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 گروه پژوهشی تجهيزات خط و پستتخصصی  بروندادهای
 1398 زمستان،15، شمارهچهارمسال 

 سخن سردبير

شنا یم خداوند را كه هستي، نام از او يافت و خرد را بي س پا میانجي حكات آموخت تا او را ب

 .شودميكه شناخت او، از شناخت خود و دنیاي اطراف خود شروع 

با پیشرفت نشر و تبادل اطالعات هازمان هاي عصر حاضر ايح ا ت كه ياز ويژگ كييبدون شك 

نه با  یییرعت زياد در حال انجام ا یییت. در مورد  ،هاي مختلف علايتكنولوژي و فناوري در زمی

ها و هاي قدرت و تجهیزات مرتبط با آن نیز چه در زمینه تكنولوژي و چه در زمینه پژوهش یییسییتم

شرفت، تغییرخدمات انجام يافته هاي زيادي در مراحل مختلف تولید تا توزيع ات رو به جلو بوده و پی

هاي مربوط به خط و پسیت نیز از ايح مقوله و مصیرف بر،، شیكل گرفته ا یت. تجهیزات و فدالیت

 .در كارايي  ییییسیییتم قدرت نقش بسیییزايي دارد آن، نبوده و با توجه به اهایت فراوان مسیییت ني

شي گروه شده در ها و تزقیقات انجام پروژه شگاه نیروپژوه ست پژوه هاواره در  ،تجهیزات خط و پ

نشر و تبادل اطالعات  با توجه به اهایت. باشدميهاي پیشرو در دنیا مسیر پیشرفت و در  طح فدالیت

هاي پژوهشي و تخصصي انجام شده در گروه  دي شده ا ت كه ايح نشريه پژواكي از انواع فدالیت

هاي ها در قالا گزارشات و مقاوت، ارتباط منا بي با گروه تفاده از نشر ايح فدالیتباشد تا بتوان با ا

 .ها برقرار كردمختلف داخل پژوهشگاه و هاچنیح  اير مراكز علاي و تزقیقاتي م ل دانشگاه

 

 هادی نوروزی

 خط و پستپژوهشی تجهيزات گروه 
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 DC مگاواتی دو فشارمتوسط كليد ساخت و طراحی

  علی کديورپروژه: مدير 

در  كوتاه اتصال جريان ت.ا  افزايش حال در روز به روز متفاوت ولتاژي  طوح در DCخطوط  از ا تفاده

شد. بهم متفاوت جريان صفر وجود و دامنه منظراز AC خطوط  با DC خطوط  با ماهیت و طراحي دلیل یبا

 در صفر حضور عدم .بود خواهد افزايشي صورت و به باو كوتاه اتصال جريان پیك DC خطوط كم امپدانس

 نیازمند و نبوده امكانپذير  ACمتداول كلیدهاي با آن قطع امكان شییود مي باعث نیز كوتاه اتصییال جريان

ضافه تاهیدات شد ا شهاي شامل مداول كلیدهاي برخالف كلیدها يحا. میبا و  جريان قطع كاوتا یون، بخ

شي (برقگیر) انرژي مهاركننده بخش  ناونه يك  اخت و طراحي پروژه ايح در هدف .بود خواهند قطع از نا

 .ا ت پیشنهادي طرح يك بر مبتني  DCكلیدهاي از مگاواتي دو

 كلیدهاي اما ت.ا ییی شیییده انجام پايیح و باو ولتاژ  یییطوح با كلیدهاي بر امروزه متدددي مطالدات

شارمتو ط شبكه در مهم حفاظتيهاي الاان از يكي عنوان به ف شتري تزقیقات به نیاز DCهاي  ريز  د.دار بی

 جهت بهینه نهايي طراحي هنوز و داشته وجود خالء ايح هاچنان نیز باو ولتاژ  طوح در كه ا ت ذكر شايان

شده ارائه بزرگ DCهاي جريان قطع  وجود كلیدها از د ته ايح طراحي جهت متفاوتي هكارهاي. راا ت ن

 شروع پروژه
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 تلفات روش ايح ا ا ي ضدف .میباشد هادي نیاه كلیدهاي بر مبتني كلیدها ايح طراحي  نتي رويكرد .دارد

 .میباشد توپولوژي ايح پیادهسازي باوي بسیار هزينه و وصل حالت در هادي نیاه كلیدهاي باوي

 كلیدها، د ت ايح در .ا ت جريان تزريق مدار و مكانیكي كلیدهاي بر بتنيم طراحي ديگر،  اختار يك

. میكند تولید را مشخص فركانس با جريان موج يك فرمان، دريافت با جريان تزريق مدار خطا، داد رخ هنگام

