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 VSCنوع  HVDCكارهاي توسعه فناوري شناخت دانش فني و راه :پروژه عنوان

 باال در كشور یتانتقال توان با ظرف يهاسامانه يدانش فن یجادو ا يتوسعه فناور یافتره عنوان طرح:

 هاي انتقال توان با ظرفیت باالنهامركز توسعه فناوري سام :واحد اجرایی

 ماه 18 حداكثر :اجراي پروژه زمان مدترد كلی برآو

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه
 یشبواال، افوزا   یوو تووان راكت  يسازبه جبران یازتلفات باال، افت ولتاژ باال، ن یلاز قب هایيیتباال و در فواصل دور با محدود يهاانتقال برق با توان

كه  شودياستفاده م ینينو هاييامروزه از فناور هایتمحدود ینفائق آمدن بر ا يگذرا روبرو است. برا یداريقدرت اتصال كوتاه شبکه و مشکل پا
 اشاره نمود. (HVDC) با ولتاژ باال یممستق یانخطوط جر يبه فناور توانيها مآن ینترمهم ياز جمله

با توجوه بوه وجوود     يپراكنده شده است. از طرف یعينسبتا وس یایيرافجغ پهنهكه در  باشديم یيباال یترشد جمع یزو ن یتجمع يدارا یرانا كشور
و  يشمال مركزي، در مناطق یشترب یرانا یتجمع كهيمنطقه خواهد بود، درحال یندر ا یندهبرق در آ یددر جنوب كشور تمركز تول يگاز یممنابع عظ

باال از جنوب بوه   هايیتبا ظرف الکتریکي يبه انتقال انرژ یازن یکنزد ايیندهكه در آ شوديامر سبب م ینكشور متمركز شده است. ا يغرب الشم
صورفه  به مقرون يفعل یلوولتك 400با سطح ولتاژ  AC خطوط يانتقال با استفاده از فناور ینكه ا ياگونهكشور باشد، به يشمالمركزي و مناطق 
 يدر شوبکه انتقال تووان   یننو هايياست كه از فناور یازن یکنزد ايیندهدر آ ین. بنابرانباشد یرپذامکان ياز لحاظ فنممکن است حتي  یانبوده و 

 برق كشور استفاده نمود.
بوه   یابيمنظوور دسوت  به باشد،ينسبتا باال م هايینهباال مستلزم صرف هز هايیتانتقال توان با ظرف یننو هايياستفاده از فناور كهینتوجه به ا با

به  ياعمال هايیمبرق و با توجه به تحر يشبکه یبريسا یتامن یشافزا یي،زااز خروج ارز، اشتغال یريجلوگ ي،مل یياخودكف یشمانند افزا ياهداف
 هاييفناور يقدم در توسعه اولین است. پذیریهتوجكامآلً در داخل كشور  هايفناور ینا يتوسعه ها،يفناور ینصاحب ا ياز طرف كشورها یرانا

و سواخت   يطراحو شوناخت   یوزات، شوناخت تجه  ياست. منظوور از دانوش فنو    هايفناور ینا يباال، شناخت دانش فن یتا ظرفانتقال توان ب یننو
 .باشديم يفناور يو ساخت كل سامانه يطراحشناخت و  یزاتتجه
بوار در   یناولو  ي( بورا DC) یمتقمس یانچند نقطه از شبکه با جر یادو  ینباال ب یتبا ظرف یکيانتقال توان الکتر يمعنابه HVDCخطوط  يفناور
درحال توسعه )از  يكشورها يو حت یشرفتهپ يلمان مورد استفاده قرار گرفته و امروزه در اكثر كشورهاآسوئد و دو كشور در  یالديم 1930 يدهه

 .شوديال استفاده مبا هايیتانتقال توان در ظرف يبرا يفناور ینعربستان و ...( از ا ین،اوكرا یلیپین،ف یبیا،نام و،كنگ یلقب
و هم از  يهم از لحاظ فن ACاز كاربردها نسبت به خطوط  يدر بعض شوديهستند كه باعث م يفردمنحصربه هايیژگيو يدارا HVDC خطوط

عموول  طور مكه در آن به LCC یا یکكالس يوجود دارد: فناور يدو نوع فناور HVDCخطوط  يینهدر زم اكنونهمارجح باشند.  يلحاظ اقتصاد
باال )معموال باالتر  یليانتقال توان با احجام خ ي( و براCSCهستند ) یانيآن از نوع منبع جر يهامبدل شود،ياستفاده م یدزنيكل يبرا یستوراز تر

 يولتواژ  آن از نووع منبوع   يهوا مبدل شود،ياستفاده م یدزنيكل يبرا IGBTكه در آن از  VSC-HVDC يمگاوات( كاربرد دارد؛ و فناور 500از 
 یوان خطووط جر فناوري  يفن دانش پروژه شناخت ینهدف از انجام ا .سازنديممکن م یزرا ن تریین( و امکان انتقال توان با احجام پاVSCهستند )

 باشد.مي ي این فناوري در ایرانكارهاي توسعهو راه VSCنوع  HVDC)) یممستق
 اجراي این پروژه به شرح زیر است:كلي مراحل 
 VSC-HVDC يفناور یزاتاجزاء و تجه يیهشناخت كلي اول: مرحله

