوزیت ()Composite Core



روكش پلیمر
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نام پروژه :تدوین دانش فني تركیبات كامپوزیتي و پلیمري در عایقبندي ساختار تجهیزات پست بجاي تجهیزات سرامیكي



اتصاالت

مزایاي استفاده از مقرههاي سرامیكي -پلیمري را میتوان بصورت زیر برشمرد:
.1با توجه به سط پایین استحكام مكانیكي مقرههاي پلیمري اتكهایي ایهن مقهرههها بطهور چشهمگیري ایهن
استحكام را افزایش داده و آنرا در حد مقرههاي سرامیكي مسطل خواهد رسانید.
 .2تاثیرات روند پیرشدگي ) (Agingدر مقره هاي پلیمري در راستاي افت شدید استحكام مكهانیكي و خهواص
الكتریكي در آنها قابل تامل بوده كه این مسئله در این نوع مقرهها (پلیمري سرامیكي) بسیار كمرنگ بوده
و كاهش چشمگیري دارد.
 .3در ساخت مقرههاي پلیمري سرامیكي بدلیل عدم استفاده از فرایند سوئیچ ،حساسیتهاي ساخت بسیار كمتر
شده و اجزاي استفاده شده در ساخت این مقرهها كمتر ميباشند.
 .4قیمت تمام شده این مقرهها با توجه به كاهش درصد مواد وارداتي و گران قیمت و راحتتهر بهودن پروسهه
تولید حدود  60الي  70درصد قیمت مقرههاي پلیمري با مشخصات مكانیكي و الكتریكي مشابه ميباشند.
 .5طرح مقرههاي پلیمري سرامیكي بدلیل وجود سطوح حفاظت شده در آنها (سطوحي كه از نشست آلهودگي
حفاظت شدهاند) جهت استفاده در مناطقي با آلودگي سنگین و فوق سنگین مناسب ميباشند.
 . 6بدلیل نوع قالبگیري روكش مقره از ایجاد خطوط جدایش قالب در مسیر فاصله خزشي روكش احتراز شهده
است بنابراین ایجاد مسیرهاي جریان نشتي و تجمع آلودگي در این مسیرها هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
 .7جهت اتصال قسمت روكش به هسته سرامیكي از موادي با قابلیت چسبندگي بسیار عهالي و همینطهور دوام
باال استفاده شده است .مواد استفاده شده عالوه بر اسهتحكام مكهانیكي ،عهایقي و الكتریكهي خهوب داراي
مشخصات ضد پیرشدگي ) (Anti Agingو ضد  (Anti UV) UVميباشند.
در این پروژه باید كار تحقیقاتي بر روي این مقره ها و انواع مواد پلیمري و كامپوزیتي عایقي جهت استفاده در
پستهاي خطوط با ظرفیت باال بكار ميروند ،انجام شود و دانش فني ساخت آنها بدست آید.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین نقشه راه توسعه بهرهگیري از تجهیزات هوشمند در سیستمهاي انتقال برق HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مشكالتي چون ناكارآمد بودن روشهاي سنتي كنترل شبكه با ورود فناوريهاي جدید ،پایین بودن قابلیتهاي
مانور و امنیت سرویس در شبكه موجود و عدم تناسب بین انتظارات مشتركین و توانمندي سیسهتم در بخهش
تطابق با تكنولوژي هاي روز ما را به فكر یهافتن راهكارههایي مهياندازنهد .ههدف از راهانهدازي نهرمافزارههاي
مونیتورینگ و كنترل شبكه دستیابي به مزایایي چهون :كهاهش تعهداد خاموشهيهها و مهدت زمهان خاموشهي
مشتركین و در نتیجه كاهش انرژي توزیع نشده ،كاهش تعداد مشتركین متاثر از حوادث با كمكردن محهدوده
خاموشي ها ،مشاهده سیستم و اعمال مدیریت لحظهاي بر شبكه ،هوشمندسازي شبكه بمنظور مهدیریت بهار و
حوادث ،ارتقا امنیت تجهیزات شبكه و نیروي انساني عملیاتي و افهزایش قابلیهت اطمینهان و پایهداري شهبكه
ميباشد .با توجه به مطالب ذكر شده پروژه پیادهسازي و راهاندازي نرمافزارهاي مونیتورینهگ و كنتهرل شهبكه
(اتوماسیون) با قابلیت بهرهبرداري خودكار در مراكز دیسهپاچینگ شهبكه توزیهع در هریهك از كالنشههرها در
راستاي بهكارگیري نرم افزارهاي مانیتورینگ و كنترل (خودكار) شبكه در مراكهز بههرهبهرداري و دیسهپاچینگ
شبكه توزیع پیشنهاد شده است.
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي روشهاي هوشمند سازي روز دنیا و سهپس تهیهه و تهدوین
نقشه راه به منظور دستیابي كشور به آن تكنولوژي جهت هوشمند سازي شبكه  HVDCاست.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :مطالعات رزونانسهاي گذرا و زیر گذرا و اثرات عناصر  FACTSبر آنها
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

سیستمهاي انتقال ACانعطافپذیر كه به FACTSمعروف ميباشند مفههوم و ایهده جدیهدي اسهت كهه بهراي
تقویت كنترل پذیري و توسعه ظرفیت انتقال شبكهها ،بكارگیري و استفاده از كنترلكنندهها و ادوات الكترونیهك
قدرت را توصیه و تشویق مينمایند .در واقع سیستمهاي FACTSقادر هستند كهه پارامترهها و مشخصههههاي
خطوط انتقال مانند امپدانس سري ،امپدانس شانت ،زاویه فاز كه بعنوان محهدودیت اصهلي بهر سهر راه افهزایش
ظرفیت شبكه عمل مينمایند ،كنترل كنند .

ایده اساسي كه پشت مفهوم  FACTSوجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعال نمودن عناصر و اجزاء
آن ميباشد .در واقع  FACTSداراي نقش اساسي در افزایش انعطهاف پهذیري انتقهال تهوان و امنیهت پایهداري
دینامیك سیستمهاي قدرت ميباشد.
كنترلكنندههاي  FACTSبا بكارگیري كنترلكنندههاي پر سرعت الكترونیك قدرت امكانات و قابلیتهاي زیهر
را براي سیستم قدرت ایجاد مينمایند.
كنترل فلوي توان اكتیو بقسمي كه بتواند انتقال و مقدار آن را در مسیرهاي دلخواهي كنترل نماید.
كنترل بارگیري خطوط انتقال تا نزدیكي هاي ظرفیت حرارتي آنها بقسمي كه در عین اینكه از حداكثر ظرفیت
خطوط استفاده ميگردد اما مانع از اضافه بار آنها ميشود .این امر باعث ميشود كهه بواسهطه افهزایش توانهائي
انتقال توان بین نواحي ،بتوان حاشیه رزرو تولید در سیستم را كاهش داد.
میرائي نوسانات توان كه در صورت عدم میرائي ميتوانند باعث صدمه دیدن تجهیزات و محدود نمودن ظرفیت
انتقال خطوط گردند.
جلوگیري از توسعه و گسترش حوادث و خروج پي در پي تجهیزات از طریق محدود نمودن اثر خطاها و معیهوب
شدن تجهیزات
تعدادي از عناصر  FACTSدر زیر اشاره شده است:

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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نام پروژه :مطالعات رزونانسهاي گذرا و زیر گذرا و اثرات عناصر  FACTSبر آنها
TCSC
SSR
SVC
STATCON
UPFC







یكي از كربردهاي اصلي عناصر  FACTSنقش آنها در پایداري شبكه در برابر رزونانسهاي گهذرا و زیهر گهذرا
ميباشد.
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي و مطالعه بر روي رزونهانسههاي گهذرا و زیهر گهذرا و سهپس
شناسائي عناصري از  FACTSكه به منظور حفظ پایداري سیستم در برابر این رزونهانسهها اسهتفاده مهيشهوند
است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :مطالعات موردنیاز براي اثرات فيمابین عناصر موتوري و ژنراتوري و عناصر FACTS

مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

سیستمهاي انتقال ACانعطاف پذیر كه به FACTSمعروف ميباشند مفهوم و ایده جدیدي اسهت كهه بهراي
تقویت كنترل پذیري و توسعه ظرفیهت انتقهال شهبكههها ،بكهارگیري و اسهتفاده از كنتهرلكننهدههها و ادوات
الكترونیك قدرت را توصیه و تشویق مينمایند .در واقع سیستمههاي FACTSقهادر هسهتند كهه پارامترهها و
مشخصه هاي خطوط انتقال مانند امپدانس سري ،امپدانس شانت ،زاویه فاز كه بعنوان محدودیت اصلي بر سهر
راه افزایش ظرفیت شبكه عمل مينمایند ،كنترل كنند .

ایده اساسي كه پشت مفهوم  FACTSوجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعهال نمهودن عناصهر و
اجزاء آن ميباشد .در واقع  FACTSداراي نقش اساسي در افهزایش انعطهاف پهذیري انتقهال تهوان و امنیهت
پایداري دینامیك سیستمهاي قدرت ميباشد.
كنترلكنندههاي  FACTSبا بكارگیري كنترلكنندههاي پر سرعت الكترونیك قدرت امكانات و قابلیهتههاي
زیر را براي سیستم قدرت ایجاد مينمایند.
كنترل فلوي توان اكتیو بقسمي كه بتواند انتقال و مقدار آن را در مسیرهاي دلخواهي كنترل نماید.
كنترل بارگیري خطوط انتقال تا نزدیكي هاي ظرفیت حرارتي آنهها بقسهمي كهه در عهین اینكهه از حهداكثر
ظرفیت خطوط استفاده ميگردد اما مانع از اضافه بار آنها ميشود .این امر باعث ميشود كه بواسطه افهزایش
توانائي انتقال توان بین نواحي ،بتوان حاشیه رزرو تولید در سیستم را كاهش داد.
میرائي نوسانات توان كه در صورت عدم میرائي ميتوانند باعهث صهدمه دیهدن تجهیهزات و محهدود نمهودن
ظرفیت انتقال خطوط گردند.
جلوگیري از توسعه و گسترش حوادث و خروج پي در پي تجهیزات از طریق محدود نمودن اثر خطاها و معیوب
شدن تجهیزات
تعدادي از عناصر  FACTSدر زیر اشاره شده است:
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نام پروژه :مطالعات موردنیاز براي اثرات فيمابین عناصر موتوري و ژنراتوري و عناصر FACTS

TCSC
SSR
SVC
STATCON
UPFC







در این پروژه ،هدف اصلي ،مطالعه و بررسي اثرات متقابل عناصر  FACTSو عناصر موتوري سیستم بهر روي
عملكرد هم ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي راهكارهاي شارش بهینه توان اكتیو و راكتیو با استفاده از اثر عناصر FACTS

مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

سیستمهاي انتقال ACانعطافپذیر كه به FACTSمعروف ميباشند مفهوم و ایده جدیهدي اسهت كهه بهراي
تقویت كنترلپذیري و توسعه ظرفیت انتقال شبكهها ،بكارگیري و استفاده از كنترلكنندهها و ادوات الكترونیك
قدرت را توصیه و تشویق مينمایند .در واقع سیستمهاي FACTSقادر هستند كه پارامترها و مشخصههههاي
خطوط انتقال مانند امپدانس سري ،امپدانس شانت ،زاویه فاز كه بعنوان محدودیت اصلي بهر سهر راه افهزایش
ظرفیت شبكه عمل مينمایند ،كنترل كنند .

ایده اساسي كه پشت مفهوم  FACTSوجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعهال نمهودن عناصهر و
اجزاء آن ميباشد .در واقع  FACTSداراي نقش اساسي در افزایش انعطافپذیري انتقال توان و امنیت پایداري
دینامیك سیستمهاي قدرت ميباشد.
كنترلكنندههاي  FACTSبا بكارگیري كنترلكنندههاي پر سرعت الكترونیك قدرت امكانات و قابلیهتههاي
زیر را براي سیستم قدرت ایجاد مينمایند.
 كنترل فلوي توان اكتیو بقسمي كه بتواند انتقال و مقدار آن را در مسیرهاي دلخواهي كنترل نماید.
 كنترل بارگیري خطوط انتقال تا نزدیكي هاي ظرفیت حرارتي آنها بقسمي كهه در عهین اینكهه از
حداكثر ظرفیت خطوط استفاده ميگردد اما مانع از اضافه بار آنها ميشود .این امر باعث مهيشهود
كه بواسطه افزایش توانائي انتقال توان بین نواحي ،بتوان حاشهیه رزرو تولیهد در سیسهتم را كهاهش
داد.
 میرائي نوسانات توان كه در صورت عدم میرائي ميتوانند باعث صدمه دیهدن تجهیهزات و محهدود
نمودن ظرفیت انتقال خطوط گردند.
 جلوگیري از توسعه و گسترش حوادث و خروج پي در پي تجهیهزات از طریهق محهدود نمهودن اثهر
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نام پروژه :بررسي راهكارهاي شارش بهینه توان اكتیو و راكتیو با استفاده از اثر عناصر FACTS

خطاها و معیوب شدن تجهیزات
تعدادي از عناصر  FACTSدر زیر اشاره شده است:
TCSC
SSR
SVC
STATCON
UPFC







در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي و مطالعه بر روي عناصر مختلف  FACTSكه در سراسر دنیا
استفاده ميشوند و سپس بررسي راهكارهاي شارش توان در شبكه است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدام  :5تهیه و تدوین دیدگاه سیستمي براي افزایش ظرفیت انتقال برق
این اقدام ،خود شامل نه پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي تحلیل فني-اقتصادي مشكالت پیشروي افزایش ظرفیت سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهت افزایش ظرفیت سیستم انتقال برق ،سهط ولتهاژ بهاال الزم اسهت .بیشهترین سهط ولتهاژ در كشهور 400
كیلوولت است .با توجه به ظرفیت انتقالي مورد نیاز و پیش بیني شده براي سالهاي آتي ،خطهوط انتقهال فعلهي،
جوابگوي این نیاز نميباشند .لذا جهت پاسخگوئي به این نیاز سهط ولتهاژ بهاالتر یعنهي  765كیلوولهت انتخهاب
گردیده است.
در بخش اقتصادي و تامین بودجه ،با توجه به نو بودن پروژه و جدید بودن تمام فرایند ها ،از طراحهي گرفتهه تها
تامین تجهیزات مورد نیاز و نصب و راهاندازي ،بودجه در نظر گرفته شده ،بسیار باال ميباشد.
در بخش فني ،در بخش طراحي ،با توجه به استعدادها و توانائيهاي مهندسان داخلي ،مشكلي وجود ندارد و تنها
نبود تجربه در این زمینه حس ميشود.
مشكل اساسي در زمینه فني ،تجهیزات این خطوط ميباشد .در حال حاضر در داخل كشور این تجهیزات سهاخته
نميشوند و دانش فني ساخت آنها هم موجود نميباشد .به همین دلیل اقدام مههم و اساسهي در ایهن زمینهه،
تامین تجهیزات در داخل و احیانا در خارج از كشور ميباشد.
هدف از انجام این پروژه ،بررسي و شناسائي مشكالت فني و اقتصادي در پهروژه سیسهتمههاي انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال و تحلیل موردي آن و یافتن اقدامات الزم براي رفع آنها ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني توسعه تكنولوژي مربوط به خطوط هوائي با ظرفیت دینامیک حرارتي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهتگیري صنعت برق بسوي استاندارد كردن موضوعات و موارد مرتبط با این صنعت ،پیشهرفت تكنولهوژي در
زمینهي برق و دستیابي به یكنواختي در طراحي ضمن حفظ كیفیتهاي قابهل قبهول و مهورد لهزوم در طراحهي،
ایجاب مينماید كه لیست و مشخصات فني هاديهاي استفاده شده در خطوط انتقال فوق فشار قوي نیرو ،كه در
آینده در شبكه سراسري مورد استفاده قرار ميگیرد ،بصورت استاندارد تهیه گردد.
ظرفیت انتقال انرژي خطوط انتقال ،با قیود مختلفي از جمله قیود ظرفیت حرارتي (جریان خطوط) ،قیهود ولتهاژ و
قیود پایداري ،محدود ميشود .مشكالت اخذ مجوز ،عدم تمایل در سرمایهگذاري وسرمایهگذاري بسیار سنگین و
محدودیتهاي زیست محیطي موجب رشد كند افزایش خطوط انتقال ميشود .این عهدم همهاهنگي بهین رشهد
تولید ،مصرف و ظرفیت انتقال ،موجب متراكم شدن برخي از خطوط در سیستم انتقال مهيشهود .متهراكم شهدن
خطوط از عوامل مهم در بحران انرژي در مناطق مختلف دنیا به شمار ميآید و همچنین در محیط تجدید ساختار
شده ،افزایش قیمت انرژي را براي مصرف كنندگان به همراه دارد .بهرهبرداري ایمن از شبكه قدرت و همچنهین
قیمت انرژي در سیستم به طور مستقیم با ظرفیت دردسترس تجهیزات انتقال در ارتباط است .از جمله راهكارهاي
مناسب براي مقابله با مسئلهي تراكم خطوط انتقال ،افزایش ظرفیت انتقال قدرت خطوط موجود از طریق استفاده
از ظرفیت حرارتي واقعي خطوط است.