 كلید براي مجازي جريان صییفر يك ايجاد نهايت در و شییده تركیا كوتاه اتصییال جريان موج با موج ايح

 .میباشد آن عالكرد طووني زمان مدت در توپولوژي ايح ا ا ي ضدف. میكند كيمكانی

 با  اختار، ايح در .ا ت مكانیكي كلید و هادي نیاه كلیدهاي از تركیبي ا تفاده بر مبتني ديگر،  اختار

شكل كه ديگر شاخه به جريان هادي،نیاه كلیدهاي با شده  ري كننده  ريع قطع يك از از تركیبي  از مت

 عاكلرد  رعت نیز طرح ايح ضدف .میگردد تكایل قطع فرايند و شده هدايت هاIGBT از زيادي مجاوعه

 .باشد مي منا ا باو جرياني  طوح براي لذا و بوده آن زياد هزينه و متو ط

سیر  ه قالا در جديد طرح يك ارائه هدف، پروژه ايح در شتح ضاح كه ا ت جريان عبور م  زمان دا

      باوي بسییییار هزينه و وصیییل حالت در هادي نیاه كلیدهاي باويمیلي ثانیه تلفات  10 از كاتر عالكرد

 ولتاژ رنج .باشد مي منا ا( مگاوات چند توانهاي حدود) كم جرياني  طوح براي لذا و ندارد را  ازيپیاده

و زمان عالكرد آمپر  120كیلوولت و  14شود اما حدود مشخص مي مطالدات در عالكرد  رعت و عالكرد
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شان يك شكل در كلید شااتیكمیلي ثانیه منا ا خواهد بود.  10كاتر از   به ادامه در كه ا ت شده داده ن

 .شد خواهد داده توضیح كنندگيخاموش مكانیزم و عالكرد مكانیزم هاراه

 ور(جريان )كاوتات  ريع دهنده انتقال يك شامل مسیر ايح .میباشد جريان اصلي مسیر:  اول مسیر 

 .بود خواهد پايیح بسیار آن تلفات و كرد خواهد عبور مسیر ايح از جريان نرمال، حالت در ا ت. 

 خواهد تشكیل هادي نیاه كلیدهاي از بخش ايح .باشد مي جريان كننده قطع بخش  :دوم مسیر 

 كلیدهاي تو ط جريان مسیر، ايح به اصلي مسیر زا جريان شدن كاوته از پس خطا، حیح در  .شد

 .شد خواهد قطع هادي نیاه

 برقگیرها DC شبكه ولتاژ  طح به توجه با جريان قطع از پس انرژي دمپینگ  وم: بخش مسیر 

 خواهد اقدام جريان كردن كم و  یستم در موجود انرژي دمپ جهت كلید با موازي صورت به

 .كرد
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 :از عبارتند پروژه ايح از مشخص د تاور  ه

 متو ط  فشار كلیدهاي طراحي جهت وزم فني دانش تهیهDC  

 كلیدهاي  از مگاوتي 2 ناونه يك تست و  اختDC 

 شده طراحي كلید قطع قابل توان قابلیت افزايش جهت وزم طرح ارائه 

 :بود خواهد ذيل صورت به كار انجام مراحل شده، ارائه توضیزات به توجه با را تا ايح در

 DC متو ط فشار كلیدهاي  اختار تبیح :اول فاز 

 نقاط و گرفت خواهد قرار بررر ي مورد دنیا در  MVDCكلیدهاي متفاوت  اختارهاي بخش، ايح در

شخص يك هر ضدف و قوت  و گرفته قرار برر ي مورد كلید متفاوت هاي بخش هاچنیح .شد خواهد م

 .شد خواهد تدییح كلیدها ايح تزال مورد جرياني و ولتاژي ا تر هاي و چالشها

  ازيشبیه و طراحي :دوم فاز 

شنهادي كلید بخش ايح در  جذب و كننده قطع شاخه جريان،  ريع كننده قطع طراحي بخش  ه در پی

 شبیه .شد خواهد ارائه بخش هر براي منا ا طرح .گرفت خواهد قرار برر ي و بزث مورد انرژي كننده

ستيب بخش هر براي وزم  ازي شها كارايي و گردد انجام اي  كننده قطع بخش .گیرد قرار ارزيابي مورد بخ

 .بود خواهد قطع مزفظه و منا ا فرمان مكانیزم طراحي ها، كانتكت انتخاب و طراحي از متشكل جريان
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 كلید  اخت: وم فاز 

 .دشو  اخته و تهیه بايستي دوم فاز در شده طراحي متفاوت بخشهاي پروژه از فاز ايح در

 شده  اخته كلید تست:چهارم فاز 

 خود كارايي و گیرد قرار تست مورد بايستي منا ا مدار يا DCلینك  در شده طراحي كلید بخش ايح در

