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 چکیده

برای انتقال انرژی الکتريکی از نیروگاه ها به مصرف کنندگان،يک سیستم بهم پیوسته مورد نیاز می 

باشد.اين سیستم شامل مراکز تولید انرژی،ايستگاه ها،خطوط انتقال يا کابلها و مصرف کنندگان می 

اتصال  برای اتصال شبکه های ناهماهنگ و يا بهبود پايداری و حفظ سطح HVDCباشد.سیستم های 

متصل به آنها با کنترل پذيری بااليی که دارند،استفاده می گردند.يکی از شروط  ACکوتاه شبکه های 

،کنترل سريع مبدل ها به منظور جلوگیری از تغییرات  HVDCخط ارتباطی مهم عملکرد رضايت بخش 

يک نوع  IGBTبا نیمه هادی های قدرت  VSC-HVDCشديد در جريان مستقیم است.سیستم 

برای انتقال توان متوسط در فواصل طوالنی با قابلیت کنترل  DCبا کابل های  HVDCتکنولوژی 

-VSCسیستم  PWMو سوئیچینگ  VSCانعطاف پذير می باشد.به علت استفاده از تکنولوژی 
HVDC  مزايای بسیاری در مقايسه باHVDC  کالسیک دارد که عبارت اند از کاهش جريان اتصال

کنترل مستقل و سريع توان اکتیو و راکتیو ، قابلیت کنترل و در جه آزادی بیشتر در انتقال توان کوتاه،

 می باشد.
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 مقدمه:

پیدا شدن زغال سنگ فراوان و پیشرفت های همزمان فناوری در استفاده از آن انقالب صنعتی را پیش 

برد. در پی آن به کارگیری ماشین های بخار که موجب خودکار شدن تولید و بهبود حمل و نقل گرديد 

ش هد افزاي،سرعت يافت.سال های بین دو جنگ جهانی شاو همگی مستقیما با زغال سنگ کار می کردند 

اکتشاف و استفاده از نفت بود.توسعه و شکوفايی صنعتی پس از جنگ به طور فزاينده ای مديون نفت 

له ، به وسیاست.به تازگی فاز جديدی از رشد اقتصادی که از آن به جهش اقتصادی می توان تعبیر کرد

 ز که به مقدار زيادی تابخش قابل توجهی از تولید زغال سنگ و گا ی گاز طبیعی پايه ريزی شده است.

علت انعطاف پذيری و توزيع ه بیش از يک قرن در دسترس است، به منظور تولید برق است.برق ب

،صورت با ارزشی از انرژی به شمار می رود.تقاضای جهانی با گسترش انفجارگونه در ادوات الکترونیکی آسان

ر سترسی مصرف کنندگان کشورهای دمصرف کننده،فعالیت صنعتی پیوسته با آن و گسترده تر شدن د

حال توسعه،روبه افزايش است. تعیین ارقام دقیق برای زمان تمام شدن سوخت های فسیلی بسیار دشوار 

است.از نظر شرکت های بزرگ نفت و گاز،هنوز منابع جديد قابل توجه نفت در حال رشد بوده يا قابل 

سال نفت کافی برای پاسخگويی  03است که به مدت ن حاکی از آن ئاکتشاف هستند،اما يک ارزيابی مطم

درصد بیشتر از نفت و  03به نیاز فعلی از منابع متعارف وجود دارد.در مورد ذخاير گاز اين مدت تقريبا 

سال با توجه به نیاز فعلی است.در واقع منابع گازی نسبت به منابع نفتی کمتر مورد کاوش  03در حدود 

اکتشاف آن در آينده بیشتر است. با وجود اين منابع هیدروکربن غیرمعمول نظیر قرار گرفته و لذا احتمال 

نفت سنگین و قیر،شیست قیری،گاز سنگ رست،متان زغالی که مجموع ذخاير سراسری آنها با تقريب 

زيادی سه برابر اندازه ی ذخاير نفت وگاز معمولی ارزيابی شده است.استخراج اين منابع بسیار گران تمام 

شود، اما ممکن است با افزايش قیمت سوخت های فسیلی به علت کاهش پايدار ذخاير با دسترسی می 

آسان، استخراج آنها توجیه پذير شود.خوشبختانه برای اقتصادهای وابسته به سوخت های فسیلی،ذخاير 