در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناسائي و مطالعه بر انواع خطوط هوائي و همچنین ظرفیت حرارتي آنهاست و
سپس تهیه و تدوین دانش فني این خطوط.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه دستورالعمل كنترل و مدیریت توان عبوري باهدف ایجاد یک ابزار جهت شبیهسازي و تحلیل سیستمهاي
انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

خطوط انتقال نیرو جز مهمترین زیرساخت هاي شبكه برق بوده و در دیدگاه كالن توسهعه كشهور داراي اهمیهت
اتراتژیك ميباشند .افزایش ظرفیت خطوط نیرو به معنهي بهاال بهردن بههرهوري امكانهات موجهود بهوده و سهود
سرشاري را براي صنعت برق به همراه خواهد داشت .در زمان افزایش ظرفیت خطوط نیرو یكي از مسائل مهمي
كه بایستي مورد توجه قرار گیرد حصول اطمینان در خصوص ملحوظ نمودن مالحظهات طراحهي خهط در زمهان
عبور توان از آنهاميباشد.
به منظور انجام این اقدامات نیاز به نرم افزاري قدرتمند براي طراحي و مدلسازي خطوط نیرو به منظور داشتن
دیدي صحی

و واقعي براي انجام تحلیلها و مشخص نمودن نحوه بكارگیري سیستمهاي مانیتورینهگ online

خطوط و محاسبه میزان افزایش ظرفیت خط با توجه به شرایط آب و هوائي است.
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناسائي و مطالعه بر روي نرم افزاري مطمئن براي طراحي خطوط و پهس از آن
كار مطالعاتي براي استفاده از این اطالعات در كنترل و مدیریت توان عبورري از خطوط با ظرفیت باال است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني روشهاي مدیریت جریان خطا
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در سالهاي اخیر ،افزایش مصرف برق در كشور موجهب گسهترش شهبكه بهرق و در نتیجهه احهداث نیروگهاههها،
پستهاي برق و خطوط انتقال شده است .توسعه شبكه برق باعث باال رفتن قدرت اتصال كوتاه و در نتیجه كافي
نبودن ظرفیت اتصال كوتاه كلیدهاي قدرت ميشود و حتي ممكن است سایر تجهیزات موجود در یك پست برق
از جمله CTهاCVT ،ها ،ترانسفورماتورها و ...با مشكل اضافه جریان اتصال كوتاه مواجه شهوند .ایهن مسهئله در
سالهاي آینده ممكن است موجب تعویض بسیاري از تجهیزات شبكه برق در سهط كشهور و یها باعهث اعمهال
تغییراتي در استانداردهاي برق ایران گردد .اما در حال حاضر در دنیا راه حل دیگري نیز براي حهل ایهن مشهكل
پیشنهاد ميشود و آن استفاده از محدودكنندههاي جریان خطاست .

در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناسائي و مطالعه بر انواع تكنولوژيهاي محدود كننده جریان خطا مهيباشهد و
سپس تهیه و تدوین دانش فني تكنولوژيهاي برتر و مناسب با سط ولتاژ و جریان مورد استفاده در شهبههاي
فوق فشار قوي است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي و تحلیل مدلهاي گرمائي و كرناي خطوط انتقال برق با ظرفیت باال به منظور استخراج دستورالعمل بهرهبرداري هادي
در دماي باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از پدیدههایي كه در ارتباط با تجهیزات برقدار به خصوص خطوط انتقال نیرو و تجهیزات فشار قوي ماننهد
پالسماي ناشي از تخلیه الكتریكي مطرح ميشود ،كرونا یا هاله است.

هنگامي كه گرادیان ولتاژ در سط یك هادي بیش از شدت دي الكتریك ههواي اطهراف ههادي گهردد ،ههواي
اطراف هادي یونیزه ميشود (توجه داریم كه شدت دي الكتریك هوا در شرایط دماي25درجه سلسهیوس و فشهار
هواي  76سانتیمتر جیوه 30كیلو ولت بر سانتیمتر ميباشد)حال اگر گرادیان ولتاژ بیش از30كیلو ولت بر سانتیمتر
گردد با پدیده كرونا مواجه خواهیم شد و میدان الكتریكي در نزدیكي ماده رسانا ميتواند به حدي متمركهز شهود
كه هواي مجاور خود را یونیزه نماید .این مسئله ميتواند منجر به تخلیه جزئي انرژي الكتریكي شود ،كهه بهه آن
كرونا ميگویند.

پدیده كرونا در اطراف خطوط فشار قوي كه جریان متناوب دارند باعث مقداري تلفات الكتریكي و در شهدیدترین
حالت منجر به قوس الكتریكي و تخلیه كامل ميشود.

یكي دیگر از مواقعي كه كرونا بو جود ميآید ،در تیوب تخلیه الكتریكي كم فشار بااختالف پتانسیل شدید ،بهراي
تولید پالسما است .در این حالت گاز قبل از شكست الكتریكي كامل ،كرونا را تجربه خواهد كرد؛این پدیهده تنهها
در مكانهایي كه میدان الكتریكي متمركز شده است ( مانند خراش ها ،نقهاط تیهز و )...رخ خواههد داد و گهاز در
اطراف این مكانها هادي گشته و هاله را تشكیل ميدهد .این پدیده را به نام تخلیه تك قطبي نیز مي شناسند.
ولتاژ بحراني :گرادیان ولتاژي كه سبب شكست الكتریكي در عایق شده و به ازاي آن،عایق خاصیت ديالكتریك
خود را از دست ميدهد ،گرادیان ولتاژ بحراني نامیده ميشود .همچنین ولتاژي را كه سبب ایجهاد ایهن گرادیهان
بحراني ميشود ولتاژ بحراني مينامند.

ولتاژ مرئي كرونا :هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحراني برسد ،یونیزاسیون در هواي مجاورسط هادي شروع ميشهود.
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اما در این حالت پدیده كرونا قابل روئیت نميباشد .براي مشهاهده كرونها ،سهرعت ذرات الكتهرونهها در هنگهام
برخورد با اتم ها و مولكول ها بایدبیشتر باشید یعني ولتاژ باالتري نیاز است.

هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي مدلهاي گرمائي و كرونا خطوط انتقال با ظرفیت باالاست كه
از طریق آن ميتوان تاثیر این عوامل را بر روي حد ظرفیت خطوط تعیین نمود.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني ارزیابي دینامیک پایداري بهصورت بالدرنگ و ارائه الگوریتم تصمیمگیري بر اساس حدود تغییرات
پارامترهاي پایداري
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پایداري در یك شبكه قدرت از دو جهت ،شدت اغتشاش و مدت زماني كه در شبكه باقيميمانند ( ثابت زماني)،
تقسیم بندي ميشوند .در تقسیمبندي اول ،پایداري در سیستم قدرتهاي قدرت به سه دسته تقسیم ميشود:
پایداري مانا ،پایداري گذرا و پایداري دینامیكي
-1پایداري مانا
به توانایي سیستم در حفظ پایداري پس از یك اغتشاش بسیار كوچك گفته ميشود.
-2پایداري گذرا
به توانایي سیستم در حفظ پایداري و میراكردن نوسانات پس از یك اغتشاش شدید گفته ميشود .یهك سیسهتم
واقعي در صورت اعمال خطا زماني پایدار است كه متغیرهاي آن ،وقتي كه زمان به سمت بينهایت میل ميكند،
به مقادیر حالت مانا نزدیك شود .بررسي پایداري بعد از یك اغتشهاش شهدید ،مطالعهات پایهداري گهذرا نامیهده
ميشود.
در مطالعات پایداري گذرا ،براي شبیهسازي یك اغتشاش بزرگ ،معموال از خطاي اتصال كوتاه سه فاز ،اسهتفاده
ميكنند.
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نام پروژه :تدوین دانش فني ارزیابي دینامیک پایداري بهصورت بالدرنگ و ارائه الگوریتم تصمیمگیري بر اساس حدود تغییرات
پارامترهاي پایداري
ساده ترین روش براي تحلیل پایداري گذرا ،روش گام به گهام حهل معهادالت دیفرانسهیلي اسهت .در ایهن روش،
معادالت حالت ،قبل از خطا ،حین خطا و پس از خطاي سیستم با روش عددي مناسبي حل ميشهوند و تغییهرات
زوایاي بار قسمتهاي مختلف بهدست ميآیند .اگر همه زوایاي بار پایدار باشد ،سیستم پایدار است.
معادالت حاكم بر سیستم در اثر بروز خطا را ميتوان به سه دسته شامل معادالت دیفرانسیل حهاكم بهر سیسهتم
قبل از خطا ،معادالت دیفرانسیل حاكم بر سیستم حین خطا و معادالت دیفرانسیل حاكم بر سیستم پهس از رفهع
خطا تقسیمبندي نمود.
-3پایداري دینامیكي
به توانایي سیستم در حفظ شرایط جدید پس از نوسانات ایجاد شده توسهط یهك اغتشهاش بها دامنهه كهم گفتهه
ميشود .اگر به یك سیستم قدرت اغتشاشي وارد شود فركانس ،زاویه بار و ولتهاژ تمهام واحهدها دچهار نوسهاناتي
ميشود كه معموال در طول چند ثانیه از بین ميروند و سیستم درشرایط جدید آرام ميگیهرد .بهه علهت كوچهك
بودن این اغتشاشات ميتوان سیستم را به كمك معادالت دیفرانسیل خطي مدل نمود و مورد مطالعه قرارداد.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي انواع معیارهاي پایداري و فراهم آوردن امكان بررسي آنالیهن
پایداري است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :مدلسازي ،الگوریتم بندي و ارائه راهكار براي عدم قطعیتهاي موجود در شبكه انتقال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در میان مواردي كه در مورد مسأله برنامه ریزي توسعه شبكه انتقال در سیستمهاي قدرت تجدیهد سهاختار شهده
مطرح هستند ،عدمقطعیت هاو نحوه لحاظ آنها بیشترین سهم از نگرانيهاي موجود را به خود اختصاص دادهاند.

با پیشرفت زندگي و مدرنتر شدن زندگي اجتماعي ،اهمیت تداوم در تغذیه مشتركین یك سیستم قدرت بیش از
پیش احساس ميشود .جوامع نوین به دلیل ساختار جامعه ،میهزان و الگهوي مصهرف ،همهواره ایهن انتظهار را از
سیستمهاي قدرت خود خواهند داشت كه انرژي الكتریكي به صورت پیوسته و بدون هیچ وقفههاي در دسهترس
آنها باشد .بدیهي است این اهر عمال از نظر فیزیكي امكانپذیر نخواهد بود .دلیل آن را ميتوان در رفتهارههاي
تصادفي واحدهاي تولید ،خطوط انتقال و تجهیزات شبكه توزیع انرپي الكتریكي جستجو كرد .بنابراین ،خروج هر
كدام از اجزاي شبكه كه معموال خارج از حیطه كنترل مهندسین است ،ميتواند منجر به قطع مشهتركین شهده و
حتي خشارات سنگیني را نیز به دنبال داشته باشد .از طرف دیگر ،افزایش سرمایهگزاري ميتواند موجب كهاهش
احتمال قطع برق گردد .نتایج بدست آمده از مطالعات قابلیت اطمینان سیستمههاي قهدرت بهه عنهوان معیهاري
مناسب براي سنجش میزان این پیوستگي و برآورد معادل اقتصادي آن بكار رود .از نقطه نظر مطالعهات قابلیهت
اطمینان ،یك سیستم قدرت را ميتوان به سه بخش اصلي تولید ،انتقال ،و توزیع تقسیمبندي نمود.
در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناسائي و مطالعه بر انواع عدم قطعیت احتمالي در خطوط انتقال هوائي و سپس
مدلسازي ،الگوریتمبندي و ارائه راهكار براي مقابله با این عدم قطعیتها و باال بردن قابلیت اطمینان سیسهتم و
شبكه انتقال ميباشد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
259
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني براي تجهیزات حفاظتي باهدف كاهش نرخ خاموشي و خروجهاي متوالي
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

از دیرباز مسئله امنیت و پایداري سیستمهاي قدرت به صورت مسئلههاي جدي مورد توجه بوده است .زیهرا ههر
چند طراحان سیستم قدرت با فراهم كردن فواصل اطمیناني مناسب نسبت به ظرفیت تولیهد ژنراتورهها ،ظرفیهت
انتقال خطوط ،ترانسها و ...سعي در طراحي سیستمي كارا بر اساس فرضیات مهندسهي داشهتهانهد ،امها حهوادث
پیشبیني نشده گاهي عملكرد سیستم را دچار اختالل نمودهاست.
مسئله خروج المآنهاي سیستم قدرت شرایط مختلفي از نظر كاري براي سیستم ایجاد مهينمایهد .در صهورتیكه
این خروجيها بدون برنامهریزي و ناگهاني باشند ،خروج یك المان ممكن است به دلیل عئم همهاهنگي الزم در
بین المآنهاي شبكه باعث خروج المآنهاي دیگر گردد .این روند به گونهاي پیش خواهد رفت كه بعد از خهروج
چند المان با عملكرد مناسب ،سیستم حفاظتي بقیه شبكه پایدار خواهد ماند یها اینكهه سیسهتم دچهار اخهتالالت
بیشتري شده و ادامه این روند باعث ایجاد خاموشي ناحیهاي یا سراسري خواهد شد.

هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي انواع وسایل و تجهیزات حفاظتي و تهیه و تدوین دانش فنهي
این تجهیزات به صورتيكه در سط ولتاژ و جریان كاري خطوط فوق فشهار قهوي ،نهرخ خاموشهيههاي شهبكه
كاهش یابد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :انجام مطالعات سیستمي با هدف توسعه خطوط و پستهاي انتقال برق با ظرفیت باال ) (AC-DCدر افقهاي زماني  5ساله و
ارائه گزارش روند مورد انتظار از پیشرفت پروژهها و توسعه سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهت افزایش ظرفیت سیستم انتقال برق ،سهط ولتهاژ بهاال الزم اسهت .بیشهترین سهط ولتهاژ در كشهور 400
كیلوولت است .با توجه به ظرفیت انتقالي مورد نیاز و پیش بیني شده براي سالهاي آتي ،خطهوط انتقهال فعلهي،
جوابگوي این نیاز نميباشند .لذا جهت پاسخگوئي به این نیاز سهط ولتهاژ بهاالتر یعنهي  765كیلوولهت انتخهاب
گردیده است.
در بخش اقتصادي و تامین بودجه ،با توجه به نو بودن پروژه و جدید بودن تمام فرایند ها ،از طراحهي گرفتهه تها
تامین تجهیزات مورد نیاز و نصب و راهاندازي ،بودجه در نظر گرفته شده ،بسیار باال ميباشد.
در بخش فني ،در بخش طراحي ،با توجه به استعدادها و توانائيهاي مهندسان داخلي ،مشكلي وجود ندارد و تنها
نبود تجربه در این زمینه حس ميشود.
مشكل اساسي در زمینه فني ،تجهیزات این خطوط ميباشد .در حال حاضر در داخل كشور این تجهیزات سهاخته
نميشوند و دانش فني ساخت آنها هم موجود نميباشد .به همین دلیل اقدام مهم و اساسي در این زمینه ،تامین
تجهیزات در داخل و احیانا در خارج از كشور ميباشد.