 . دهد نشان جريان قطع در را

 ا ت نشده ديده پروژه ا كوپ در ايران، در بودن ناموجود به توجه اب DCلینك  يا آزمايشگاه تامیح البته

 .شد خواهد لزاظ  IEEE 1709‐2018ا اس  بر ولتاژي يتستها لیكح

 تو ده طرح ارائه:پنجم فاز 

شنهادات بخش ايح در كلید، قطع قدرت قابلیت افزايش منظور به  جهت وزم تغییرات ايجاد جهت وزم پی

 ايح وزم هاي  ییازي شییبیه ارائه با هاچنیح و شیید خواهد ارائه باوتر هاي توان قطع براي كلید ايح ارتقا

 .گرفت خواهد قرار برر ي مورد پیشنهادات

 

 

 



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

 DC/AC هیبريدي هاي توزيعشبكها تفاده از    

  ادژمجتبی گیلوان ،ادی نوروزیه: کنندهتهیه 

هاي موجود در شبكه در طول  الیان هاي قدرت با توجه به وجود انواع چالشاصالح و تغییر در  یستم

هاي توزيع بر، هاي ا ا ي شركتيكي از نگرش نیز  شبكه توزيعاخیر هاواره وجود داشته ا ت. در مورد 

صالح و تغییرات  شبكه شبكها اي كه در ده ا ت. در واقع هر طرح تو دهها بوهازمان با روند تو ده ايح 

شبكه موجود نیز گیرد ميشبكه انجام مي تواند فرصت منا بي را جهت ايجاد تغییرات و اصالح ا ا ي در 

شبكه به وجود مي صالحاتي كه در  سیاري از تغییرات و ا آيد ناگزير بوده و به  با وجود ايجاد كند. اما ب

هايي از قبیل تغییرات  طوح بار، كاهش ستم بايد صورت پذيرد. چالشهاي ا ا ي در  یمدضالت و چالش

منابع مالي، مشكالت قابلیت اطاینان شبكه، تلفات  یستم، فر ودگي تجهیزات، شرايط و عار شبكه، ايجاد 

ضدیت  تغییر ماهیت بارهاهاي جديد، قوانیح جديد، نیاز به تو ده فناوري شرايط با و و نیاز به تطبیق دادن 

  باشند. يد و  اير عوامل فني و اقتصادي از جاله مهاتريح دويل ايجاد تغییرات در شبكه ميجد

هاي ذكر شده هاي توزيع در كالنشهرها با توجه به و دت شبكه به صورت شديدتر نیز با چالش یستم

بايي شییهري، هاي مختص كالنشییهرها از قبیل مشییكل تراكم، زيچالشباشییند. در واقع با توجه به مواجه مي

 پژوهش 
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آلودگي، قیات زمیح، رشیید روزافزون بار و تنوع آن، تغییرات منابع تامیح توان، رشیید منابع تولید پراكنده و 

 .نیاز ا ت كه يك ا تراتژي منا ا جهت تو ده و اصالح در شبكه توزيع وجود داشته باشد اير موارد، 

 

، بیافتد تغییر در نگرش طراحي اولیه از ع اتفاييكي از تغییرات مهاي كه نیاز ا ییت در مورد شییبكه توز

شبكه از لزاظ  ستقیم( مي DC)جريان متناوب( و  ACجاله نوع  شد. )جريان م شبكهبا  ACهاي هر كدام از 



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

باشند كه در طول زمان و با توجه به مشخصات  یستم و شرايط شبكه جهت داراي مزايا و مدايبي مي DCو 

شده شتركیح انتخاب  شبكهاندبرقر اني به م شبكه. با توجه به تاريخچه ايجاد   DCهاي هاي قدرت، در ابتدا 

شده بودند اما با  شنايي انتخاب  شناخت مزيتجهت تامیح بارهاي رو صندتي و  ستم ظهور بارهاي  هاي  ی

AC شبكه شبكه ACهاي تاايل به  ات ا تفاده از ايح  هاي افزايش يافت بطوريكه تا چند  ال قبل اك ر 

 اند.گشته ACیا از نوع موجود در دن
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در شیییبكه و ظهور منابع تولید پراكنده كه غالبا داراي خروجي جريان  DCاما با توجه به رشییید بارهاي  

تواند از مي DCهاي در واقع كاربرد شبكه توجیه پیدا كرده ا ت. DCهاي باشند، ا تفاده از شبكهمستقیم مي

 دو ديدگاه زير مورد برر ي قرار گیرد:

 بارهاي  افزايشDC  

هاي  بار مپ DCوجود  یل و هاي LEDهاي از قب كامپیوتري و الكترونیكي، موتور ، تجهیزات 