اضر حال ح زغال سنگ به مراتب بیشتر از ذخاير نفت و گاز بوده و برای صدها سال باقی ماندنی است. در

بیشتر نگرانی ها برروی زمانی متمرکز شده که ممکن است ماکزيمم مصرف گاز يا نفت رخ دهد.اين، 

هنگامی است که میزان استخراج نفت و گاز شروع به تنزل کرده و قبل از تمام شدن کامل منابع به وقوع 

ه احتمال زياد نیاز مصرف که نشان می دهد که ب خواهد پیوست.اين موضوع از آن جهت حايز اهمیت است

به طور کامل تامین نخواهد شد و لذا افزايش قابل مالحظه ی قیمت هارا به دنبال خواهد داشت. سوخت 

الزم برای شکافت هسته ای نیز نامحدود نبوده و چندين دهه پیش از اين رآکتور مولد سريع که بطور 

ن را به خود جذب کرد.با اين حال،در چرخه موثری عمر سوخت را طوالنی می کرد به سرعت، عالقه مندا
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ی مولد سريع ذاتا خطرهای سیاسی نهفته است. در واقع توانايی تولید پلوتونیوم به وسیله ی آن در سطح 

تسلیحات،توسعه ی آن را به چند نمونه راکتور محدود نموده که البته مشکالت بهره برداری عمده ای 

طول عمر ذخاير اورانیوم برای شکافت معمولی با استفاده ی فعلی داشته وهم اکنون ديگر موجود نیست.

سال تخمین زده شده است، اما برخی محاسبات به شدت تابع فرضیات هستند.آمار وارقام  03د رحدود 

 4332مدعی است که بر اساس سطوح تولیدی سال OECD/NEAدر کتاب سرخ  DTIمستند 

  سال دوام خواهد داشت. 50ذخاير شناخته شده ی اورانیوم در حدود 

امنیت انرژی دغدغه ی اصلی سرتاسر جهان است.بخش عظیمی از نفت جهان در خاورمیانه و کشورهايی 

که به لحاظ سیاسی ناپايدار هستند، واقع شده است.در حال حاضر تضاد بین فرهنگ های غربی و اسالمی 

جنبه ی نگران کننده، ناهمگونی مصرف بین ديگر  نگرانی از قابلیت اطمینان انرژی را تشديد می نمايد.

کل انرژی را مصرف می کنند،  %03کشورهای ثروتمند و فقیر است:ثروتمندترين مردم روی زمین بیش از 

است.اين موضوع از ديگر موارد کشمکشها و اتهاماتی  % 2در حالی که مصرف فقیرترين آنها تنها در حدود 

علت زياده روی در مصرف انرژی وارد است. همه ی سوخت های است که برکشورهای توسعه يافته،  به 

فسیلی در يک موضوع مشترک هستند:همه ی آنها به واسطه ی سوختن دی اکسید کربن تولید می کنند 

و لذا عامل کلیدی چرخه ی طوالنی مدت کربن بر روی زمین بوده و طی دوران های زمین شناسی ،  

در جو بسیار باال بوده، انباشته شده  CO4و هوا گرمسیری و غلظت زمانی که در اکثر مناطق زمین آب 

به زغال سنگ  اند.اين ذخیره سازی کربن،  به واسطه ی رشد و نمو مواد گیاهی و متعاقبا تبديل شدن

جو را کاهش داد و نقشی اساسی در خنک شدن زمین  CO4،نفت، کک و گاز بطور چشمگیری سطح

های پیشرفته را فراهم می کرد،ايفا نمود.نگرانی های فعلی از آنجا ناشی  تا دمايی که امکان زيست گونه

می شود که با گشودن قفل اين کربن ذخیره شده مسیر تغییرات آب و هوايی عوض شده به طوری که 

 گرم شدن سراسری پیامد مستقیم اثر گلخانه ای بیش از حد است.