هدف از انجام این پروژه ،در راستاي طراحي و بهرهبرداري خطوط انتقال  EHV ACو  ،HVDCبحث اقهدامات
برنامه ریزي و زمانبندي آن ميباشد .در این راستا با توجه به مطالعات سیسهتمي ایهن شهبكههها ،برنامههریهزي
صورت گرفته با توجه به بازههاي  5ساله باید صورت گیرد و در این مدت گزارشهاي الزم دریهافهت و بررسهي
گردند.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
261
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

اقدام  :6تدوین دستورالعمل مدیریت بهینه تعمیرات و تدوین دانش فنهي موردنیهاز بهراي تعمیهرات
تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
این اقدام ،خود شامل شش پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني و دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظتي و اندازهگیري براي عیبیابي مدارشكنها
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

مدارشكن نوعي كلید خودكار است كه براي محافظت از یك مدار الكتریكي در مقابل خطرات ناشي از اضافه بار
یا اتصال كوتاه طراحي شدهاست .برعكس فیوز كه یك بار عمل كرده و پس از آن باید تعویض شود ،مدارشهكن
ميتواند مجدداا (به طور خودكار یا دستي) وارد مدار شود .مدارشكنها در اندازههاي مختلفي ساخته مهيشهوند و
ميتوانند از یك كلید كوچك مورد استفاده در یك منزل تا یك كلید بزرگ كه براي محافظت مدارهاي ولتاژ باال
و تغذیه یك شهر به كار ميرود متفاوت باشند.

تمامي مدارشكنها مشخصه هاي مشتركي براي عملكرد خود دارند البته جزئیات كار آنها به ولتهاژ كهار ،میهزان
جریان و نوع آنها وابسته است .یك مدارشكن باید بتواند بروز خطا را در مدار تشخیص دهد؛ در مدارشهكنههاي
ولتاژ پایین این كار به وسیله قسمتي كه در محفظه مدارشكن قرار دارد انجام ميشود اما در مدارشكنهاي ولتاژ
باال تجهیزات جداگآنهاي براي تشخیص انواع خطاهاي شهبكه در نظهر گرفتهه شهدهاسهت .زمهاني یهك خطها
تشخیص داده ميشود كنتاكت هاي داخل مدارشكن باید باز شوند تا مدار را متوقف كنند .در برخي از مدارشكنها
از انرژي مكانیكي ذخیره شده در داخل مدارشكن براي جدا كردن كنتاكتها استفاده ميشهود همچنهین ممكهن
است مقداري از انرژي مورد نیاز از خود جریان خطا دریافت شود .زماني كه جریان متوقف ميشهود ،یهك قهوس
الكتریكي به وجود ميآید این قوس باید در یك فرآیند كنترل شده متوقف ،سرد و خاموش شود تها فاصهله بهین
كنتاكتها از برقراري دوباره جریان جلوگیري كند .در نهایت زماني كه خطا برطرف ميشود كنتاكتها دوباره باید
وصل شوند تا مدار به حالت اول خود بازگردد.
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در این پروژه ،هدف اصلي ،ابتدا شناخت و بررسي تكنولوژيهاي به روز تجهیزات مدارشكنهاي قدرت در سط
ولتاژهاي باال ميباشد و پس از آن راههاي تست و عیبیابي این تجهیزات و تدوین دانش فني آن ميباشد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل تعمیر و نگهداري از پست گرم در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به اینكه در عصر حاضر شدیدا مردم و صنایع به برق وابسهته شهدهانهد و حتهي قطهع لحظهه اي بهرق
ميتواند در كار آنها اختالل ایجهههاد كند ،شركتها ي توزیع بهرق را ملهزم سهاخته تها از ههر روشهي بهراي
جلوگیري از خاموشي ها استفاده نمایند .از جمله راهكارهاي مؤثر در كاهش خاموشي ها ،انجهام تعمیهرات بهر
روي شبكه بصورت برقدار یا همان خط یا پست گرم ( )HOTLINEميباشد ،كه گامهاي مهمي در ایهن راه
برداشته شده است .بدیهي است آشنائي و حمایت مدیران محترم جهت پیشهرفت كهار ،و همچنهین آمهوزش و
استفاده از پتانسیل كارگران ،دو بازوي توانا در راستاي كاهش خاموشها به روش خط گرم ميباشد.
انجام عملیات خط و پست گرم به دو روش فرمان از راه دور (توسط استیك ها) و روش فرمهان از راه نزدیهك
(توسط بوم و باكت عایق) میسر است.
بسیاري از شركتهاي توزیع و انتقال برق معموال با كمبود ماشین آالت سنگین بخصوص الین تراك مواجهه
بوده ویا امكان خرید سریع آن را ندارند .اما با تهیه تجهیزات مقدماتي فرمان از راه دور ،كه بسیاري از آنها در
داخل كشور تولید ميشود ،ميتوان نسبت به جلوگیري از خاموشيهاي با برنامه اقدام نمود.
آموختن روش فرمههان از راه دور و آشنائي با تجهیزات مربوطه ميتواند در بسیاري از موارد ،راهگشهاي انجهام
عملیات از راه نزدیك بوده و بكارگیري همزمان دو روش ،برخي عملیات ناممكن را ممكن ميسازد.
در این پروژه انواع روش هاي تعمیر خطوط گرم را بررسي ميكنیم و معایهب و مزایهاي ههر روش را مقایسهه
ميكنیم .بعد از بررسي روش هاي مختلف و با توجه به امكانات مورد نیاز براي هر روش یك دستورالعمل كلي
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را براي تعمیر این نوع خطوط در نظر ميگیریم.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني تخمین عمر ترانسفورماتور و ارزیابي شرایط ترانس با رویكرد كاهش هزینهها ،تعمیرات و مسائل حفاظتي
در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با افزایش روز افزون بارهاي غیرخطي در كاربردهاي روزمره ،هارمونیهكههاي ناشهي از آنهها نیهز افهزایش
ميیابند .این هارمونیكهاي جریان عالوه بر عبور از اجزاي مختلف یك سیستم الكتریكهي باعهث غیرخطهي
شدن ولتاژ شبكه ميگردند .یكي از اجزاي سیستم الكتریكي كه تحت تاثیر این هارمونیكها قهرار مهي گیهرد
ترانسفورمر قدرت مي باشد كه از اجزاي اصلي یهك سیسهتم قهدرت الكتریكهي محسهوب شهده و خرابهي آن
خسارات جبرانناپذیري را در بر دارد .علت این خرابي افزایش تلفات ترانسفورمر در اثر افزایش هارمونیكهاي
ولتاژ ،هارمونیكهاي جریان و بار ميباشد .این تلفات باعث افزایش دماي نقاط مختلف ترانسفورمر به خصوص
دماي نقطه داغ آن ميگردد كه این افزایش دما نیز به نوبهي خهود باعهث كهاهش عمهر عهایقي ترانسهفورمر
ميشود .بنابراین دانستن مقادیر این هارمونیكها ،كاهش ظرفیت بارگذاري ترانسفورمر و نیز محاسهبه دمهاي
نقطه داغ ترانسفورمر كه منجر به پیشبیني عمر باقیمانده آن ميشود امري ضروري مينماید.
ترانسفورمرهاي حلقوي به طور فزایندهاي در كاربردهاي توان پایین در حال محبوب شدن هستند .علهت ایهن
امر ،اندوكتانس نشتي پایین و اندازه كوچك آنها نسبت به ترانسفورمرهاي نوع  EIمي باشد .باید توجه نمهود
كه ترانسفورمرهاي حلقوي احتماالا اولین انتخاب در كاربردهاي توان پایین ميباشند.
هدف از انجام این پروژه ،روشهاي تخمین عمر ترانسفورمر و تحلیل شرایط كاري سیستم بهر اسهاس آن بها
رویكرد كاهش هزینهها است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل تعمیرات تجهیزات پستها باهدف افزایش طول عمر و تدوین كتابچه آموزش تعمیرات جامع تجهیزات
براي اپراتورهاي پست انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

بدلیل افزایش سط ولتاژ در خطوط انتقال نیرو جهت افهزایش ظرفیهت خطهوط انتقهال ،سهط ولتهاژ كهاري
پستهاي انتقال برق نیز تغییر خواهد كرد و بالتبع تجهیزات و لوازم مورد استفاده در پستها نیز تغییر كهرده و
با مشخصات جدید مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
در حاضر امكان ساخت تجهیزات مورد استفاده در پستهاي انتقال با سط ولتاژ كاري  765كیلوولت در داخل
كشور وجود ندارد و پروژهها یي جهت تدوین و تهیه و ساخت و تولید این تجهیزات در داخل كشور فراهم شده
است.
در بخش بهرهبرداري و اجرا نیز ،با توجه به جدید بودن فناوري و نبود تجربه ،نبود نیروي متخصص و كارامهد
احساس ميشود .پس این زمینه نیز  ،نیاز به كار دارد و با توجه به سط تكنولوژي و دانهش در داخهل كشهور،
پروژههایي تعریف شود براي تولید نیروي متخصص در بخش نصب و اجرا و همچنین براي كارهاي تعمیهرات
تجهیزات پستهاي انتقال .كه این مهم با كمك متخصصان داخلي و نیز بها كمهك شهركتههاي بها تجربهه
خارجي دستیافتني است.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تدوین دستورالعمل تعمیرات تجهیزات پستههاي انتقهال و تهیهه كتهابچهه
آموزش تعمیرات ،با استفاده از تجربه افراد آموزش دیده و كارآزموده در این زمینه و انجام آزمایشهاي مختلف
و در شرایط كاري متفاوت ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین الگوریتم عیبیابي ،مانیتورینگ و مدیریت عمر تجهیزات پستهاي سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
در قالب سیستم یكپارچه
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یكي از راههاي عیبیابي و مدیریت عمر تجهیزات موجود در پستهاي انتقال برق ،استفده از سیستم مانیتورینگ
ميباشد.
به طور كلي مانیتورینگ عبارتست از جمع آوري اطالعات مورد نیاز از بخش هاي مختلف واحد هاي صنعتي اعم
از مجزا و غیر مجزا و نمایش آنها با فرمت هاي خاص روي صفحه نمایش جلوي اپراتهور مربوطهه بهه عبهارت
دیگر همان طور كه از نامش پیداست مانیتورینگ عملي مربوط به نمایش و یا مشاهده وضعیت یك سیستم است
اما این نوع نام گزاري و كاربرد بسیار قدیمي است چرا كه امروزه مانیتورینگ مفههومي فراتهر از صهرفا مشهاهده
وضعیت پیدا كرده كه به عنوان مثال امروزه توسط سیستمهاي مانیتورینگ ميتوان به عملگرها فرمان نیز صادر
نمود و یا با برخي از قسمت ها ارتباط دو طرفه برقرار كرد كه در ادامه به تفصیل به این موضوع مي پردازیم.

مزایاي مانیتورینگ
نمایش گرافیكي شماي كلي پروسه و فراینهد تحهت كنترلنمهایش وضهعیت لحظهه بهه لحظهه پروسهه نمهایش
پارامترهاي مهم فرایندنمایش آنالین خطا و محل آنثبت دوره اي وضعیت هاتغییر و اصالح نقطه كار
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تدوین سیستم مانیتورینگ آنالین پست انتقال برق و سپس عیبیابي و مدیریت
عمر تجهیزات موجود در پست برق ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل ارزیابي ،عیبیابي و تعمیرات تجهیزات  SF6در سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

بدلیل افزایش سط ولتاژ در خطوط انتقال نیرو جهت افهزایش ظرفیهت خطهوط انتقهال ،سهط ولتهاژ كهاري
پستهاي انتقال برق نیز تغییر خواهد كرد و بالتبع تجهیزات و لوازم مورد استفاده در پستها نیز تغییر كهرده و
با مشخصات جدید مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
در حاضر امكان ساخت تجهیزات مورد استفاده در پستهاي انتقال با سط ولتاژ كاري  765كیلوولت در داخل
كشور وجود ندارد و پروژهها یي جهت تدوین و تهیه و ساخت و تولید این تجهیزات در داخل كشور فراهم شده
است.
در بخش بهرهبرداري و اجرا نیز ،با توجه به جدید بودن فناوري و نبود تجربه ،نبود نیروي متخصص و كارامهد
احساس ميشود .پس این زمینه نیز  ،نیاز به كار دارد و با توجه به سط تكنولوژي و دانهش در داخهل كشهور،
پروژههایي تعریف شود براي تولید نیروي متخصص در بخش نصب و اجرا و همچنین براي كارهاي تعمیهرات
تجهیزات پستها ي انتقال .كه این مهم با كمك متخصصان داخلي و نیز بها كمهك شهركتههاي بها تجربهه
خارجي دستیافتني است.
هدف از انجام این پهروژه ،تهیهه و تهدوین دسهتورالعمل ارزیهابي ،عیهبیهابي و تعمیهرات تجهیهزات  SF6در
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال ميباشد.
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اقدام  :7تهیه و تدوین دستورالعمل جامع استخدام ،آموزش نیروي كار متخصص جهت بهبهود بهازده
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
این اقدام ،خود شامل سه پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین استانداردهاي كیفیت و آموزش صحیح براي بهرهبرداران سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

یك سیستم انتقال تا توزیع خوب ،سیستمي است كه یصورت مطلوب از شبكههاي فوق توزیع و انتقال نیرو كهه
حد فاصل بخشهاي تولید و توزیع ميباشد در تداوم برقرساني به مشتركین و در نتیجه جلب رضایت آنهها بهه
صورت بهینه ،بهرهبرداري نمائیم .صنعت برق كه به عنوان پیچیدهترین و بههنگامتهرین صهنعت در دنیها مطهرح
است ،ظرفیت ذخیرهسازي بسیار محدودي دارد بهطوري كه عرضه و تقاضا در آن لحظهاي ميباشد .بنابراین باید
توازن كاملي بین تولید و مصرف چه از نظر میزان انرژي تولیدي و چه از نظر امكان انتقال انهرژي وجهود داشهته
باشد تا پایداري شبكههاي انتقال و فوق توزیع و توزیع نیرو تحقق یابد.
امروزه در كشورهاي پیشرفته و صنعتي تالش بر این است كه در صنعت عالوه بر داشتن محصولمطلوب ،دقت و
سرعت عمل و به ویژه ایمني نیروي انساني و تجهیزات نیز تامین شود .یكي از عوامل مهمي كه در بهرهبرداري
بهینه از شبكه تحت پوشش و پایداري آن موثر است ارتقا دانش فني بهرهبرداران و اپراتورهاي پستههاي بهرق
ميباشد.
لذا بهرهبرداري مي بایستي توسط تعداد الزمي از كارشناسان خبره صورت گیرد و این كارشناسان اطالعهات الزم
را در اختیار اپراتورهاي این تجهیزات قرار دهد و سواالت آنان را نیز پاسخ دهد.
لذا هدف ار انجام این پروژه ،تهیه و تدوین استانداردهاي الزم جههت كیفیهت و آمهوزش صهحی بههرهبهرداران
سیستمهاي پستهاي انتقال خطوط انتقال با ظرفیت باال ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي و تدوین اطالعات مورد نیاز به منظور برگزاري دورههاي آموزشي نرمافزارهاي شبیهسازي و آنالیز سیستمهاي HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