ستقیم و  اير بارها، ا تفاده از مبدل شبكهجريان م را  ACهاي مر وم هاي الكترونیك قدرت در 

چالش به  كه ايح افزايش منجر  یل افزايش داده ا یییت  یهايي از قب قابل كاهش  فات،  ت افزايش تل

شده ا ت. با توجه به موارد  شبكه، افزايش هزينه و كاهش بازدهي  اطاینان، كاهش كیفیت توان در 

بهبود وضدیت الت شده و باعث ضمنجر به حذف ايح مد DCذكر شده تغذيه ايح بارها به صورت 

 گردد. یستم مي

 افزايش منابع تولید پراكنده در شبكه 

باشییید. هاي قدرت در حال افزايش ميپراكنده در شیییبكهامروزه ا یییتفاده از انواع منابع تولید 

هاي بادي از  ازهاي انرژي، نیروگاهها، ذخیرههاي  وختي، میكروتوربیحهاي خورشیدي، پیل لول

باشند كه  اختار شبكه قدرت را از حالت  نتي كه در آن ژنراتورهاي جاله انواع منابع جديدي مي



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

صورت از باو به پايیح شبكه از حالت شبكه را تغذيه مي  نكرون به  كردند، خارج كرده ا ت و 

هاي به حالت اكتیو درآمده ا ت. با توجه به ايح موضوع مدضالتي از قبیل افزايش تدداد مبدلپسیو 

ها در شیییبكه و كاهش افزايش میزان هارمونیك كاهش راندمان، افزايش هزينه،الكترونیك قدرت، 

گردد. در صیییورت تغییر ايجاد مي ACهاي منابع به شیییبكه كیفیت توان در صیییورت اتصیییال ايح

 تواند برطرف گردد و باعث بهبود شبكه شود.ايح موارد مي DCبه  ACهاي مر وم شبكه
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توان به موارد زير باشیید كه از جاله آنها ميهايي ميداراي مزيت DCهاي بطور كلي ا ییتفاده از شییبكه

 اشاره كرد:

 كاهش تلفات 

ستم ف مبدلبا توجه به حذ در نتیجه تلفات ايح تجهیزات نیز در  DCهاي الكترونیك قدرت در  ی

شبكه پايیح مي شده و در نتیجه تلفات كل  ستم حذف  شت كه با توجه به  در نظرالبته بايد  آيد. ی دا

هاچنان وجود خواهند  DCهاي تجهیزات الكترونیك قدرت در شییبكهدر شییبكه  ACوجود بارهاي 

شت و لذا تلف شي از وجود مبدلدا ستم نا ستگي به میزان بارهاي ات كل  ی هاي الكترونیك قدرت ب

DC  وAC .ها در حالت هاچنیح با توجه به حذف اثر پو ییتي در هادي خواهد داشییتDC  مقاومت

مدادل خط نیز كاهش يافته و در نتیجه خود ايح مسیییئله نیز دلیل ديگري براي كاهش میزان تلفات 

 باشد.مي

 بلیت اطاینانافزايش قا 

برر یییي كرد، در واقع با توجه به حذف گاه دتوان از دو ديقابلیت اطاینان در ايح شیییبكه را مي

توان گفت هاي الكتورنیك قدرت نرخ خرابي ايح تجهیزات از  یستم حذف شده و در نتیجه ميمبدل

كه يكي از  در صییورتي DCآيد. هاچنیح با وجود شییبكه ميكه در مجاوع نرخ خروج شییبكه پايیح 



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

شد  DCهاي يكي از قطاتنها شود، در واقع  به علت وقوع خطا قطعها هادي از مدار خارج خواهد 

ستم  شبكه به صورت  ه فاز متقارن مي ACاما در  ی شد در صورت وجود خطا با توجه به اينكه  با

شده  شده و در نتیجه میزان بار قطع  ستم به صورت  ه فاز قطع  افزايش خواهد در يكي از فازها  ی

 داشت.