،سوخت چندان جالبی نبوده  CO4 انتشاراتذخاير زغال سنگ جهان قابل توجه است.اما به لحاظ 

واستخراج آن بسیار مخل است.ارزانترين نوع زغال سنگ از معادن نزديک به سطح زمین به دست می 

آيند، اما اين فرآيند به شدت مخرب محیط زيست است.تمامی انواع تولید اثرات محیطی دارند که البته 

 . در سالب سوخت های فسیلی می باشددر هزينه ی برق منعکس نمی شود.اينها  تنها بخشی از معیا

های پیش رو،راهکارهای بنیادينی بايد به وجود آيد.به زودی وابستگی زياد و روبه رشدی نسبت به مصرف 

سوخت های فسیلی پیدا خواهند کرد.ذخاير سوخت فسیلی نیروگاه ها و کانی ها البته تمام شدنی است 

ر دراز مدت دوام نمی آورد.تعدادی از منابع بالقوه ی بدون و لذا اکتشاف زغالسنگ،نفت،گاز و اورانیوم د
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کربن وجو دارد که گداخت هسته ای و تمامی منابعی را که به طور مستقیم يا غیر مستقیم از خورشید 

به دست می آيند از قبیل زيست توده،باد،خورشیدی)حرارتی يا سلول ولتاژ نوری( ،برق آبی و دريايی 

ن گرمايی و جزر و مد نیز بدون کربن بوده و غالبا در سرزمین هايی که منابع شامل می شود.انرژی زمی

مزبور به قدری عظیم هستند که واقعا پايان ناپذير  می نمايند، به عنوان انرژی تجديد پذير به شمار می 

ه و دروند. خوشبختانه انرژی تجديدپذير که بطور طبیعی از انرژی سیال به دست می آيد،پايان ناپذير بو

هیچگونه آثار زيان بار درازمدت بر روی محیط زيست ندارد.اين انرژی،به موقع،اساس سیستم تامین انرژی 

 و احتماال تنها ابزار تولید برق خواهد شد.
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 فصل اول

 تجدید پذیرمنابع انرژ ی -1

روند شتابان مصرف منابع تجديد ناپذير يعنی سوخت های فسیلی از يک سو و تشديد انتشار گازهای 

 گلخانه ای با پیامدهای زيانبار آن اعم از تخريب محیط زيست و تهديد سالمتی انسان از سوی ديگر،

ج، زيست توده،... برای امور ی يا انرژی های نو شامل خورشید، باد،مواستفاده از منابع تجديدپذير انرژ

مختلف از جمله تولید برق را از يک انتخاب به يک ضرورت مبدل ساخته است.اين منابع علیرغم متناوب 

بودن نوع دسترسی تا زمان وجود حیات بر روی کره ی زمین باقی بوده و مهمتر از آن به دلیل سازگاری 

 ارند.با طبیعت هیچ گونه آثار مخرب زيست محیطی در برند

ما در جهانی زندگی می کنیم که بر حسب ثروت به بخش های انبوهی تقسیم شده است که اين تقسیم  

بندی ها در اختالفات عمده در مصرف سرانه ی انرژی منعکس می شود.يک آمريکايی با درآمد متوسط 

مانده ی کیلووات ساعت درسال مصرف می کند. درحالی که در نواحی عقب  00333برق کالنی معادل

 کیلووات ساعت می باشد. 033تا 03آفريقا اين مقدار به طور متوسط بین 

میلیارد نفر به هیچ وجه به برق دسترسی ندارند.يک سناريوی برق رسانی سراسری  4در واقع در حدود 

کیلووات  0333که به همه ی جمعیت جهان امکان دسترسی به متوسط فعلی سرانه ی مصرف برق معادل 

اير جه به منابع ذخوافزايش عظیم ظرفیت تولید برق است که اين امر با ت دسال را بدهد نیازمن ساعت در

نشدنی است و معقول ترين گزينه افزايش کالن بهره محدود نفت و گاز و آسیب های زيست محیطی 

ی می هبرداری از منابع انرژی تجديدپذير است که سرانجام به يک سیستم کامال پايدار تامین برق منت

 شود.