جهت طراحي و بهرهبرداري بهینه و مطلوب از خطوط ظرفیت باال با تكنولوژي  ،HVDCنیاز به نرمافزارههاي
تحلیل و بررسي این خطوط است.
جهت تهیه این نرمافزار ،پروژههاي الزم تعریف شده است .پس از تهیه نرمافزار ،متخصصان و برنامههنویسهان
باید اطالعات الزم و ضروري جهت مهندسان و بهرهبرداران از این خطوط را جمعآوري كرده و در یك پكهیج
مشخص و گردآوري گردد و در اختیار سازمانها و نهادهاي مرتبط قرار گیرد و همچنین در این راستا اقدامات
و برنامهریزيهاي الزم جهت برگزاري دورههاي آموزشي نرمافزارهاي شبیهسازي نیهز بهراي افهراد مشهخص
گردد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل آموزشي براي مدیریت بحران در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال و بازیابي شبكه باهدف بهبود
عملكرد نیروي انساني
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از برنامهریزيهاي الزم جهت احداث و بهرهبرداري از خطوط انتقال بها ظرفیهت بهاال ،امكهانسهنجي ایهن
خطوط صورت ميگیرد  ،در این مرحله مهندسان و متخصصان با توجه به تخصص و تجربه ،اقدام به طراحي این
خطوط ميكنند .پس از طراحي و خرید وسایل و تجهیزات الزم براي راهاندازي این خطوط ،نصب و اجراي آنها
صورت ميگیرد .تا این مرحله از كار ،خطوط با توجه به اقدامات و پروژههاي تعریف شده ،به خوبي و با دانش باال
نصب و اماده بهره برداري گردیدهاند.
یكي از اقدامات باقيمان ده در این راستا ،اقدامات مورد نیاز پس از طي این مراحل ،یعتي پس از بهرهبرداري از این
خطوط است .در این مرحله بایستي به شرایط حساس شبكه و همچنین خرابهيههاي احتمهالي پرداختهه شهود و
آموزشهاي الزم به افراد جهت مدیریت در این شرایط آموخته گردد.
هدف از انجام این پروژه ،آموزش افراد مرتبط و بهرهبرداران با شرایط بحراني و حساس شبكه و آموزش اقدامات
و راهحلهاي الزم در این راستا ميباشد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
270
ويرايش اول ،دي 1393

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

اقدام  :8تدوین دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سیستم اطالعاتي جامع بین بهرهبرداران بهراي
اشتراکگذاري امن اطالعات انرژي و آموزش نیروي انساني
این اقدام ،خود شامل سه پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني سیستم امن اطالعاتي شبكهها ،سیستمهاي كنترل ،سیستمهاي ارتباطي و ارتباط تجهیزات درون پستهاي
سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در چنین شبكههاي بزرگ و پیچیدهاي ،جهت بهرهبرداري خوب و بهینه ،نیاز به اطالعات سایر نقاط شهبكه در
نیروگاهها و پستها ميباشد .جهت تامین چنین اطالعاتي نیاز به یك سیستم در موازات سیستم اصهلي اسهت
كه قابلیت انتقال اطالعات را داشته باشد .یكي از این سیستمها ،سیستم  PLCاست كهه اطالعهات را در روي
خود سیسمهاي برق منتقل ميكند.
سیستمهاي كنترلي مانند تجهیزات درون پست و رلهها نیز اطالعات را با سیستمي مجزا انتقال مهيدهنهد .در
این راستا وقتي كه بحث انتقال اطالعات ميشود ،ذهنها به سمت عملیات تخریبي و خرابكارانه كهه ممكهن
است توسط افراد داخلي و یا خارجي در این سیستم ایجاد شود ميرود.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تدوین دانش فني سیستم امن اطالعاتي و كنترلهي درون پسهتههاي انتقهال
ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارزیابي و بهبود شبیهسازي اسكادا براي استفاده در تجهیزات الكتریكي
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در راستاي عملیات كنترلي و انتقال اطالعات ،یكي از تكنولوژيهاي مورد استفاده در صنعت ،كار با نرمافهزار
 SCADAميباشد .در این راستا باید كار با نرمافزار فوق ،جهت شبكهاي جدیهد و ویژگهيا و قابلیهتههاي ان
هماهنگ گردد.
هدف از انجام این پروژه ،ارزیابي و بهبود شبیهسازي اسكادا براي استفاده در تجهیزات الكتریكي
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني روشهاي امن براي ارتباط از راه دور سیستمهاي درون پستهاي سیستمهاي انتقال با ظرفیت باال از جمله
رلههاي حفاظتي ،كلیدها ،واحدهاي كنترلي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در چنین شبكههاي بزرگ و پیچیدهاي ،جهت بهرهبرداري خوب و بهینه ،نیاز به اطالعات سهایر نقهاط شهبكه در
نیروگاهها و پستها ميباشد .جهت تامین چنین اطالعاتي نیاز به یك سیستم در موازات سیستم اصلي است كهه
قابلیت انتقال اطالعات را داشته باشد .یكي از این سیستمها ،سیستم  PLCاست كهه اطالعهات را در روي خهود
سیسمهاي برق منتقل ميكند .این ارتباط هم در خود پستهاي انتقال ،منتقل شده و هم بین سایر پسهتههاي
دیگر كه به اطالعات فوق نیاز دارند.
سیستمهاي كنترلي مانند تجهیزات درون پست و رلهها نیز اطالعات را با سیستمي مجزا انتقال ميدهند .در این
راستا وقتي كه بحث انتقال اطالعات ميشود ،ذهنها به سمت عملیات تخریبي و خرابكارانه كهه ممكهن اسهت
توسط افراد داخلي و یا خارجي در این سیستم ایجاد شود ميرود.
هدف از انجام این پروژه ،روشهاي امن براي ارتباط از راه دور سیستمهاي درون پستهاي سیستمهاي انتقال با
ظرفیت باال از جمله رلههاي حفاظتي ،كلیدها و واحدهاي كنترلي است.
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اقدام  :9تهیه و تدوین دانش فني مدیریت دارائيها در سیستم انتقال توان
این اقدام ،خود شامل چهار پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل راهنماي مدیریت دارائي براي انتقال توان در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال با ظرفیت باال و
متدولوژي تحلیلي براي آنالیز پیرشدگي تجهیزات انتقال برق با ظرفیت باال با استفاده از ابزارهاي محاسباتي براي پروژههاي مدیریت
دارائي
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از نصب و راهاندازي پستها ي انتقال بهرق خطهوط بها ظرفیهت بهاال ،نوبهت بهه بههرهبهرداري و شهرایط
بهرهبرداري و دورههاي تعمیر و نگهداري از وسایل و تجهیزات موجود در پستهاي مذكور ميباشد.
یكي از این شرایط ،بهرهبرداري از شبكه در نقطه بهینه از لحاظ كاركرد و عمر تجهیزات با توجه بهه ابزارهها و
روشهاي محاسباتي آنالیز پیرشدگي تجهیزات ميباشد.
هدف از انجام این پروژه ،ابتدا مطالعه و بررسي روشهاي آنالیز پیرشدگي تجهیزات و ارائهه بهینههتهرین روش
ميباشد ،و پس از آن تحلیل نتایج و استفاده از آنها در بهرهبرداري بهینه مالي از شبكه است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :ارزیابي افزایش طول عمر سیستمهاي  HVDCموجود
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از نصب و راهاندازي پستهاي انتقال بهرق خطهوط بها ظرفیهت بهاال بها تكنولهوژي  ،HVDCنوبهت بهه
بهرهبرداري و شرایط بهرهبرداري و دورههاي تعمیرونگهداري از وسایل و تجهیزات موجود در پستهاي مذكور
و راههاي افزایش طول عمر سیستمهاي  HVDCميباشد.
یكي از این شرایط ،بهرهبرداري از شبكه در نقطه بهینه از لحاظ كاركرد و عمر تجهیزات با توجه بهه ابزارهها و
روشهاي محاسباتي آنالیز پیرشدگي تجهیزات ميباشد.
راه دیگر تدوین دورههاي تعمیر و نگهداري و بازبیني تجهیزات ميباشد.
هدف از انجام
موجود است.

این پروژه ،ارزیابي و یافتن راههاي موثر و بهینه در افزایش طهول عمهر سیسهتمههاي HVDC
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني مدیریت عمر خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از نصب و راهاندازي خطوط انتقال برق خطوط با ظرفیت باال ،نوبت به بهرهبرداري و شرایط بهرهبرداري و
دورههاي تعمیر و نگهداري از وسایل و تجهیزات موجود در خطوط مذكور و راههاي افزایش طول عمر خطوط
انتقال هوائي ميباشد.
یكي از این شرایط ،بهرهبرداري از شبكه در نقطه بهینه از لحاظ كاركرد و عمر تجهیزات با توجه بهه ابزارهها و
روشهاي محاسباتي آنالیز پیرشدگي تجهیزات ميباشد .و در واقع ميتوان با كنترل میزان سیالن توان در هر
مسیر ،با توجه به محدودیتهاي تجهیزات ،در عمر طوالنيتر و كاركرد بهتر سیستم كمك نمود.
راه دیگر تدوین دورههاي تعمیر و نگهداري و بازبیني تجهیزات ميباشد.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تولید دانش فني مدیریت عمر خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني ارزیابي وضعیت خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از نصب و راهاندازي خطوط انتقال برق خطوط با ظرفیت باال ،نوبت به بهرهبرداري و شرایط بههرهبهرداري و
دورههاي تعمیر و نگهداري از وسایل و تجهیزات موجود در خطوط مذكور و راههاي افزایش طهول عمهر خطهوط
انتقال هوائي ميباشد.
یكي از این شرایط ،بهرهبرداري از شبكه در نقطه بهینه از لحاظ كاركرد و عمر تجهیزات بها توجهه بهه ابزارهها و
روشهاي محاسباتي آنالیز پیرشدگي تجهیزات ميباشد .و در واقع ميتوان با كنترل میزان سیالن تهوان در ههر
مسیر ،با توجه به محدودیتهاي تجهیزات ،در عمر طوالنيتر و كاركرد بهتر سیستم كمك نمود.
راه دیگر تدوین دورههاي تعمیر و نگهداري و بازبیني تجهیزات ميباشد.
به همین دلیل در بازههاي زماني تعیین شده ،وضعیت خطوط انتقال باید بصورت دقیق مشخص گردند(از لحهاظ
عمر تجهیزات و میزان بارگیري روي خط و میزان بارگیري مجاز) ،و تصمیماي بهرهبرداري با توجه به آن گرفته
شود.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تولید دانش فني ارزیابي وضعیت خطوط انتقال هوائي با ظرفیت باال ميباشد.
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اقدام  :10تدوین دستورالعمل مدیریت استراتژیک امنیهت ،كیفیهت ،پایهداري و در دسهترس بهودن
()SQRA: Security, Quality, Reliability, Availability
این اقدام ،خود شامل هفت پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCجهت ارتباط بین سیستمهاي قدرت بزرگ و مطالعات پایداري موردنیاز
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

امروزه سیستمهاي انتقال  HVDCاهمیت ویژهاي دارند و به دلیل ویژگيهاي خاص آنها روز به روز مورد توجه
بیشتري قرار ميگیرند .این سیستمها در انتقال توان براي فواصل زیاد ،خطوط انتقال زیرزمیني طویهل و اتصهال
بین  2شبكه قدرت بدون عبور اغتشاشات كاربرد گستردهاي پیدا كردهاند .یكي از مشكالت ایهن خطهوط قیمهت
باالي تجهیزات مبدل ACبه  DCو بالعكس است كه در مواردي كه سول خط زیهاد باشهد ،اسهتفاده از فنهاوري
 HVDCرا توجیه پذیر ميكند.
ازآنجا كه هزینههاي  HVDCبیشتر مرتبط با مبدل هاي آن است ،لذا با تغییرات طول خط انتقال شیب افهزایش
هزینه به شدت هزینه خطوط  HVACتغییر نميكند .بنابراین با افزایش مسافت ،كاهش قیمت تمامشده سیستم
 HVDCرا خواهیم داشت .براي فاصلهاي بیش از فاصله بحراني (كه حدود  50كیلومتر براي كابلهاي زیردریا و
حدود  600تا  800كیلومتر براي كابل هاي هوایي است) ،كاهش هزینه ناشي از به كارگیري تجهیزات الكترونیك
قدرت براي سیستم جریان مستقیم از هزینه این تجهیزات بیشتر است و لذا كاربري این سیستم عمالا در خطوط
هوایي بسیار بلند مقرون به صرفه است.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تولید دانش فني بهرهگیري از خطوط  HVDCجهت ارتباط بهین سیسهتمههاي
قدرت بزرگ و انجام مطالعات پایداري مورد نیاز است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :توسعه مطالعات قابلیت اطمینان شبكه  HVDCو مطالعات موردنیاز براي ادغام شبكه  HVDCبا شبكه  EHVACموجود
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

قابلیت اطمینان بطور كلي در رابطه با توزیع زماني خراب شدن و یا فاصله زماني بهین خرابهيههاي وسهایل و
سیستمها ميباشد .بجز در تجهیزات یكبار مصرف مانند برخي تجهیزات تسلیحاتي ،بقیه وسهایل و سهییتمهها
بصورت طراحي و ساخته مي شوند كه براي مدتي دوام داشته باشند .ولي بخاطر متغیرهایي در زمان سهاخت و
بخصوص شرایط مختلف استفاده ،رمان خراب شدن و یا فاصله بین خرابيهاي تمام وسایل و یا سیسهتمههاي
یك نوع ،یكسان نميباشد و داراي تغییراتي است.
در نتیجه بطور كلي قابلیت اطمینان یك وسیله یا یك سیستم براي مدت زمان مورد نیاز  tmعبهارت اسهت از
احتمال سالم ماندن و انجام وظیفه كردن آن وسیله یا سیستم در این مدت زمان ميباشد.
پستها ي شبكه انتقال برق وظیفه مهم تبدیل ولتاژ از یك سط به سط دیگهر ،حفاظهت سیسهتم قهدرت و
همچنین ایجاد امكان بهرهبرداري مناسب از سیستم برقرساني را بر عهده دارند .این پستها به علت داشهتن
تجهیزات گوناگون و احتمال ایجاد اشكال و خرابي در آنهها در مهواردي باعهث اخهتالل و قطعهي محلهي در
برقرساني شده و در مواردي باعث ضهعیف شهدن شهبكه انتقهال و در مهوارد دیگهر باعهث اخهتالل كلهي و
قطعيهاي وسیع و همهجانبه سیستم برق گردند.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي قابلیت اطمینان شبكه  ،HVDCو همچنین مطالعه و امكان سنجي
و طراحي شبكه  HVDCبطوریكه در كنار شبكه  EHV ACبتواند كار كند و پایداري سیستم نیز حفظ شود.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي اثرات شبكه  HVDCبر پایداري و بازده سیستم قدرت با بهرهگیري از تجهیزات هوشمند
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

محاسبه ظرفیت انتقال توان از نقطهاي به نقطه دیگر از قدیميترین و مهمترین مسائل در بهرهبرداري و طراحي
سیستم قدرت است .حداكثر تواني كه ميتوان از یك نقطه به نقطهاي دیگر انتقال داد توسط عوامل زیر محهدود
ميشود:
حد پایداري خطوط ،حد پایداري استاتیكي ،حد ولتاژ در باسها ،ناپایداري ولتاژ دینامیك و ناپایداري گذرا.
ATCحداكثر مقدار تواني است كه در هر ساعت اضافه بر آنچه براي آن ساعت برنامهریزي شده اسهت ،بهین دو
نقطه انتقال داد بدون اینكه هیچ كدام از این حدود خدشهدار شود .از آنجا كه هر مگاوات ظرفیت انتقال ،ميتواند
ارزش میلیون دالري در سال داشته باشد ،دقت در تعیین  ATCداراي اهمیت زیهاد و اولویهت اصهلي اسهت بهه
طوريكه صاحبان سیستماي انتقال ،زمان بسیار زیادي را صرف محاسبه دقیق آن ميكنند.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي حدود مختلف پایداري در شبكههاي انتقال با ظرفیهت بهاال و
پس از آن تدوین استانداردهاي الزم جهت طراحي خطوط انتقال با سط ولتاژ  765كیلوولهت ،بها در نظرگیهري
حفظ پایداري این سیستمها ميباشد.
استفاده از سیستمهاي  EHV ACدر كنار سیستمهاي  ،DCباعث برهم خوردن شرایط شبكه و محاسهبات آن و
پایداريهاي آن ميشود .به همین دلیل وقتي براي افزایش ظرفیت بخواهیم از خهط  EHV ACدر كنهار  ACو
DCاستفاده كنیم ،باید تمام محاسبات پایداري و قابلیت اطمینان با شرایط جدید محاسبه گردد.
هدف از انجام این پروژه ،بررسي اثرات شبكه  HVDCبهر پایهداري و بهازده سیسهتم قهدرت بها بههرهگیهري از
تجهیزات هوشمند ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تجزیهوتحلیل بازده و پایداري شبكههاي بزرگ  EHVACدر اتصال به شبكههاي HVDC

مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

محاسبه ظرفیت انتقال توان از نقطهاي به نقطه دیگر از قدیميترین و مهمترین مسائل در بهرهبرداري و طراحي
سیستم قدرت است .حداكثر تواني كه ميتوان از یك نقطه به نقطهاي دیگر انتقال داد توسط عوامل زیر محهدود
ميشود:
حد پایداري خطوط ،حد پایداري استاتیكي ،حد ولتاژ در باسها ،ناپایداري ولتاژ دینامیك و ناپایداري گذرا.
 ATCحداكثر مقدار تواني است كه در هر ساعت اضافه بر آنچه براي آن ساعت برنامهریزي شده اسهت ،بهین دو
نقطه انتقال داد بدون اینكه هیچ كدام از این حدود خدشهدار شود .از آنجا كه هر مگاوات ظرفیت انتقال ،ميتواند
ارزش میلیون دالري در سال داشته باشد ،دقت در تعیین  ATCداراي اهمیت زیهاد و اولویهت اصهلي اسهت بهه
طوريكه صاحبان سیستماي انتقال ،زمان بسیار زیادي را صرف محاسبه دقیق آن ميكنند.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي بر روي حدود مختلف پایداري در شبكههاي انتقال با ظرفیهت بهاال و
پس از آن تدوین استانداردهاي الزم جهت طراحي خطوط انتقال با سط ولتاژ  765كیلوولهت ،بها در نظرگیهري
حفظ پایداري این سیستمها ميباشد.