 افزايش كیفیت توان 

هاي الكترونیك قدرت در شیبكه ايجاد هارمونیك در يكي از مدضیالت ا یا یي وجود انواع مبدل

آيد. در واقع با كاهش باشیید كه به علت خاصیییت غیر خطي ايح تجهیزات به وجود مي یییسییتم مي

قدرت یك  یك مي تجهیزات الكترون هارمون ید  نابع تول فت م جه توان گ ته و در نتی ياف كاهش  نیز 

 يابند.هاي كیفیت توان در شبكه بهبود ميشاخص

 افزايش توان انتقالي 

بدون تدويض هادي افزايش میزان توان انتقالي  DCبه  ACهاي هاي تبديل شیییبكهيكي از مزيت

شبكه  ه فاز مي شد. در واقع درصورتیكه  شبكه  ACبا د با دو قطا م بت و منفي تبديل گرد DCبه 

تر خواهد بود. هاچنیح در صییورتیكه اثر مقداري باو DCدر آنصییورت میزان توان انتقالي از شییبكه 

باعث افزايش  ACها نیز در نطر گرفته شیییود با توجه به اينكه ايح پديده در حالت پو یییتي هادي
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دادل هادي مي قاومت م قالي م به روابط زير گردد در واقع میزان توان انت قداري نیبا توجه  باوتر م ز 

 خواهد رفت.
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 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

 كاهش افت ولتاژ 

تاژ در شیییرايط  دهد يكي به خاطر كاهش مقاومت به دو علت روي مي DCكاهش میزان افت ول

مدادل به علت حذف اثر پو یییتي بوده و دلیل دوم نبود راكتانس مدادل هادي و در واقع حذف توان 

 باشد.راكتو در شبكه مي

 ت كنترل شبكهكاهش مدضال 

ديگر پارامترهاي فاز و فركانس وجود ندارد عاال از تدداد  DCهاي با توجه به اينكه در شیییبكه

 يابد.كاهش ميهاي مرتبط با كنترل شبكه نیز متغیرهاي كنترلي كم شده و در نتیجه چالش
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 هاكاهش هزينه 

ر كدام از مواردي كه با توان در مجاوع نتیجه گرفت كه ههاي عنوان شیییده ميبا توجه به مزيت

موارد نظیر كاهش كل  یستم كاهش خواهد يافت.  يابد در واقع هزينهبهبود مي DCهاي ايجاد شبكه

ها تلفات، افزايش توان، افزايش قابلیت اطاینان و بهبود كیفیت توان در مجاوع در جهت كاهش هزينه

 خواهد شد.

هايي نیز هاراه خواهد بود كه چند ناونه شد اما با چالشباها مياگرچه داراي انواع مزيت DCهاي شبكه

 از آنها در زير آورده شده ا ت:

 هاي حفاظتيچالش 

ها نزوه حفاظت  یستم به دلیل عدم تنا ا و  ازگاري ها در ايح شبكهتريح چالشيكي از عاده

دهد نسبت ي ميروDC  باشد. در واقع انواع خطاهايي كه در  یستممي ACهاي با حفاظت در شبكه

شبكه ستم AC به  هاي مر وم فر، خواهد ها با روشمتفاوت بوده و در نتیجه نزوه حفاظت ايح  ی

 داشت.

 

 



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

 هاي جريانكنندهقطع 

ستم  صفر عال مي ACكلیدهاي قدرت در  ی كند وعال قطع در با توجه به عبور جريان خطا از 

ستم ناپايداري قوس الكتريكي روي مي لزظه صورت  DCدهد. اما در  ی با توجه به اينكه جريان به 

باشیید در نتیجه لزظه صییفر به صییورت طبیدي وجود ندارد لذا قوس هایشییه در حالت مسییتقیم مي

 هاراه باشد.با چالش ند براي شبكه واتباشد و لذا قطع جريان ميدار ميانرژي
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 كردننزوه زمیح 

شبكه يكي از چالش ستم و مدار تومي DCهايي كه در  شد نزوه زمیح كردن  ی شته با اند وجود دا

عنوان يك  هتواند بو نوع اتصاوت مي DCهاي يك شبكه در واقع تدداد قطا باشد.مدادل شبكه مي

 ها مدرفي گردد.در ايح شبكه چالش

 برداريهاي بهرهچالش 

 یستم و تبديل آنها به  باشند لذا تغییر در نوعمي ACهاي موجود از نوع با توجه به اينكه شبكه

DC برداري نیز مواجه خواهد بود.هاي بهرهبا چالش 

 انتخاب ولتاژ شبكه 

برداري از شییبكه فشییار تاثیر مهاي و زيادي بر خصییوصیییات و در نتیجه طراحي آن ولتاژ بهره

شده موارد مهاي از ويژگي ستم دارد. ولتاژ انتخاب  ستم از قبیل حداك ر طول هر فیدر  ی و هاي  ی

ر ییاني شییده از هر فیدر را مشییخص هاي توزيع بر،بارگذاري آن، تدداد فیدرها و تدداد پسییت

شتركیني كه در يك وقفه و يا خروج تزت مي شده تدداد م  ازد. هاچنیح با توجه به ولتاژ انتخاب 

ستم، برنامهتاثیر قرار مي ر و در هاي تدایر و نگهداري مؤثبرداري و روشهاي بهرهگیرند، تلفات  ی