 گیرد.مورد شناسایي قرار مي VSC-HVDCي ي اجزاء و تجهیزات یک سامانهدر این مرحله كلیه
 VSC-HVDC يفناور یزاتتجه يطراح يهاو چالش يدانش فن شناختي دوم: مرحله

شود با توجه به پیچیدگي گیرد. سپس بررسي ميمورد بررسي قرار مي VSC-HVDCي تجهیزات فناوري كلیهطراحي در این مرحله دانش فني 
 ناوري و دانش فني موجود در كشور:ف

 گردد؛هاي داخلي مرتبط در این زمینه شناسایي ميپذیر است و شركتدانش فني فعلي در ایران امکانطراحي كدام یک از اجزاء با   -

هاي داخلي مرتبط در این زمینه شناسایي پذیر است و شركتنش فني در آینده در ایران امکاني داطراحي كدام یک از اجزاء با توسعه -
 گردد؛ي دانش فني ارائه ميكار توسعهو راه گرددمي

هاي خارجي صاحب این پذیر نیست و یا به سختي ممکن است و در این راستا شركتطراحي كدام یک از اجزاء در داخل ایران امکان -
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 ورباال در كش یتانتقال توان با ظرف يهاسامانه يدانش فن یجادو ا يتوسعه فناور یافتره عنوان طرح:
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 گردد.شناسایي مي دانش فني
 VSC-HVDC يفناور یزاتساخت تجه يهاو چالش يدانش فن شناختي سوم: مرحله

شود با توجه به پیچیدگي فناوري و دانش فني گیرد. سپس بررسي ميدر این مرحله دانش فني ساخت تجهیزات فناوري مورد بررسي قرار مي
 موجود در كشور:

 گردد؛هاي داخلي مرتبط در این زمینه شناسایي ميپذیر است و شركتفعلي در ایران امکانساخت كدام یک از اجزاء با دانش فني  -

هاي داخلي مرتبط در این زمینه شناسایي پذیر است و شركتي دانش فني در آینده در ایران امکانساخت كدام یک از اجزاء با توسعه -
 گردد؛ي دانش فني ارائه ميكار توسعهو راه گرددمي

هاي خارجي صاحب این پذیر نیست و یا به سختي ممکن است و در این راستا شركتكدام یک از اجزاء در داخل ایران امکانساخت  -
 گردد.دانش فني شناسایي مي

 VSC-HVDC يفناور يهاپست سازيو پیاده ياصول و مراحل طراح شناختي چهارم: مرحله
شود با توجه به گیرد. سپس بررسي ميمورد بررسي قرار ميVSC-HVDC  يفناور يهاپست سازيو پیاده يطراحدر این مرحله دانش فني 

 :پیچیدگي فناوري و دانش فني موجود در كشور 
هاي داخلي مرتبط در پذیر است و شركتبا دانش فني فعلي در ایران امکانVSC-HVDC  يفناور يهاپست سازيو پیاده يطراحآیا  -

 گردد؛این زمینه شناسایي مي

هاي پذیر است و شركتي دانش فني در آینده در ایران امکانبا توسعهVSC-HVDC  يفناور يهاپست سازيو پیاده يطراحآیا  -
 گردد؛ي دانش فني ارائه ميكار توسعهشده و راهداخلي مرتبط در این زمینه شناسایي 

هاي خارجي صاحب این دانش شركتپذیر نیست، کاندر ایران امVSC-HVDC  يفناور يهاپست سازيو پیاده يطراح كهدر صورتي -
 گردد.فني شناسایي مي

 VSC-HVDC يخطوط فناورسازي و پیاده ياصول و مراحل طراح شناختي پنجم: مرحله

شود با توجه به گیرد. سپس بررسي ميمورد بررسي قرار ميVSC-HVDC  يفناور خطوط سازيو پیاده يطراحدر این مرحله دانش فني 
 یدگي فناوري و دانش فني موجود در كشور:پیچ

هاي داخلي مرتبط در این پذیر است و شركتبا دانش فني فعلي در ایران امکانVSC-HVDC  يفناور خطوط سازيو پیاده يطراحآیا  -
 گردد؛زمینه شناسایي مي

هاي داخلي پذیر است و شركتن امکاني دانش فني در آینده در ایرابا توسعهVSC-HVDC  يفناور خطوط سازيو پیاده يطراحآیا  -
 گردد؛ي دانش فني ارائه ميكار توسعهمرتبط در این زمینه شناسایي شده و راه

هاي خارجي صاحب این دانش پذیر نیست، شركتدر ایران امکانVSC-HVDC  يفناور خطوط سازيو پیاده يطراح كهدر صورتي -
 گردد.فني شناسایي مي

 در ایرانVSC-HVDC فناوري  يتوسعه شه راهنقتدوین : ششمي مرحله

 گردد.در ایران تدوین مي VSC-HVDCتوسعه فناوري  كارراه، 5تا  1بندي مراحل در این مرحله با جمع

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 هاي:در بخش VSC-HVDCي فناوري هاي توسعهدانش فني و چالششناخت  -

 هامبدل هیزاتساخت تج و طراحي –الف  -

 ها و خطوط این فناوريطراحي پست -ب -

 ها و خطوط این فناوريپستو اجراي سازي پیاده -ج -

 در ایران VSC-HVDCتوسعه فناوري  نقشه راه تدوین  -



 