استفاده از سیستمهاي  EHV ACدر كنار سیستمهاي  ،DCباعث برهم خوردن شرایط شبكه و محاسهبات آن و
پایداريهاي آن ميشود .به همین دلیل وقتي براي افزایش ظرفیت بخواهیم از خهط  EHV ACدر كنهار  ACو
DCاستفاده كنیم ،باید تمام محاسبات پایداري و قابلیت اطمینان با شرایط جدید محاسبه گردد.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي اثرات شبكه  ،EHV ACدر كنار سیستم  ،EVDCبر پایداري و بازده
سیستمهاي قدرت ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :بررسي الزامات ایجاد بستر مخابراتي براي كنترل تجهیزات  HVDCدر محیطهاي متخاصم و پر اغتشاش
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

سیستم  Power Line Carrierیا ) (p.l.cیكي از شیوههاي نوین انتقال داده ميباشد .توسعه منابع تولید ،انتقهال
و توزیع انرژي الكتریكي ،نیاز مبرمي به وجود یك شبكه مخابراتي بین نقاط كلیدي سیسهتم بهرق رسهاني مثهل
مراكز تولید ،تبدیل ،تصمیم گیري و توزیع كه اكثراا در فواصل دور از هم واقع شدهانهد را بوجهود آورده اسهت .از
خطوط انتقال امواج فركانس باالي حامل اطالعات در سیستمهاي مخابراتي استفاده نموده .سیستمي كهه بهراي
این گونه انتقال اطالعات مورد استفاده قرار مي گیرد را ابزار” انتقال موج حامل ا طالعات بر روي سیستم فشهار
قوي” یا  PLCمي نامند .موارد زیر ضرورت ایجاد یك شبكه مخابراتي  PLCرا بوضهوح روشهن مهي نمایهد -1
شبكهها ي مخابرات عمومي جوابگوي نیاز هاي ارتباطي جهت بهره برداري موثر از شبكه فشار قوي نمهيباشهد
 -2تبادل اطالعات بین مراكز دیسپاچینگ و سایر پستها توسط یك شبكه مخابراتي مطمهئن و اختصاصهي ،از
ضروریات اینگونه مراكز ميباشد  -3با استفاده از شبكه جامع مخابراتي ،پستها ميتوانند به تجهیزات حفهاظتي
مجهز گردند كه باعث قابلیت اعتماد بیشتر و بهره برداري موثر تر از شبكه ميگردد -4عدم وجهود یهك شهبكه
مخابراتي ا ختصاصي ،ضعف ارتباط از طریق شبكه مخابراتي شركت مخابرات ،عدم دسترسي اكثر پستهاي واقع
در خارج شهر به خطوط ا رتباطي  PTTمشكالتي هستند كه در صورت وجهود یهك شهبكه مخهابراتي مطمهئن
برطرف گشته و امكان بهره برداي موثرتر از شبكه را ایجاد ميكند .با توجه به نكات فوق جهت مرتفهع نمهودن
اشكاالت ذكر شده و بهره برداري بهتر از شبكه ،ميتوان با اسهتفاده از سیسهتمههاي  PLCچنهین شهبكهههاي
مخابراتي را براي استفاده در شبكههاي برق رساني طراحي نمود .استفاده از  PLCبه جهاي سهایر سیسهتمههاي
ارتباطي نظیر كابل تلفني ،امواج رادیویي و مایكروویو و ...داراي مزایایي ميباشد كه عبارتند از - 1 :به علت ناچیز
بودن افت سیگنال حامل اطالعات در هر كیلومتر ،مراكز تولید و توزیع انرژي الكتریكي كهه معمهوال در فواصهل
دوري از یكدیگر واقعند را ميتوان مستقیماا توسط كانال هاي  PLCبدون استفاده از تكهرار كننهده بهه یكهدیگر
مرتبط ساخت -2 .خطوط انتقال فشار قوي كه ارتباطات  PLCتوسط آنها صورت مي گیرد،موجود بوده و احتیاج
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نام پروژه :بررسي الزامات ایجاد بستر مخابراتي براي كنترل تجهیزات  HVDCدر محیطهاي متخاصم و پر اغتشاش
به سرمایه گذاري مجدد براي ایجاد محیط مخابراتي نیست .به عالوه در شهرایط متغیهر آب و ههوایي مصهونیت
ارتباط  PLCدر مقایسه با ارتباطات رادیویي بیشتر ميباشد -3 .دستگاه هاي فرستنده و گیرنده PLCاز درجه
اطمینان باالیي برخوردار ميباشند -4 .شبكه مخابراتي كه لوازم مدیریت براي كنترل و بهره برداري شبكه فشار
قوي ميباشد بطور اختصاصي تنها در اختیار شركت برق منطقه ایي قرار خواهد گرفت -5 .سیستمههاي تلفنهي
PLCاز شبكه تلفني شركت مخابرات مجزا ميباشد و به عنوان سیستمهاي خصوصي فرض مي شوند.

هدف از انجام این پروژه ،بررسي الزامات ایجاد بستر مخابراتي براي كنترل تجهیهرات  HVDCدر محهیطههاي
متخاصم و پر اغتشاش ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :مطالعات كاهش تلفات در خطوط  HVDCبراي اهداف صرفهجوئي در مصرف انرژي
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

بزرگترین مزیت سیستم جریان مستقیم ،امكان انتقال مقدار زیادي انرژي در مسافتهاي زیاد است و با تلفات
كمتر (در مقایسه با روش انتقال  )ACاست .بدین ترتیب امكان اسهتفاده از منهابع و نیروگهاهههاي دور افتهاده
مخصوصاا در سرزمینهاي پهناور به وجود ميآید.

در راستاي كاهش تلفات خطوط انتقال و افزایش راندمان سیستم مطالعهات بایهد بهر روي كابهلهها ،كلیهدها،
مبدلها و دیگر تجهیزات خطوط  HVDCانجام گیرد تا تلفات این خطوط یه حداقل مقدار ممكن برسد.
هدف از انجام این پروژه ،مطالعه و بررسي تلفات موجود در خطوط  HVDCو یهافتن راهحهلههایي بهراي بهه
حداقل رساندن این تلفات.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :برنامهریزي استراتژیک براي بهرهبرداري از تكنولوژيهاي جدید و اعمال نوآوريهاي تكنولوژي در سیسهتم انتقهال بهرق بها
ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 6ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به جدید بودن پروژه در كشور ،مسلما پس از بهرهبرداري از این خطوط ،و همگام با افزایش تجربیهات
متخصصین در این زمینه و نیز آشنائي با فناوريهاي نو در سراسر دنیا و از طریق ارتباط با سایر شهركتههاي
فعال دنیا در این زمینه ،نیاز به فناوري و تكنولوژيهاي جدید و استفاده از آنها در شهبكه بهرق كشهور بهراي
رسیدن یه اهداف مختلف احساس ميشود.
در این راستا راستا نیاز به تعریف یك برنامه زمانبندي منسجم كه به وسهیله آن بتهوان در بهازهههاي زمهاني
معیني ،این پیشنهادات از صاحبان نظر اخذ گردد و بعد از بررسي و اعمال نظر در رابطه با آنها تصهمیمگیهري
شود.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه یك برنامهه منسهجم بهراي بههرهبهرداري از تكنولهوژيههاي جدیهد و اعمهال
تكنولوژيهاي جدید در سیستم انتقال برق با ظرفیت باال ميباشد.
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اقدام  :11تدوین دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در سیستمههاي انتقهال بهرق و
تدوین دانش فني بهكارگیري ابررسانا
این اقدام ،خود شامل دو پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه و تدوین دانش فني تكنولوژي ابررسانا و طراحي و ساخت تجهیزات سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در تمامي جهان ،تأسیسات الكتریكي با یك چالش مواجه اند؛ عبور دادن مقدار بیشتري انرژي از درون شبكههاي
توزیع شهري براي رفع نیاز رو به افزایش مصرفكنندهها در قرن بیست و یكم .به عهالوه ،آنهها بایهد مصهرف
كننده ها را از قطعي هاي نابهنگام در اثراین اضافه مصرف محافظت كنند.
یك تكنولوژي انقالبي در ساخت كابلهاي برق ابداع شده كه مدعي است ميتواند بر هر دو مشكل ذكرشده در
باال غلبه كند .كابلهاي جدید از مواد ابررسانا درجه حرارت باال یها  HTSسهاخته شهدهانهد و مهيتواننهد انهرژي
الكتریكي  150برابر یك سیم مسي معمولي با همان قطر را انتقال دهند .هنگهامي كهه ابررسهانا در یهك كابهل
استفاده ميشود مانند یك رساناي خیلي خوب عمل ميكند البته در صورتي كهه چنهد شهرط بهراي كهاركرد آن
رعایت شده باشد .مهمترین شرط این است كه مواد ابررسانا باید در زیر درجه حرارت بحراني خود قرار بگیرند تها
خاصیت ابررسانایي خود را نمایش دهند .این امر سبب ميشود كه چنین كابلي نیاز به یك خنهك كننهده دائمهي
نیتروژن مایع داشته باشد .نیتروژن مایع نسبتا ارزان و از نظر محیط زیستي كم خطر اسهت و مهيتوانهد جانشهین
روغنهایي شود كه به صورت معمول در بسیاري از كابلهاي توزیع در شهرها استفاده مي شوند.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تنظیم دانش فني تكنولوژي ابر رسانا و ساخت تجهیزات سیسهتمههاي انتقهال
برق با ظرفیت باال ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه و تدوین دستورالعمل استفاده از خطوط ابررسانا در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در تمامي جهان ،تأسیسات الكتریكي با یك چهالش مواجهه انهد؛ عبهور دادن مقهدار بیشهتري انهرژي از درون
شبكههاي توزیع شهري براي رفع نیاز رو به افزایش مصرف كننده ها در قرن بیست و یكم .به عهالوه ،آنهها
باید مصرف كننده ها را از قطعي هاي نابهنگام در اثراین اضافه مصرف محافظت كنند.
یك تكنولوژي انقالبي در ساخت كابلهاي برق ابداع شده كه مدعي است ميتواند بر هر دو مشكل ذكرشهده
در باال غلبه كند .كابلهاي جدید از مواد ابررسانا درجه حرارت باال یا  HTSساخته شدهاند و ميتواننهد انهرژي
الكتریكي  150برابر یك سیم مسي معمولي با همان قطر را انتقال دهند .هنگامي كه ابررسهانا در یهك كابهل
استفاده ميشود مانند یك رساناي خیلي خوب عمل ميكند البته در صورتي كه چند شهرط بهراي كهاركرد آن
رعایت شده باشد .مهمترین شرط این است كه مواد ابررسانا باید در زیر درجه حرارت بحراني خود قرار بگیرنهد
تا خاصیت ابررسانایي خود را نمایش دهند .این امر سبب ميشود كه چنین كابلي نیاز به یك خنككننده دائمي
نیتروژن مایع داش ته باشد .نیتروژن مایع نسبتا ارزان و از نظر محیط زیستي كم خطر است و ميتواند جانشهین
روغنهایي شود كه به صورت معمول در بسیاري از كابلهاي توزیع در شهرها استفاده مي شوند.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تنظیم دستورالعمل استفاده از خطوط ابر رسانا در سیسهتمههاي انتقهال بهرق
ميباشد.
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اقدام  :12تدوین دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در انتقال توان در سیستمههاي انتقهال بهرق و
تدوین دانش فني بهكارگیري ابررسانا
این اقدام ،خود شامل شش پروژه ميباشد.
شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل مانیتورینگ آنالین و مطمئن شبكه با تشكیل و تشخیص الگوي تغییرات
()Visualization and Pattern Recognition
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به رشد سالیانه بسیار باالي احداث خطوط انتقال نیرو ،صنعت برق براي توسعه ظرفیهت خهود بهه منهابع
ریالي و ارزي هنگفتي جهت سرمایهگذاري در این بخش نیازمند است .احداث خطوط جدیهد عهالوه بهر تحمیهل
هزینههاي سنگین ،همواره با مسائل و مشكالت فراواني روبرو بوده است كه زمانبر بودن مراحل طراحي ،اجرا و
نیز معضالت در اختیاز گرفتن زمین و حریم مناسب خطوط از جمله آنها ميباشند.
در سالهاي اخیر فعالیتهاي گستردهاي در خصوص افزایش ظرفیت خطوط موجود در بسیاري از شهركتههاي
برق و مراكز تحقیقاتي كشورهاي توسعه یافته صورت پذیرفته است .در این بین سیستمهاي مانیتورینگ خط بهه
عنوان ابزاري كه ميتواند با حداقل تغییرات و در یك زمان بسیار كوتاه طراحي و نصب شهده و در بههرهبهرداري
بهینه از شبكه مثمر ثمر باشد مطرح ميباشد.
هدف از مانیتورینگ انالین خطوط انتقال این است كه ظرفیت بارگیري از خطوط انتقال به ماكزیمم مقدار ممكن
برسد ،تا جریان بتواند بدون تجاوز از محدودیتهایي كه وجود دارد از خط عبور كنهد و در صهورتي كهه شهرایط
خنككنندگي هادي مناسب باشد براي مثال سرعت باد زیاد و دماي محهیط كهم باشهد ،ههادي بتوانهد جریهان
بیشتري را از خود عبور دهد.
هدف از انجام این پروژه ،بررسي و مطالعه بر روي انواع روشهاي مانیتورینگ آنالیهن خهط و اسهتفاده از آن در
خطوط انتقال ظرفیت باال ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تهیه دستورالعمل جامع مدیریت اندازهگیريهاي سیستم حفاظت و ارتباطي باهدف اجراي استانداردهاي  UCAو  CIMدر
سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال
مدت زمان اجراي پروژه

 9ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

در سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ،استفاده از سیستمهاي انتقال اطالعات به منظور اههداف حفهاظتي و
كنترلي ،امري مهم و غیر قابل انكار است .پروژههایي نیز در این زمینه تعریف شده و مورد بحث قرار گرفتهه و
چشماندازهایي براي هر كدام در نظر گرفته شده است.
نكتهاي كه در اینجا باید بدان توجه نمود ،استفاده از ابزارهاي الزم در راه بهرهبري از این تجهیهزات ارتبهاطي
ميباشد .در اين راه ما به پروتكل ها و قوانين و استانداردهائي براي فرستتاد و انتقهال و دریافهت