با توجه به موارد ذكرشده انتخاب . تواند براي يك شبكه متفاوت باشدهاي  اونه، ميمجاوع هزينه



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

يكي ديگر از  نیز از فرآيندهاي مهم خواهد بود. DCبلكه در شیییبكه  ACولتاژ نه تنها در شیییبكه 

و  DCارهاي تاثیرگذار باشیید تدداد و ولتاژ ب DCتواند بر روي  ییطح ولتاژ شییبكه مواردي كه مي

 باشد.هاچنیح منابع تولید توان در  یستم مي

 هاي تغذيه بارهاي چالشAC 

 ACدر شبكه بارهاي از نوع  DCتر نیز بیان شد در صورت ا تفاده از  یستم هاانطور كه پیش

ها خود باعث ايجاد مدضالتي از هاي ولتاژ جخت تامیح بار خواهند داشت كه ايح مبدلنیاز به مبدل

ها خواهد افزايش میزان تلفات، كاهش راندمان، ايجاد مشیییكالت كیفیت توان و افزايش هزينهقبیل 

 بود.

 توپولوژي و  اختار شبكه 

 یییسییتم از و  ییاختار وجود دارد توپولوژي  DCهاي يكي ديگر از مواردي كه در مورد شییبكه

بوده و  شداعيصورت  هاي توزيع مداوو بهباشد.  یستمها به شبكه مينزوه اتصاوت باسلزاظ 

باشییید. اما با وجود منابع تولید پراكنده نزوه در نتیجه جريان انتقال توان به صیییورت يكسیییويه مي

نیز ايح امر  DCهاي شارش توان تغییر كرده و  یستم داراي مدضالتي خواهد بود كه در مورد شبكه

 مصدا، دارد.
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  بیان شییده يكي از بهتريح DCو  ACهاي بكهها و مدضییالتي كه براي هر كدام از شییبا توجه به مزيت

هاي هاي عنوان شییده ا ییتفاده از شییبكهراهكارهاي جهت رفع ايح مدضییالت و د ییتیابي به حداك ر مزيت

شبكه با وجود هازمان بار مي AC/DCهیبريدي و يا تركیبي  شد. در واقع ا تفاده از ايح نوع   DCو  ACبا

باشد. هاچنیح بايد توجه داشت يكي يح  اختار شبكه مورد نظر ميحل جامع جهت د تیابي به بهتريك راه

سیار مي سفورماتورهاي حالت جامد از تجهیزاتي كه در ايح زمینه ب شود تران  Solid State)تواند مفید واقع 

Transformer )باشند.مي 

 



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

قدرت  ترونیكبر الك مبتني ايح نوع از ترانسیییفورماتورها با عناويح ديگري نظیر ترانسیییفورماتورهاي 

(Power Electronic Transformer( ند هاي هوشیییا ماتور يا ترانسیییفور  Transformer Intelligent( و 

Universal شوند. ( شناخته مي 

انس باو قابلیت فرك فورماتورهايترانسیی هادي قدرت وبا ا ییتفاده از ادوات نیاه فورماتورها ح ترانسییاي

سفورماتور .تبديل  طح ولتاژ و كنترل توان را دارند و  پورت  ه روتر انرژي يك عنوان حالت جامد به تران

 را تجایع كند. DC مسكوني و  یستم AC  یستم توزيع، تواند  یستمشود و ميتبادل كننده توان مدرفي مي

منابع و  كه حالي در شییوند،متصییل مي DCبه پورت  DC و بارهاي راندمان  یییسییتم، منابع بهبود منظور به

صل مي AC پورت به AC بارهاي سفورماتورهاي حالت جامد  ه پورتي بودن هايويژگي شوند.مت  آن تران

دارد، بسیار  DC و AC مداولي هايشبكه با مقايسه در بهتري عالكرد كههاي هیبريدي شبكهايجاد  براي را

 .كندمنا ا تر مي

نا اتیگران ق زیتجه كيترانسیییفورماتور حالت جامد،  . باشیییديگسیییترده م يعالكرد يهاييبا توا

پراكنده را به شبكه  دیمنابع تول ريپذو اتصال اندطاف يكيشارش توان الكتر ریكنترل مس  SSTترانسفورماتور 

 حيا لهیا ت، به و  تیهاشبكه حائز ا داريامح و پا يشارش توان كه در بهره بردار حی. هاچن ازديم سریم



  

23 

 

 گروه پژوهشی تجهيزات خط و پستتخصصی  بروندادهای
 1398 زمستان،15، شمارهچهارمسال 

 يهاسییتمینسییبت به  یی يشییتریب يدگیچیو پ نهيبا هز دتاًیطب هاتیقابل حي. البته اباشییديقابل كنترل م زیتجه

 متداول هاراه خواهد بود.