 منابع تجديدپذير دارای مزايای گسترده ای هستند که عبارتند از:

  پايان ناپذيرند و مادامی که خورشید می درخشد وجود خواهند داشت 
  بومی هستند ،بنابراين وابستگی به سوخت وارداتی از ساير کشورهای دارای حکومت های ناپايدار را

 کاهش می دهد.
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 ،ا کمابیش انتشارات ناچیز که در خالل تولید و انهدام آنها در پايان عمر ايجاد يواقعا آالينده نیستند

 می شود.
 .متنوع بوده و در وابستگی شان به زمان مکمل هم هستند 
  معموال کوچک بوده و از نظر جغرافیايی پراکنده اند و غالبا می توانند نزديک تقاضا استقرار يابند که

 يع را کاهش می دهد.اين موضوع تلفات انتقال و توز
 و  دنسبت به شرايط سیستم مقاوم هستند که از تعداد بسیار زياد ژنراتورهای مجزا ناشی می شو

 .همچنین به لحاظ آماری مقاوم بودن چنین مجموعه ای در مقايسه با تولید متمرکز
 تر می رها سیستم ها ساده وبه طور خاص مناسب نیاز کشورهای در حال توسعه اند که در اين کش

توانند براساس فناوری انرژی تجديدپذير ساخته شوند تا نیروگاه های سنتی با سوخت فسیلی يا هسته 

 .ای
با وجود اين،منابع انرژی تجديدپذير دارای فناوری های نسبتا جديد و کمتر توسعه يافته ای هستند 

 که معايب زير را دارند:

  همه،چنین منابعی در حال حاضر نسبت به منابع به طور کلی،هزينه ی برق حاصل از بعضی،ولی نه

 انرژی متعارف بیشتر است.
 .به جز تولید مبتنی بر زيست توده ،قابل توزيع نیستند 
 .طبیعت پراکنده ی آنها ممکن است نیازمند بازسازی زيرساخت های تامین برق باشد 

 

به آن، سیاست های متفاوتی،  نیاز به کاهش گازهای گلخانه ای يک توافق جهانی بوده و به منظور نیل

کمیسیون  4332ژانويه ی 03هم در بعد بین المللی و هم در بعد محلی در حال شکل گیری است.در 

ی شورای اروپا تهیه شده  پیش نويس آن به وسیله اتحاديه ی اروپا خبر از تدوين يک بسته انرژی داد که

سراسری بطور يک جانبه بر سر رسیدن به سقف  اگر يک توافق حاکی از آن بود که بود. اهداف اين بسته

کاهش می  %03تا  گازهای گلخانه ای اتحاديه ی اروپا 4343يا نزديک به آن حاصل شود،تا سال  43%

منابع انرژی  %43يابد.يکی از مولفه های اساسی رسیدن به اين هدف تمرکز جهت فراهم ساختن سهم 

  رژی اتحاديه ی اروپا است.تجديدپذير در انرژی تولیدی از کل منابع ان

های تجديد پذير بدست آمد. سهم زيست از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژی ٪05حدود  4330در سال 

مانده شامل باقی ٪4/2بود. انرژی آبی ٪0، که بیشتر جهت حرارت دهی و ٪00توده به طور سنتی حدود 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C


  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 ع بندی و منابع:جم9فصل 

HVDC  سال  03سال است که در استفاده ی تجاری می باشد.در طول  03يک فناوری پابرجاست که

نخست يک فناوری ناشناخته با تعداد محدودی از تاسیسات در هر سال بود.با تغییر خواسته هايی که 

ناشی از تحول در نیازهای زيست محیطی است ، اين فناوری تبديل به يک ابزار معمول در شبکه های 

د دارد نوع اول تکنولوژی کالسیک با استفاده از تريستورها ووج HVDCنتقال جهانی خواهد شد.دونوع ا

 IGBTکه از ترانزيستورهای  )مبدل منبع ولتاژ( می باشد VSCبرای تبديل است و نوع ديگر تکنولوژی 

کالسیک دارای دسته بندی توان صدها مگاواتی و اکثرا  HVDCبرای تبديل استفاده می کند.انتقال 

مگاواتی است.آنها از خطوط هوايی ، کابل های زيردريايی و زيرزمینی و يا ترکیبی  0333تا  0333در رنج 

راه اندازی شد و اقتباسی از  0۷۷2در سال  VSC HVDCاز کابل ها و خط ها استفاده می کنند.

HVDC 0433تا  033نتقال الکتريسته در رنج های توان پايین )از زير کالسیک بود.از آن برای ا 

مگاوات( در طول فواصل کوتاه ، متوسط و بلند استفاده شده است.اين فناوری می تواند از خطوط هوايی 

تقال ان يا کابل های زيردريايی و زيرزمینی بدون روغن  بی خطر سازگار با محیط زيست  استفاده کند.