اطالعات نیازمندیم .در این زمینه استانداردهایي موجود ميباشد مانندCIM :و UCAكه مورد پهذیرش جوامهع
بینالمللي هستند.
هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تدوین دستورالعمل جامع مدیریت اندازهگیري سیستمهاي حفاظتي و ارتباطي
با هدف اجراي استانداردهاي CIMو UCAدر سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال ميباشد.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین نقشه راه توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي اندازهگیري جریان نوري
مدت زمان اجراي پروژه

 18ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

اندازهگیري جریان نقش مهمي را در سیستمهاي قدرت الكترونیك در قسمت حفاظت و كنترل ایفا ميكند اخیراا
باافزایش ولتاژ خطوط نیرو توجه قابل مالحظه اي به ترانسفورماتورهاي جریان نهوري

داده مهيشهود .زیهرا CT

نوري مزایاي زیادي بر ترانسفورماتورهاي جریان متداول با هسته آهن و سیمپیچ مسي دارد.
براي مثال تراسفورماتورهاي جریان نهوري  optical curret transformبهر خهالف ترانسهفورماتورهاي جریهان
معمولي فاقد روغن ميباشند و لذا در مواقعي كه خطاي داخلي باعث بروز جرقه (  ) flashoverميگردد منفجهر
نخواهد شد بعالوه آنها مشخصات الكترومغناطیسي بمراتب بهتري را بهراي كنتهرل الكترونیكهي پسهت تهامین
مينمایند.
همچنین  CTنوري ،اثرات اشباع وایزوله الكتریكي خوب و نیز اندازه و وزن كهم آن در بكهارگیري بیشهتر آن در
وارد كردن  PD , CTنوري به سیستم قدرت الكتریكي با ولتهاژ بهاال و یها در یهك  swichegearایزولهه گهازي
( )GISیك تحول جدید را باعث ميشود.
هدف از انجام این پروژه ،ترسیم و تدوین نقشه راه و توسعه تكنولوژي ترانسهفورماتورهاي انهدازهگیهري جریهان
نوري به منظور استفاده از آنها در خطوط انتقال با ظرفیت باال ميباشند.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل استفاده مؤثر از  PMUها و توزیع تجهیزات مانیتورینگ در سطح شبكه براي مانیتورینگ گسترده،
مدلسازي بار و پیكسایي بار
مدت زمان اجراي پروژه

 24ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به رشد سالیانه بسیار باالي احداث خطوط انتقال نیرو ،صنعت برق براي توسعه ظرفیهت خهود بهه منهابع
ریالي و ارزي هنگفتي جهت سرمایهگذاري در این بخش نیازمند است .احداث خطوط جدیهد عهالوه بهر تحمیهل
هزینههاي سنگین ،همواره با مسائل و مشكالت فراواني روبرو بوده است كه رمانبر بودن مراحل طراحي ،اجرا و
نیز معضالت در اختیاز گرفتن زمین و حریم مناسب خطوط از جمله آنها ميباشند.
در سالهاي اخیر فعالیتهاي گستردهاي در خصوص افزایش ظرفیت خطوط موجود در بسیاري از شهركتههاي
برق و مراكز تحقیقاتي كشورهاي توسعه یافته صورت پذیرفته است .در این بین سیستمهاي مانیتورینگ خط بهه
عنوان ابزاري كه ميتواند با حداقل تغییرات و در یك زمان بسیار كوتاه طراحي و نصب شهده و در بههرهبهرداري
بهینه از شبكه مثمر ثمر باشد مطرح ميباشد.
هدف از مانیتورینگ انالین خطوط انتقال این است كه ظرفیت بارگیري از خطوط انتقال به ماكزیمم مقدار ممكن
برسد ،تا جریان بتواند بدون تجاوز از محدودیتهایي كه وجود دارد از خط عبور كنهد و در صهورتي كهه شهرایط
خنك كنندگي هادي مناسب باشد براي مثال سرعت باد زیاد و دمهاي محهیط كهم باشهد ،ههادي بتوانهد جریهان
بیشتري را از خود عبور دهد.
یكي از راهحهلههاي آینهده بهراي مونیتورینهگ زمهان حقیقهي شهبكهههاي قهدرت ،سیسهتم

PMU (Phasor

)Measurement Unitsميباشد كه با كمك سیسهتم GPSسهیگنالههاي زمهاني بسهیار دقیقهي از اطالعهات
شبكههاي قدرت را جمع آوري و استفاده مي نماید .گیرنده ماهواره ائي GPSاطالعات دقیقي از وضعیت ولتاژ سه
فاز پستها و جریان خطوط ،ترانسفورماتورها و بارها را جمع آوري و در اختیار PMUقرار ميدهد .براساس ایهن
اطالعات ،مؤلفه مثبت ولتاژ و جریآنها در لحظه زماني اندازهگیري بطور دقیق در مقیهاس میكروثانیهه محاسهبه
شده و بدینوسیله زاویه فاز آنها استخراج ميگردد.
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هدف از انجام این پروژه ،تهیه و تدوین دستورالعمل استفاده موثر از PMUها و توزیع تجهیهزات مانیتورینهگ در
سط شبكه براي مانیتورینگ گسترده ميباشد.

شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین دستورالعمل بهرهبرداري در نرخ جریاني باالتر از حد موجود با استفاده از ابزارهاي مانیتورینگ
و اندازهگیري دقیق و گسترده
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

با توجه به رشد سالیانه بسیار باالي احداث خطوط انتقال نیرو ،صنعت برق براي توسعه ظرفیهت خهود بهه منهابع
ریالي و ارزي هنگفتي جهت سرمایهگذاري در این بخش نیازمند است .احداث خطوط جدیهد عهالوه بهر تحمیهل
هزینههاي سنگین ،همواره با مسائل و مشكالت فراواني روبرو بوده است كه زمانبر بودن مراحل طراحي ،اجرا و
نیز معضالت در اختیاز گرفتن زمین و حریم مناسب خطوط از جمله آنها ميباشند.
در سالهاي اخیر فعالیتهاي گستردهاي در خصوص افزایش ظرفیت خطوط موجود در بسیاري از شهركتههاي
برق و مراكز تحقیقاتي كشورهاي توسعه یافته صورت پذیرفته است .در این بین سیستمهاي مانیتورینگ خط بهه
عنوان ابزاري كه ميتواند با حداقل تغییرات و در یك زمان بسیار كوتاه طراحي و نصب شهده و در بههرهبهرداري
بهینه از شبكه مثمر ثمر باشد مطرح ميباشد.
هدف از مانیتورینگ انالین خطوط انتقال این است كه ظرفیت بارگیري از خطوط انتقال به ماكزیمم مقدار ممكن
برسد ،تا جریان بتواند بدون تجاوز از محدودیتهایي كه وجود دارد از خط عبور كنهد و در صهورتي كهه شهرایط
خنككنندگي هادي مناسب باشد براي مثال سرعت باد زیاد و دماي محهیط كهم باشهد ،ههادي بتوانهد جریهان
بیشتري را از خود عبور دهد.
هدف از انجام این پروژه ،استفاده از ابزارهایي مانند مانیتورینگ و اندازهگیري دقیق و گسترده جهت افزایش نرخ
جریان عبوري از خطوط انتقال با ظرفیت باال است.
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شرح مختصري بر زیر پروژههاي تعریف شده در گزارش شماره  5از پروژه:
"سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سیستمهاي انتقال برق با ظرفیت باال"
نام پروژه :تدوین نقشه راه و توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي ولتاژ
مدت زمان اجراي پروژه

 12ماه

بودجه پیشبیني شده جهت اجراي پروژه

---

تشریح فعالیت

پس از تهیه استانداردهاي الزم در خصوص هر كدام از تجهیزات بكار گرفته شده در شبكه خطهوط بها ظرفیهت
باال ،نوبت به تامین و تجهیز این تجهیزات با توجه به نیازهاي پیشبیني شده در بخش طراحي ميرسد.
یكي از این تجهیزات ،ترانسفورماتورهاي این خطوط ميباشد كه با توجه به نوع شبكه مورد بررسي ،بهه منظهور
تحمل سط ولتاژ  700كیلوولت ساخته شهده باشهند .در حهال حاضهر در كشهور مها توانهائي سهاخت ایهن نهوع
ترانسفورماتور وجود ندارد و سازندگان داخلي فقط تا سط ولتاژ  400كیلوولت قادر به تولید ميباشند .با توجه بهه
ماتریس جذابیت و توانمندي كه در فصل سوم توضی داده شده است ،با توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان
داخلي ترانسفورماتور ،این تجهیز در گروه توسعه داخلي قرار ميگیرد .با توجه به ساختار ایهن گهروه دانهش ایهن
فناوري باید در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي تولید شود و فقط ميتوان از نمونههاي خارجي براي الگو
گرفتن استفاده نمود .پس در این پروژه ابتدا سازندگان برتر داخلي شناسائي و طرخهاي آنها مورد بررسهي قهرار
ميگیرد و از میان آنها با توجه به نیاز كشور تصمیمات بعدي گرفته ميشود.
تعدادي از شركتهاي سازنده اي كه به دانش و تولید این فناوري رسیدهاند عبارتند از:
ALSTOM Grid
SIEMENS
TOSHIBA
VON ROLL
CROMPTON GREAVES
TBEA HENGYANG TRANSFORMER








هدف از انجام این پروژه ،ترسیم و تدوین نقشه راه و توسعه تكنولوژي ترانسفورماتورهاي ولتاژ ميباشد .در واقهع
در این پروژه با توجه به سند چشمانداز برنامهي مدوني براي رسیدن به دانش فني این ترانسها در كشور ایجهاد
ميشود.
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 -1مقدمه
هر برنامه ريزي نيازمند ارزيابي بوده و بدون آن نميتوان از اجراي برنامه اطمينان حاصل نمود .در سند توسعه سيستمهااي
انتقال برق با ظرفيت باال نيز نميتوان بدون ارزيابي ،به نحوه عملكرد و اثربخشي ارکان مختلف سند (که براساس نقشهراه اين
سند صورت ميگيرد) پي برد .به منظور ارزيابي الزم است شاخصهاي عملكردي و اثربخشي تعريف شده تا بتوان درطول زمان
با بررسي وضعيت شاخصها ،ميزان پيشرفت ارکان مختلف سند را مشخص کارد .عاالوه بار تعياين شااخصهاا ،مايبايسات
مشخص گردد که چه ساختارهاي نظارتي ،در چه مقاطع زماني و چگونه بايد ايجاد شوند تا پروژههاي اجراياي مختلياي را کاه
براي حصول به اهداف نقشهراه توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال صورت ميگيرد مورد ارزيابي قرار دهند .همچناين
با توجه به اينكه نقشهراه يك سند زنده و پويا براي تحرکات بخش هاي مختلف صنعت برق کشور در جهت حصول به اهاداف
اين صنعت ميباشد ،ضرورت دارد در بازه هاي زماني مشخصي به بازنگري و بروزرساني اين سند پرداخته شود .در اين بخش از
طرح ،برنامهريزي الزم جهت انجام اين بازنگريها نيز مشخص خواهد شد .در ادامه به ترتيب ،فراينااد ارزيااابي سااند توسااعه
سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال ،مكانيزم ارزيابي ،ساختار نظارت و بهروزرساني سند توسعه سيساتمهااي انتقاال بارق باا
ظرفيت باال بررسي شده است.

 -2فرايند ارزيابي سند توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
مكانيزمي که در اين سند براي ارزيابي تحقق برنامههاي سند در نظر گرفته شده است شامل مراحل اصلي زير ميباشد:
 -1تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
 -2شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازهگيري شاخصها
 -3جمعآوري اطالعات و مقايسه با معيارهاي کمّي تعيين شده
 -4تيسير نتايج و ارائه پيشنهاد
مرحله اول از مكانيزم ارزيابي سند که شامل تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي ميباشد قبل از اجرايي شادن ساند
صورت ميپذيرد .در اين مرحله براي ارکان مختلف سند که شامل چشمانداز ،اهداف و اقدامات ميباشد تعدادي شاخص تعريف
ميشود .پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشكيل ستاد راهبري سند ،منابع اطالعاتي که ميتوان ميزان شاخصها را باا کماك
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آنها تعيين کرد ،شناسايي شده و طي دورههاي زماني مشخص مقادير شاخصها اندازهگيري شده و نتاايج حاصال از آن ماورد
ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگريهاي الزم صورت ميپذيرد .در ادامه شاخصهاي سند توسعه سيستمهااي انتقاال
برق با ظرفيت باال و نحوه دستيابي به آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1-2تدوين شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
شاخص ،استانداردي است که دستيابي به آن نشاندهنده نيل به مقصد ميباشاد .جزئياات شااخصهاا تعياينکنناده طارز
اندازهگيري دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانهاي مختلف ميباشد .اندازهگيريها ميتوانند کمي ،کييي و يا رفتاري باشند.
شاخصها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردي هستند که ناظر بر طبق آنها ميزان تحقق آن ساط را انادازهگياري
مينمايد .از همينرو شاخصها مي بايد ابعاد مختلف سطوح راهبردي را مورد توجه قرار دهند به شكلي کاه پيشارفت اماور بار
اساس شاخصها تضمينکننده تحقق کامل اقدامات گردد .در همين راستا شاخصها ميبايد مشخصکننده ابعاد ذيل باشند:
الف) کميت (چقدر)
ب) کيييت (چگونه)
ج) زمان (چه موقع)
د) محل (کجا)
در برخي از شاخصها ممكن است ابعاد چهارگانه فوق قابل تعريف نباشند ،به عنوان مثال ممكن است محل در ماورد ياك
شاخص فني تعريف پذير نباشد که در اين حالت از بررسي اين بعد خاص صرفنظر ميشود.
شاخصها بايد با مالحظه ويژگيهاي زير تعريف شوند:
الف) اساسي بودن :يعني جنبه اساسي يك سط خاص را منعكس نمايد.
ب) واقعي بودن :هر شاخص بايد منعكسکننده يك واقعيت  -و نه تصور ذهني  -بوده و براي همگان ميهوم واحدي را القا
نمايد.
ج) قابل قبول بودن :بايد بتوان تغييرات شاخص را به تحقق يا عدم تحقق مقصود منتسب نمود.
د) مبتني بر دادههاي قابل کسب بودن :دادههاي الزم براي اندازهگيري شاخص ميبايد در دسترس باشد.
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 -1-1-2تعريف شاخص هاي سند راهبردي توسعه سيستم هاي انتقال برق با ظرفيتت
باال
با توجه به موارد مطرح شده ،در اين بخش شاخصها در دو سط کالن و خرد طراحي شدهاند .باا پيماايش شااخصهااي
کالن ميتوان تحقق چشمانداز و اهداف کالن را بررسي کرده و با تعريف شاخصهاي خرد در سط اقدامات ميتاوان ميازان
تحقق اقدامات را ارزيابي نمود .به منظور تدوين شاخصهاي سط کالن (شامل شاخصهاي چشاماناداز و اهاداف کاالن) ،از
محورهاي اصلي تعيين شده در چشمانداز و اهداف استياده شد .محورهاي اصلي مورد نظر در چشماناداز توساعه سيساتمهااي
انتقال برق با ظرفيت باال عبارتند از:
 دانش فني طراحي شبكه انتقال با ظرفيت باال دانش فني ساخت نمونه عملياتي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باالبر همين اساس  2شاخص تحقق چشمانداز و معيارهاي ارزيابي آنها تعريف شد .اين شاخصها در جدول ( )1-2نشان داده
شده است.
جدول ( :)1-2شاخص شناسايي شده براي چشم انداز سند راهبردي توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
رديف
1
2

شاخص
وضعيت دانش فني طراحي شبكه
وضعيت توانمندي ساخت نمونه عملياتي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

معيار ارزيابي
دستيابي به دانش فني طراحي خط
 1نمونااه عملياااتي ساااخته شااده از
سيستم انتقال برق با ظرفيت باال