 

  :باشنديم ريز يايكاركردها و مزا يحالت جامد دارا يهاگفت ترانسفورماتور توانيم يبه طور كل

 كنترل  طح ولتاژ 

  كاهش حجم و وزن 



 

 

 

 DC/ACتركیبي  هاي توزيعشبكها تفاده از  

  ولتاژ ياو لزظه يآن ونیرگوو 

 خطا يجدا از 

 توان اياصالح ضر 

 ویو راكت ویاكت يهاكنترل پخش توان 

 فیو فشار ضد يخطا در  ات فشار قو انيكنترل جر 

 ولتاژ ونیرگوو  يباو تیقابل 

 يخروج يو تددد فازها يبا ورود يامكان تفاوت فركانس خروج 

 يخروج اي يامكان داشتح ورود DC 

 از(رهیرفع مشكالت افت ولتاژ )در صورت دارا بودن ذخ  

 حیمساله و هاچن حياز ا ينول و تلفات ناش می  انيرفع مشكل عدم توازن بار و حل مشكل جر 

 عيعدم تدادل در شبكه توز دهيكاهش پد ايحذف 

 با توجه به ا تفاده از ادوات الكترونیك وپذيري با كنترل 

 واحد توان اقدرت ضري 

 كوجود لین عدم تاثیرپذيري از افت ولتاژ يا اضافه ولتاژها با توجه بهDC  در  یستم SST  
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 قابلیت تشخیص خطا و حفاظت 

 هايتأمیح درگاه AC و DC  ازذخیره و عناصر پراكنده دع تولیمناب منا ا اتصال و تفادهجهت ا  

 ت اطاینان  یستم توزيعقابلی افزايش نتیجه در و

 ز طريق يك شبكه امح مخابراتي ا بر، توزيع هوشاند هايشبكه ازي فراهم كردن امكان پیاده

 هاي توزيع برداري بهینه  یستمبراي تضایح پايداري و بهره

 فورماتور با حجم ترانسو. حجم و وزن كاتر با توجه به ا تفاده از ترانسفورماتور فركانس با

   .دفركانس آن نسبت عكس دار

 ي پیادهوهزينه با ،طراحي پیچیده از: هاي ترانسییفورماتور حالت جامد عبارتندبرخي مزدوديتهاچنیح 

 هايالدر مقايسه با ترانسفورماتور فركانس پايیح  نتي در   .وري منا اعدم اطاینان در مورد بهره ، ازي

 و باو توان كم، تلفات باوتر، اطاینان قابلیت با اته و قطديافت كاهش قدرت الكترونیك تجهیزات هزينه اخیر

    .ندادهتر تولید شوس بافركان

 

 



 

 

 

 و گزارشخبر 

  

 شهرهاهای مرتبط با طراحی شبكه توزیع كالنسند راهبردی توسعه فناوری نگریباز

 ادژمجتبی گیلوان: سند مجری 

صل  توانايبوده و بدون آن نو به روزر اني ريزي نیازمند ارزيابي هر برنامه از اجراي برنامه اطاینان حا

شهرهافناوريناود. در  ند تو ده  شبكه توزيع كالن و به  توان بدون ارزيابينیز ناي هاي مرتبط با طراحي 

گیرد( راه ايح  ند صورت مينقشه كه برا اساركان مختلف  ند)، به نزوه عالكرد و اثربخشي  روزر اني

هاي مختلف صییندت راه يك  ییند زنده و پويا براي تزركات بخشهاچنیح با توجه به اينكه نقشییه پي برد.

صندت مي شور در جهت حصول به اهداف ايح  ضرورت دارد در بازهبر، ك شد،  شخصي به با هاي زماني م

  روزر اني ايح  ند پرداخته شود. بازنگري و به

شرفت مي شهرهاي مهم به  رعت در حال پی شرفت صندت توزيع در دنیا با وجود كالن شد كه ايح پی با

باشد.آينده پژوهي هر فناوري كه يكي از ابزارهاي هاي وزم ميمستلزم انجام تزقیقات و برقراري زير اخت

تريح ايي مزتالمهم به منظور د تیابي به هوشاندي فناوري ا ت، روشي ا ت كه جهت تشخیص و شنا 

 گیرد.ابداعات آتي بشر و تو ده فناوري در آينده مورد ا تفاده قرار مي

  هژپرو اختتام 
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مند در ارتباط با آينده زني نظامها، به گاانهگیري از طیف و ییییدي از روشدر واقع آينده پژوهي با بهره

 ند  گردد.ا ي ميورزد. اينكه فناوري در آينده د تخوش چه تغییرات بنیادي و ا يك فناوري مبادرت مي