HVDC کارآمد است که برای ارسال مقادير عظیمی از الکتريسیته در فواصل طوالنی و  يک فناوری

ناسازگار متصل شده و باعث ثبات  ACتلفات پايین طراحی شده است.همچنین می تواند به شبکه های 

بطورکلی،پارامترهای اساسی مانند توان منتقل شده،مسافت انتقال،سطوح  شبکه ی محیط شود.

ی موقت و دائم،وضعیت شبکه در پايانه ی دريافت،الزامات محیطی و غیره برای شروع ولتاژ،اضافه بارها

 مورد نیاز است HVDCطراحی يک سیستم 

 : HVDCمزايای سیستم 

می توانند انرژی الکتريکی بیشتری را در فواصل طوالنی تر در مقايسه با يک انتقال  ACسیستم های 

AC تقال کمتری مورد نیاز است و اين يعنی صرفه جويی در پول مشابه منتقل کنند، بنابراين خطوط ان

بسیار   HVDCعالوه بر میزان قابل توجهی از کاهش تلفات در مسافت های طوالنی ، انتقال و زمین.

به سرعت در حال رشد است و تبديل به  HVDCبا ثبات است و براحتی قابل کنترل می باشد.بازار 

مبدل توان  HVDCبخش مهمی از بسیاری از شبکه های انتقال شده است.جز اصلی سیستم های 

)جريان  DCبه  ACبکار می رود.تبديل از شکل ACاست که به عنوان خط اتصال به سیستم انتقال 

 نام ولوها صورت می گیرد. مستقیم( و بالعکس ، توسط سوئیچ های الکترونیکی قابل کنترل به
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 hvdc:شماتیک سیستم 0-2شکل 

 :HVDCمزيت های استفاده از 

HVDC  تلفات و هزينه های برقی را کاهش می دهد و گاهی اوقات تنها راه حل موجود برای فراهم

کردن استفاده از منابع انرژی تجديدپذير است.هر لینک انتقالی مجموعه ای از الزامات توجیهی خود را 

 دارد اما مهمترين نقاط مشترک شامل موارد زير است: HVDCبرای انتخاب 

-حیطینگرانی های زيست م-کنترل پذيری-تلفات پايین تر-واصل طوالنی عبور درياف-اتصاالت آسنکرون

 هزينه ی سرمايه گذاری پايین-محدوديت جريان های  اتصال کوتاه

دلیل استفاده از ولتاژ باال به جای ولتاژ پايین چیست؟کاهش تلفات.زمانی که توان الکتريکی در فواصل 

 يکی پايین تر هستند اگر جريان پايین باشد.طوالنی منتقل می شود ، تلفات الکتر

شامل سه قسمت اصلی است:يک ايستگاه برای  HVDCچیست؟لینک انتقال  HVDCلینک انتقال 

(، تجهیزات انتقال به صورت کابل و DC( ی شبکه به جريان مستقیم )ACتبديل جريان متناوب)

 تبديل می کند. ACرا به  DCها  خطوط هوايی و ايستگاه ديگری که برای استفاده ی مصرف کننده 



97 

 

به منظور کاهش تلفات برقی و هزينه ها و هم چنین گاهی به دلیل تنها راه حل ؟ACبه جای  DCچرا 

کیلومتری هستند.برای فواصل  033تا  03دارای ماکزيمم مسافت  ACممکن .لینک های انتقال کابل 

می توان شبکه هايی را که  HVDCتنها راه حل ممکن است.عالوه بر اين، با   HVDCطوالنی تر ،

هرتز.برق معموال با  03هرتز و  03امکان اتصال ندارند را متصل کرد برای مثال با فرکانس های مختلف 

،تنها دو هادی برای انتقال  DCسه فاز منتقل می شود.در سیستم های  ACاستفاده از سیستم های 

تنها نیاز  DC.انتقال های فواصل طوالنی  ACاست ، و با تلفات کمتر نسبت به سیستم های برق الزم 

 به يک کوريدور)کانال( توان باريک دارند همانطور که در تصوير زير نشان داده شده است.

 

 DCو کابل های زمینی  DC  و AC:خطوط هوايی 4-2شکل 
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 DCو  AC:هزينه ی خطوط 0-2شکل 
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