براي تدوين شاخصهاي مربوط به اهداف کالن سند نيز از محورهاي اصلي اهداف در نظر گرفته شده استياده شد .بر ايان
اساس  7شاخص برا ي تحقق اهداف کالن سند تعريف شد و با در نظر گرفتن وضعيت فعلي هر شاخص در سال  ،1393معياار
ارزيابي آن معين شد .شاخصهاي مربوط به اهداف در جدول ( )2-2ارائه شده است.
جدول ( :)2-2شاخصهاي شناسايي شده براي اهداف کالن سند راهبردي توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
رديف
1
2
3

شاخص
ميزان ظرفيت انتقال برق با ظرفيت باال
ميزان توليد برق
ميزان کل ظرفيت نصب شده

مقدار در سال 1393

مقدار در سال 1404

 0مگاوات
 56856مگاوات
 72782مگاوات

1000مگاوات
97000مگاوات
124000مگاوات
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4
5
6
7

شاخص
ميزان تليات شبكه
شاخص قدرت سرانه
ميزان صادرات برق
طول شبكه انتقال برق با ظرفيت باال
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مقدار در سال 1393

مقدار در سال 1404

%3/45
 908وات
 11تراواتساعت
 0کيلومتر

%2/5
1553وات
19تراواتساعت
حدود  1500تا  2000کيلومتر

براي تدوين شاخصهاي مربوط به اقدامات غيرفني ،ابتدا فهرست اقدامات غيرفني بررسي شد و براي آن دسته از اقادامات
غيرفني که امكان تعريف شاخص کمّي و قابل ارزيابي وجود داشت شاخص تحقق و معيار ارزيابي مربوط به آن مشخص شد .در
ساير موارد ،شاخص کييي آن تعيين شد .شاخصهاي مربوط به اقدامات غيرفني در جدول ( )3-2نشان داده شده است.
جدول ( :)3-2شاخصهاي شناسايي شده براي اقدامات غيرفني توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
رديف
1
2

3

4
5
6

7
8
9

اقدامات

شاخص

ايجاد واحد درسي  HVDCدر سرفصل دروس مربوط
به رشته مهندسي برق-گرايش قدرت
حمايت از پاياننامههاا و مقااالت کااربردي در حاوزه
فناوري هاي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال باه
شكل کمكهاي مالي و ارائه خدمات مشاورهاي
پرداخت کمكهزينه ثبات پتنات در مسسساات معتبار
بينالمللي نظير  EPOو  USPTOباه پژوهشاگران و
مخترعان فعال در زمينه سيستمهااي انتقاال بارق باا
ظرفيت باال
کمك به جذب و پاذير واحادهاي فنااور در مراکاز
رشد جهت کمك به صنعتي شدن دانش به دست آمده
در حوزه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
زمينهسازي ارتباط ميان مراکز علمي و تحقيقاتي کشور
با مراکز علمي و تحقيقاتي کشورهاي پيشرو
تعريف پروژههاي مشترك در زمينه توسعه سيستمهاي
انتقال برق با ظرفيت باال ميان دانشگاهها ،شرکتهاي
توليدکننده و شرکتهاي مشاور
تسهيل همكاريهاي بين المللي با شرکتهااي معتبار
جهت انتقال فناوري هاي ماورد نيااز باراي طراحاي و
ساخت سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
تهيه و انتشار نشريه تخصصي در حاوزه سيساتمهااي
انتقال برق
برگزاري کنيرانسهاي بينالمللي در حوزه سيستمهاي
انتقال برق با ظرفيت باال جهات تباادل داناش مياان

وضعيت محتواي آموزشي تدوين شده باراي درس
HVDC

معيار ارزيابي
کتاب درسي HVDC

ميزان حمايت مالي از پاياننامههاي ارشد و دکتري
و مقاالت کاربردي

 70ميليون تومان در
سال

مياازان کمااك مااالي بااراي ثباات پتناات در حااوزه
سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

 45ميليون تومان در
سال

تعداد واحدهاي فناور جذب شده در مراکز رشد

 10واحد در سال

تعداد تياهمنامههاي همكاري بين مراکاز علماي و
تحقيقاتي داخلي و خارجي

-

تعداد پروژههاي مشترك تعريفشده

-

تعداد قراردادهاي انتقال فناوري

-

تعااداد شاامارههاااي منتشرشااده نشااريه تخصصااي
سيستمهاي انتقال در سال

انتشار  4شماره در سال

تعداد کنيرانسهاي تخصصي برگزارشده در سال

برگزاري  1کنيرانس در
سال
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10
11
12
13
14

15

16

17

18

19

20
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اقدامات
بازيگران توسعه فناوري
برگزاري نمايشگاههاي تخصصي مرتبط با سيستمهاي
انتقال برق با ظرفيت باال جهت ارائه آخرين دستاوردها
برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و کارگاههاي آموزشي با
حضور مدرسان خارجي از کشورهاي پيشرو
پااايش و ارزيااابي مسااتمر توانمنااديهاااي فناورانااه
توليدکنندگان ،مراکز تحقيقاتي و شرکت هااي مشااور
فعال در حوزه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
طراحاي پايگااه اطالعااتي باازيگران فعاال در زمينااه
توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
تسهيل قوانين گمرکي مربوط به مواد و قطعات ماورد
نياز شرکت هاي توليد کننده براي توسعه سيستم هااي
انتقال برق با ظرفيت باال
شناسايي تأمينکنندگان مطمئن مواد و قطعات مربوط
به تجهيزات حوزه  HVDCو مواد عاايقي و برقاراري
ارتباط با آنها
کمك به تأمين ماالي مراکاز تحقيقااتي و ساازندگان
تجهيزات مورد نياز سيستم انتقال برق با ظرفيت باال از
طريق:
 اعطاي تسهيالت بلندمدت کمبهره يا بدونبهره پرداخت بخشي از سود تسهيالت بانكي ارائه کمكهاي بالعوضاعزام نيروي متخصص به مراکز تحقيقاتي و صنعتي
خارج از کشور جهت کسب دانش و مهارتهاي الزم
در حوزه سيستمهاي HVDC

شاخص
تعداد نمايشگاههاي تخصصاي برگازار
سال

معيار ارزيابي
شاده در

تعداد دورههاي آموزشي برگزارشده در سال
گزار وضاعيت توانمنادي توليدکننادگان ،مراکاز
تحقيقاتي و شرکتهاي مشاور
وضااعيت پايگاااه داده بااازيگران فعااال در توسااعه
فناوري
ميزان تعرفه واردات مواد و قطعات مورد نياز

گزار

برگزاري  1نمايشگاه در
سال
برگزاري  5دوره و
کارگاه آموزشي در سال
تهيه  2گزار

در سال

نرمافزار پايگاه داده
طراحي شده
-

تأمينکنندگان مطمئن

-

ميزان تسهيالت مالي ارائه شده در سال

 50ميليارد ريال در سال

تعداد متخصصان اعزام شده به مراکز تحقيقااتي و
صنعتي خارجي در سال

 20نير در سال

کاهش زمان دريافت
تسهيل فرايند دريافت تسهيالت فاينانس از بانكهاي کاااهش زمااان دريافاات تسااهيالت فاينااانس از
تسهيالت به نصف زمان
بانكهاي خارجي
خارجي
قبلي
حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصي در طراحي و
ساخت تجهيزات مورد نياز سيستمهاي انتقال برق با
ظرفيت باال از طريق:
 300ميليارد ريال در
 اعطاي مشوقهاي مالياتيميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي در سال
سال
 تضمين خريد تجهيزات توليد شده از سوي شبكهبرق
 انعقاد قراردادهاي ساخت ،بهرهبرداري و انتقال( )BOTبا شرکتهاي بخش خصوصي
تسهيل مشاارکت سارمايهگاذاران خاارجي در توساعه
سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال از طريق:
ميزان سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در توسعه
 10ميليون دالر در سال
 شناسايي و دعوت از سرمايهگذاران خارجيسيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال در سال
 ارائه مشوقهاي مالياتي ،گمرکي و تضامين امنياتسرمايهگذاري

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدامات
 تسهيل فرايند اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاههاايذيربط
تاسيس مرکز ملي سيستم انتقال برق با ظرفيات بااال
جهت نظارت بر فعاليت ها ،هماهنگي و جهت دهي باه
اقدامات
تدوين آييننامه حمايت از فعالياتهااي تحقيقااتي در
حوزه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
تهيااه دسااتورالعمل همكاااري ميااان دانشااگاههااا،
توليدکننادگان و شارکتهااي مشااور در پاروژههااي
توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

معيار ارزيابي

شاخص

تأسيس مرکز سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

-

آييننامه حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي

-

دساااتورالعمل همكااااري مياااان دانشاااگاههاااا،
توليدکنندگان و شرکتهاي مشاور در پاروژه هااي
توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

-

براي تدوين شاخصهاي مربوط به اقدامات فني ،کارشناسان تيم فني پروژه با بررسي پروژههاي ذيل هر اقدام ،شاخصهاي
مربوط به آن اقدام فني را مشخص کردند .اين شاخصها بر اساس تجربياات قبلاي در انجاام پاروژههااي فناي تادوين شاد.
شاخصهاي مربوط به اقدامات فني در جدول ( )4-2ارائه شده است.
جدول (:)4-2شاخصهاي شناسايي شده براي اقدامات فني توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
رديف

اقدامات فني

1

تهيه و تدوين استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(EHVAC

2

تهيه و تدوين دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نياز براي شبكه
انتقال برق با ظرفيت باال ()EHVAC

3

تهيه و تدوين استانداردهاي مرتبط با هاديهاي خطوط )(HVDC

4

تهيه و تدوين دستورالعملها و انجام محاسبات مورد نياز براي شبكه
انتقال برق با ظرفيت باال ()HVDC

5

ايجاد زيرساختهاي سختافزاري سيستم انتقال با ظرفيت باال
()EHVAC, HVDC

6

بررسي رو هاي نوين طراحي خطوط سيستمهاي انتقال برق با
ظرفيت باال

شاخصها
 ميزان تطبيق با استانداردهاي معتبر در اين زمينه از نظرجامعيت مشخصات الكتريكي ،مكانيكي ،فني ،اجرائي
 ميزان بومي سازي استانداردها براساس در نظر گرفتن شرايطموجود و زيرساختها
 ميزان دقت محاسبات انجام شده و ارائه تحليل دقيق فني وعلمي براي سادهسازيها يا شرايط پيش فرض
 ميزان انطباق دستورالعملها با استانداردهاي جهاني و ارائهتحليلهاي فني دقيق و شبيهسازيهاي الزم در محيط نرم
افزارهاي مورد تاييد
 ميزان انطباق دستورالعملها با استانداردهاي جهاني و ارائهتحليلهاي فني دقيق و شبيهسازيهاي الزم در محيط نرم
افزارهاي مورد تاييد
 ميزان دقت مطالعات از نظر متخصصين خبره ميزان انطباق استانداردها با آزمايشگاهها ،ارزيابي جامعيت وکيايت آزمايشگاه از نظر متخصصين داخلي
 وضعيت تحليل معيارهاي معتبر در طراحي ميزان دقت مطالعات از نظر متخصصين خبره ميزان جامعيت مطالعات براي در نظرگرفتن تمامي شرايط -وضعيت تحليل معيارهاي معتبر در طراحي

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدامات فني

7

امكانسنجي ،طراحي و ساخت تجهيزات اصلي خطوط سيستمهاي
انتقال برق با ظرفيت باال

8

تهيه و تدوين معيارهاي طراحي بهيناه پساتهااي انتقاال بارق باا
ظرفيت باال

9

تهيه و تدوين اساتانداردهاي مرباوط باه معيارهااي طراحاي باراي
انتخاب و کاربرد تجهيزات بهکاررفته در پستهااي انتقاال بارق باا
ظرفيت باال ( EHVACو )HVDC

10

مطالعه فني-اقتصادي براي طراحي و ساخت پستهاي انتقال بارق
با ظرفيت باال )(HVDC , EHVAC

11

امكان سنجي ،طراحي و ساخت تجهيزات اصلي پست سيساتمهااي
انتقال برق با ظرفيت باال

12

بهرهبرداري از خطوط انتقال هوائي

13

بهرهبرداري از خطوط انتقال زير زميني

14

بهرهبرداري از خطوط انتقال زيردريايي

15

بهرهبرداري از پستهاي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

شاخصها
 ميزان دقت مطالعات از نظر متخصصين خبره ميزان دقت روند طراحي تجهيز گزار تحليل فني-اقتصادي وضعيت نمونه اوليه ساخته شده از تجهيزات اصلي خطوطسيستمهاي انتقال
 تعداد آزمونهاي انجامشده طبق استاندارد مرتبط ميزان دقت تحقيقات در مورد وضعيت توليد تجهيز در خارج ازکشور
 ميزان جامعيت قابليتهاي شناسايي شده و وضعيتتوليدکنندگان (احتمالي) داخلي
 ميزان دقت روند طراحي تجهيز و انجام طراحي کامل باجزئيات
 اجراي آزمونهاي الزم طبق استاندارد مرتبط ميزان انطباق با استانداردهاي معتبر در اين زمينه از نظرجامعيت مشخصات الكتريكي ،مكانيكي ،فني ،اجرائي
 ميزان بوميسازي استانداردها براساس در نظر گرفتن شرايطموجود و زيرساختها
 ميزان جامعيت مطالعات براي در نظرگرفتن تمامي شرايط وضعيت تحليل معيارهاي معتبر در طراحي ميزان دقت مطالعات از نظر متخصصين خبره ميزان دقت روند طراحي تجهيز گزار تحليل فني-اقتصادي وضعيت نمونه اوليه ساخته شده از تجهيزات اصلي پست تعداد آزمونهاي انجامشده طبق استاندارد مرتبط ميزان انطباق با دستورالعملهاي استخراج شده در اين زمينهحاصل از مطالعات مربوط به شرکتهاي معتبر
 گزار تحليل دقيق فني ميزان جامعيت تحليلها به منظور در نظر گرفتن تماميسناريوهاي تاثيرگذار بر بهرهبرداري از سيستم
 ميزان انطباق با دستورالعملهاي استخراج شده در اين زمينهحاصل از مطالعات مربوط به شرکتهاي معتبر
 گزار تحليل دقيق فني ميزان جامعيت تحليلها به منظور در نظر گرفتن تماميسناريوهاي تاثيرگذار بر بهرهبرداري از سيستم
 ميزان انطباق با دستورالعملهاي استخراج شده در اين زمينهحاصل از مطالعات مربوط به شرکتهاي معتبر
 گزار تحليل دقيق فني ميزان جامعيت تحليلها به منظور در نظر گرفتن تماميسناريوهاي تاثيرگذار بر بهرهبرداري از سيستم
 ميزان انطباق با دستورالعملهاي استخراج شده در اين زمينهحاصل از مطالعات مربوط به شرکتهاي معتبر
 -گزار تحليل دقيق فني

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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اقدامات فني

16

تهيه و تدوين ديدگاه سيستمي براي افزايش ظرفيت انتقال برق

17

تدوين دستورالعمل مديريت بهينه تعميرات و تدوين دانش فني
موردنياز براي تعميرات تجهيزات سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت
باال

18

تهيه و تدوين دستورالعمل جامع استخدام و آموز نيروي کار
متخصص جهت بهبود بازده سيستمهاي انتقال با ظرفيت باال

19

تدوين دستورالعمل طراحي و بهرهبرداري از سيستم اطالعاتي جامع
بين بهرهبرداران براي اشتراكگذاري امن اطالعات انرژي و آموز
نيروي انساني

20

تهيه و تدوين دانش فني مديريت دارائيها در سيستمهاي انتقال
برق با ظرفيت باال

21

تدوين دستورالعمل مديريت استراتژيك امنيت ،کيييت ،پايداري و در
دسترس بودن ( SQRA:Security, Quality, Reliability,
)Availability

22

تدوين دستورالعمل بهرهبرداري از ابررسانا در سيستمهاي انتقال برق
با ظرفيت باال و تدوين دانش فني بهکارگيري ابررسانا

23

تدوين دانش فني بهرهبرداري از تجهيزات پيشرفته براي مانيتورينگ
سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال

شاخصها
 ميزان جامعيت تحليلها به منظور در نظر گرفتن تماميسناريوهاي تاثيرگذار بر بهرهبرداري از سيستم
 ميزان دقت و استناد علمي تحليلهاي ارائه شده با در نظرگرفتن تمامي سناريوهاي ممكن در سيستم
 ميزان انطباق با دستورالعملهاي استخراج شده در اين زمينهحاصل از مطالعات مربوط به شرکتهاي معتبر
 ميزان مطابقت با تجربيات جهاني در اين زمينه ميزان دقت و جامعيت نيازهاي مربوط به تجهيزات وآموز هاي مورد نياز
 ميزان بهرهگيري از تجربيات شرکتهاي معتبر و نظراتکارشناسان داخلي در تهيه و تدوين اين دستورالعمل
 ميزان تناسب دستورالعمل با نيازهاي داخلي ميزان بهرهگيري از تجربيات شرکتهاي معتبر و نظراتکارشناسان داخلي در تهيه و تدوين اين دستورالعمل
 ميزان تناسب دستورالعمل با نيازهاي داخلي ميزان بهرهگيري از تجربيات شرکتهاي معتبر و نظراتکارشناسان داخلي در تهيه و تدوين اين دستورالعمل
 ميزان تناسب دستورالعمل با نيازهاي داخلي ميزان بهرهگيري از تجربيات شرکتهاي معتبر و نظراتکارشناسان داخلي در تهيه و تدوين اين دستورالعمل
 ميزان تناسب دستورالعمل با نيازهاي داخلي ميزان بهرهگيري از تجربيات شرکتهاي معتبر و نظراتکارشناسان داخلي در تهيه و تدوين اين دستورالعمل
 ميزان تناسب دستورالعمل با نيازهاي داخلي ميزان بهرهگيري از تجربيات شرکتهاي معتبر و نظراتکارشناسان داخلي در تهيه و تدوين اين دستورالعمل
 -ميزان تناسب دستورالعمل با نيازهاي داخلي

تدوين ساختار نظارت ،به روزرساني و مكانيزم ارزيابي

 -2-2ساختار نظارت و بهروز رساني
همانطور که اشاره شد ،به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کاري انديشيده شده و ساختار نظارتي براي آن تعيين
گردد .وزارت نيرو وظييه سياست گذاري کالن ،هماهنگي و نظارت کالن بر اجراي اين سند را بر عهده دارد .مرکز ملي توساعه
سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال بر نحوه اجراي اين سند نظارت ميکند و بازنگريهااي الزم در ساند و گازار

کاالن

مربوطه را در فواصل زماني مشخص به وزارت نيرو ارائه خواهد نمود .ايان ساتاد باا ايجااد سااز و کارهااي الزم و اساتياده از
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نهادهاي مختلف ،ضمن انجام تصميمگيري هاي الزم ،وظييه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت کاار را بار عهاده
دارد .از جمله وظايف اصلي اين ستاد ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 سياستگذاري اجرايي ،راهبري ،هماهنگي و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم براي توسعه سيستمهاي انتقال برق
با ظرفيت باال
 نظارت و پيگيري اجراي دقيق و کامل مياد سند
 پايش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي
 بررسي طرحها و برنامههاي بخشي و فرابخشي ،و نظارت بر اجراي صحي اقدامات
 تصميمگيري براي تخصيص بودجهها به پروژههاي اجرايي
مرکز ملي سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال در پژوهشگاه نيرو تشكيل ميشود و اعضاي اصلي آن عبارتند از:
 معاون وزير نيرو در بخش برق و انرژي
 معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني
 مدير عامل توانير
 معاونت پژوهشي پژوهشگاه نيرو
 معاونت فناوري پژوهشگاه نيرو
 سه نير از صاحبنظران و خبرگان حوزه سيستمهاي انتقال با ظرفيت باال از دانشگاههاي برتر کشور با حكم رئايس
مرکز
 سه نير از نمايندگان صنعت در حوزههاي سازندگان ،مشاوران و پيمانكاران با حكم رئيس مرکز
 دو نير از نمايندگان سنديكاي صنعت برق ايران در حوزههاي مرتبط با حكم رئيس مرکز
 دبير مرکز به انتخاب رئيس مرکز
جهت انجام وظايف در نظر گرفته شده براي ستاد ،الزم است کميتههاي تخصصي در ستاد تشكيل گاردد ،کاه هار کميتاه
وظييه رسيدگي به يكي از حوزههاي مورد نظر ستاد را بر عهده دارند .اين کميتهها عبارتند از:
کميته آموز

و پژوهش

کميته تعامل با صنعت

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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کميته ارتباط با قانون گذاران ،سياست گذاران و متوليان اجراي قوانين و سياستها
 کميته فني و بازرگاني
 کميته استاندارد
 کميته حقوقي و مناقصات

در ادامه شرح وظايف هر کدام از کميتهها آورده شده است:
شرح وظايف كميته آموزش و پژوهش:
 نيازسنجي و برنامهريزي آموزشي براي توسعه دانش فني تجهيزات خطوط انتقال و پستهاي سيستم انتقال برق باا
ظرفيت باال
 پايش و ارزيابي مستمر وضعيت دانش فني موجود در حوزه خطوط انتقال و پستهاي سيستم انتقال برق با ظرفيات
باال
 حمايت از برگزاري کنيرانسهاي بينالمللي و نمايشگاههاي تخصصي
 تدوين برنامه جامع جهتدهي به فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نظارت بر اجراي آن
 ايجاد ارتباط بين شرکتهاي توليدکننده و دانشگاهها و مراکز علمي-تحقيقاتي
 حمايت از انتشار نشريات تخصصي در ارتباط با خطوط انتقال و پستهاي سيستم انتقال برق با ظرفيت باال
 تسهيل تسهيل ارتباط با انجمنهاي بين المللي فعال در حوزه خطوط انتقال و پساتهااي سيساتم انتقاال بارق باا
ظرفيت باال جهت آگاهي از آخرين دستاوردها
 زمينهسازي همكاري ميان شرکتها و مراکز تحقيقاتي داخلي با شرکتها و مراکز تحقيقاتي معتبر خارجي

شرح وظايف كميته تعامل با صنعت:
 شناسايي مشكالت توليدکنندگان ،تامين کنندگان و کمك به رفع آنها و پيگيري موانع قانوني
 ايجاد ارتباط بين توليدکنندگان داخلي و تامين کنندگان براي بهبود و توسعه توليدات داخلي
 پايش و ارزيابي مستمر توانمندي سازندگان و تأمينکنندگان کشور

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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 کمك به تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز توليدکنندگان
 ارزيابي عملكرد پيمانكاران و مشاورين در قبل ،حين و بعد از انجام پروژهها
 ارائه سيستم جامع ارزيابي مجريان طرحها و پروژههاي و نظارت بر صحت انجام کار
 ايجاد سيستم يكپارچهاي از اطالعات مورد نياز مجريان طرحها براي تسريع فرآيندهاي طراحي و ساخت

كميته ارتباط با قانون گذاران ،سياست گذاران و متوليان اجراي قوانين و سياستها:
 رايزني با نهادهاي دولت جهت انجام اصالحات مورد نياز در قوانين و مقررات مرتبط
 رايزني با نهادهاي سياستگذار جهت تسهيل دسترسي بازيگران توسعه خطوط انتقال و پستهاي سيستم انتقال برق
با ظرفيت باال
 رايزني با نهادهاي سياستگذار جهت رفع موانع سرمايهگذاري بخش خصوصي و ورود توليدکنندگان جديد
 ارتباط با وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به منظور اعمال تغييرات مورد نظر در محتواي آموزشي

شرح وظايف كميته فني و بازرگاني :
 شناسايي موانع ورود توليدکنندگان به بازار تجهيزات سيستم انتقال برق با ظرفيت باال
 حمايت از توليدکنندگان تجهيزات سيستم انتقال برق با ظرفيت باال
 حمايت از مشاورين و پيمانكاران داخلي براي انجام پروژهها در عرصهي جهاني
 نظارت بر پروژههاي تعريف استانداردها و دستورالعملها
 ارزيابي محققين داخلي در حين و بعد از انجام پروژههاي طراحي و ساخت
تبصره  :1مصوبات ياد شده در چارچوب اين سند و ابالغ رئيس ستاد براي کليه دستگاههاي مرتبط الزم االجرا ميباشد.
تبصره  :2ستاد راهبري سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و ساز و کارهاي نهاادي ذياربط ،از طرياق مراجاع ذيصاالح
گرد

کار را انجام خواهد داد.

تبصره :3با توجه به روند سريع تحوالت الزم است در صورت تشخيص ستاد راهبري سند ماورد باازبيني و تجديادنظر قارار
گيرد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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شرح وظايف كميته استاندارد:
 نظارت بر انتخاب مشاورين مناسب براي تهيه استانداردهاي مربوطه
 نظارت بر انجام پروژههاي تهيه و تدوين استاندارد تجهيزات پست و خطوط انتقال برق با ظرفيت باال
 مشاوره و تاييد نهائي استانداردها و تدوين آنها براي استياده در صنعت
 نظارت بر رعايت شدن استانداردها در اجراي پروژههاي ساخت تجهيزات سيستم انتقال برق با ظرفيت باال
 نظارت بر رعايت تمامي استانداردها در اجراي پروژههاي عمراني و ساخت شبكه انتقال برق با ظرفيت باال

شرح وظايف كميته حقوقي و مناقصات:
 تهيه و به روز رساني بانك اطالعاتي روزانه مناقصات در حوزه سيستمهاي انتقال با ظرفيت باال
 تهيه جداول اطالعات مناقصات به صورت ماهانه و ارسال آن به اعضاي انجمن باا هادف اطاالس رسااني و شاياف
سازي در اين حوزه
 تهيه قرارداد هاي تيپ
 فعاليت در جهت اصالح شرايط عمومي و خصوصي پيمان
 حضور منظم و مستمر نماينده انجمن در جلسات بازنگري شرايط عمومي پيمان در شوراي هماهنگي
 حضور در جلسات مشترك با جامعه مهندسان مشاور وکارفرماهاي مطرح به منظور تعامل براي ايجاد فضايي سالم و
حرفه اي در روند برگزاري مناقصات و توجه به حقوق اعضاي محترم انجمن در هر مناقصه
 فراهم نمودن شرايط مناسب جهت تامين وکيل يا وکالي مناسب براي اعضا
 پيگيري موردي مشكالت و مسائل مربوط به مناقصات و پروژه هايي که از سوي اعضاي محترم به اين کميته ارجاس
داده خواهد شد به منظور برطرف کردن نواقص احتمالي و يا احقاق حق از اعضا
 پيگيري و ايجاد جايگاه حقوقي مناسب براي انجمن از طريق ذيل
 درخواست و پيگيري از قوه قضاييه جهت پذير
دادگستري در صنعت انتقال برق کشور

نيااز و باه تباع آن آماوز

و ايجااد مادرك کارشاناس رسامي

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
13
فاز  :6تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی

ویرایش اول ،دي 1393

 سازمان دهي ،برنامه ريزي و پيگيري جهت طرح مشكالت حقوقي مشابه و مشترك پيمانهاي جاري شرکتهاي عضو
با کارفرماي مشترك و يا کارفرماهاي متياوت

 -3-2مكانيزم عملكرد
با توجه به وظايف مطرح شده براي اين کميتهها ،ميبايست مكانيزمي انديشيده شود که به عنوان چارچوبي براي انجام
فعاليتهاي ارزيابي در نظر گرفته شود .همانطور که اشاره شد ،از جمله وظايف اصلي اعضاي مرکز سيستمهاي انتقال برق با
ظرفيت باال نظارت و پيگيري اجراي دقيق و کامل مياد سند و پايش شاخصهاي عملكردي و اثربخشي ميباشد .لذا اعضاي
مرکز جهت انجام وظايف درنظر گرفته شده ميبايست جلسات منظم ( 6ماه يكبار) برگزار کرده و در فاصله بين جلسات از
طريق همكاري و اخذ آمار و گزار ها از دستگاههاي متولي حوزههاي مرتبط شاخصهاي تعيين شده را ارزيابي کرده و پس از
نهاييسازي و تلييق آنها گزار

آن را در دورههاي زماني  6ماهه به وزارت نيرو اعالم نمايد.

اعضاي مرکز موظيند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخصها ،اقدامات الزم را جهت اطمينان از تحقق سند در افق 10ساله،
اتخاذ کنند .ستاد راهبري سند در صورت نياز به اصالح ساختارها و ساز و کارهاي نهاادي ذياربط ،از طرياق مراجاع ذيصاالح
گرد

کار را انجام خواهد داد.
همچنين مرکز موظف است به رصد فناوري هاي مرتبط و در حال توسعه در حوزه سيستمهاي انتقال برق باا ظرفيات بااال

بپردازد و گزار

آن را طي دورههاي زماني  2ساله به وزارت نيرو ارائه نمايد.

با توجه به روند تحوالت و نيز وضعيت پيشرفت سند ،الزم است سند مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد .وضعيت پيشرفت
بر اساس ميزان تحقق چند شاخص کليدي مشخص ميشود .اين شاخصها به همراه ميزان تحقق مطلوب و زمان ارزياابي در
جدول ( )1-3نشان داده شده است .در صورت تحقق کمتر از  %50هر يك از شاخصها بر اساس ارزيابيهاي ستاد راهباردي،
سند بايستي مورد اصالح و بازنگري قرار بگيرد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
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جدول ( :)1-3شاخصهاي كليدي ارزيابي وضعيت پيشرفت سند توسعه سيستمهاي انتقال برق با ظرفيت باال
رديف

1

2
3

4

شاخص

وضعيت استانداردها و دستورالعملها

ميزان مطلوب

سال ارزيابي

 تدوين استاندارد هادي خطوط تدوين دستورالعمل}هاي شبكه انتقال( HVDCو )EHVAC
 تدوين معيارهاي طراحي بهينه تدوين گزار مطالعات فني و اقتصاديطراحي و ساخت پست}هاي شبكه انتقال

1395

وضعيت زيرساختهاي سختافزاري
مورد نياز
وضعيت تجهيزات اصلي سيستمهاي  -طراحي و ساخت تجهيزات اصلي سيستمهاي
انتقال با ظرفيت باال
انتقال با ظرفيت باال
 بهرهبرداري از خطوط انتقال هواييوضعيت بهرهبرداري از خطوط و  -بهرهبرداري از خطوط انتقال زيرزميني
 بهرهبرداري از خطوط انتقال زيردرياييپستهاي انتقال برق با ظرفيت باال
 بهرهبرداري از پستهاي انتقال -ايجاد زيرساختهاي سختافزاري

1397
1397
1399
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 -3نتيجهگيري
مرحله ششم اين سند به عنوان آخرين مرحله از طرح "تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوري سيستمهااي انتقاال
برق با ظرفيت باال" به تدوين برنامه ارزيابي و بهروزرساني اين سند ميپردازد .در اين مرحله بايد مشخص شود که چه افارادي
در چه ساختاري و بر اساس چه شاخصها و معيارهايي بايد به ارزيابي پيشرفت اجراي سند در طول باازه زمااني تعرياف شاده
بپردازند .براي اين کار ابتدا شاخصهايي در سط کالن (چشمانداز و اهداف) و در سط خُرد (اقدامات غيرفني و فني) تعرياف
شد .سپس ساختار نظارت ،بهروزرساني و ارزيابي سند مشخص شد .براي اين کار اعضاي اصلي مرکز توسعه سيستمهاي انتقال
برق با ظرفيت باال ،کميتههاي اين مرکز شامل کميته آموز

و پژوهش ،کميته تعامل با توليدکنندگان ،کميته ارتباط با دولات،

کميته فني و بازرگاني و کميته استانداردها تعيين و وظايف هر يك از کميتهها مشخص گرديد .در نهايت تعياين شاد کاه ايان
مرکز در بازههاي زماني  6ماهه به پيگيري و ارزيابي اجراي سند بر اساس شاخصهاي تعريفشده بپردازد و گازار
وزارت نيرو ارائه کند .همچنين مقرر شد اين مرکز با توجه به وضعيت پيشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.

آن را باه