تهیه شده ا ت كه امروز با گذشت  94هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها در  ال فناوريتو ده 

 شود.احساس ميدر ايح زمینه آينده پژوهي  ال نیاز به برر ي آينده پژوهي مجدد  3



 

 

 

 و گزارشخبر 

 

فدال مداونت فناوري هاي ايح  ییند با  ییاير  ییندهاي پوشییاني برخي از پروژهعالوه بر ايح وجود هم 

 ازد. عالوه بر ايح هاي اجرايي را ضروري ميپژوهشگاه نیرو، نیاز به بازنگري در برخي از اقدامات و پروژه

هاي صندت توزيع را د تخوش تغییراتي ها اولويتهايي نوظهور در شبكه توزيع كالنشهرموارد بروز چالش

شود كه مواردي از ايح د ت در  ند زنده و پوياي هاي نوظهوري باعث ميوجود چنیح اولويتكرده ا ت، 

 هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرها مدنظر قرار گیرد.فناوريتو ده 
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 گرفت عبارتند از:ح پروژه انجام از مهاتريح اقداماتي كه در اي

 هاي فناورانهبه روزر اني درخت فناوري و حوزه 

 هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كالنشهرهاآينده پژوهي فناوري 

هاي مرتبط با طراحي شبكه هاي  ندهاي مرتبط با عنوان  ند تو ده فناوريپروژهبرر ي  

 اپوشانيتوزيع كالنشهرها به منظور جلوگیري از ه

 تدويح پروژه هاي اجرايي 

 بودجه ريزي و زمان بندي 



 

 

 

 و گزارشخبر 

 تقسیم كار ملي)نگاشت نهادي مطلوب( 

 تر یم ره نگاشت 
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هايي كه در زير آمده ا ت هاي مختلفي كه در ايح  ند وجود دارد در زمینههاچنیح پروژه

 اند:بندي شدهد ته

 اده در شبكه توزيع كالنشهرهاهاي با اولويت مورد ا تفتدويح  ند راهبردي تو ده فناوري 

 هاي مرجع مورد نیازاندازي و تجهیز آزمايشگاهراه 

 هاي نظارت بر نصا تجهیزات مورد ا تفاده در  طح شبكه توزيع تدويح د تورالدال

 كالنشهرها

 هاي توزيع كالنشهرهامزا به و تدییح جرياه خاموشي براي شركت 

 توزيع كالنشهرهاهاي  ازي كامل شركترفع موانع خصوصي 

 هاي مورد برداري مورد نیاز براي فناوريهاي نصا، نظارت بر نصا و بهرهتدويح د تورالدال

 ا تفاده در طراحي شبكه توزيع كالنشهرها

 هاي مورد برداري مورد نیاز براي فناوريهاي نصا، نظارت بر نصا و بهرهتدويح د تورالدال

 رهاا تفاده در طراحي شبكه توزيع كالنشه



 

 

 

 و گزارشخبر 

 

 

 فراهم كردن بستر فدالیت پیاانكاران واجد شرايط در  طح شبكه توزيع كالنشهرها 

 هاي توزيع كالنشهرهاكاك به بهبود كیفیت طراحي و احداث شبكه 

 برداري و افزارهاي مانیتورينگ و كنترل )خودكار( شبكه در مراكز بهرهكارگیري نرمبه

 ديسپاچینگ شبكه توزيع

 طالعاتي تجهیزات نصا شده در شبكه توزيع كالنشهرها و مرتبط كردن روزر اني پايگاه ابه

 افزارهاي ديگرها با نرمآن

 تدويح ا تاندارد كیفي تجهیزات حوزه خط، پست و تولید 
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 نامه واردات تجهیزات حوزه تولیدتدويح آيیح 

 در  هاي با اولويت در شبكه توزيعآور ا تفاده از خطوط و پستتدويح د تورالدال الزام

 كالنشهرها

 هاي تخصصي تجهیزات مربوط به حوزه برگزاري ناايشگاهD-Facts  و تولید بر، در شبكه

 توزيع كالنشهرها

 ازها و هاي تخصصي در زمینه ا تفاده از ذخیرههاي آموزشي و كنفرانسبرگزاري دوره 

 جبرانسازها در شبكه توزيع

 كارگیري آزمايشي تجهیزات بهD-Facts هاي توزيع كالنشهرهازها در يكي از شركت او ذخیره 

 زدايي از تدويح د تورالدال خريد تجهیزات مورد ا تفاده در شبكه توزيع كالنشهرها و تنوع

  هاآن

 هاي توزيع كالنشهرها براي مواجهه با حوادث غیرمترقبهتقويت آمادگي شركت 
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