دانشکده مهندسی

عنوان:
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مبتنی بر پخش بار AC

پایان نامه دوره کارشناسی رشته برق -قدرت

استاد راهنما :دکتر امیر باقری
غالمرضا علوی

بهمن 95
ب

با سپاس و تقدیر ازسه وجود مقدس :
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم ...
موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم ...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند ...

پدرانمان
مادرانمان
و استادانمان
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم .از
استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دکتر باقری به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد
لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم.
هم چنین از پدر و مادر عزیز ،دلسوز و مهربانم که دریای بی کران فداکاری و عشق بودند و وجودم
برایشان همه رنج و وجودشان برایم همه مهر بود و آرامش روحی و آسایش فکری بنده را فراهم
نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب  ،مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به
نحو احسن به اتمام برسانم ; سپاسگزاری نمایم

ت

چکیده
هدف از برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ،TNEPمشخص کردن مکان احداث خطوط جدید میباشد .تا اینکه
تحویل انرژی الکتریکی به مراکز بار ضمن لحاظ نمودن مجموعهای از قیدها ،بهرهبرداری و قابلیت اعتماد به
اقتصادی ترین نحو ممکن صورت گیرد .با توجه به پیچیدگی و دشواری بیش از حد این مسئله ،پژوهشهای
معدود و ناقصی در این زمینه انجام شده است .در این پایان نامه ضمن بررسی تاثیر پارامترهای گوناگون بر
مسئله مزبور ،مباحث جدید و ابزار کارآمدتری جهت حل آن ارائه شده است که از جمله آن می توان به :تعریف
تابع هدف با پارامترهای هزینه احداث خطوط جدید ،هزینه تجاوز مقدار ولتاژ از محدودهی استاندارد ،هزینه
تلفات خطوط و هزینه تجاوز توان انتقالی از ظرفیت خطوط اشاره کرد که با استفاده از نرم افرار  MATLABو
پخش بار  ACو همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت حل مسئله با کدگذاری جدید وکاهش قابل توجه
طول کروموزوم و نهایتا اتخاذ تدابیر ویژه دیگر جهت بهبود عملکرد الگوریتم مزبور سعی بر آن بوده است تا
مقدار این تابع هدف به مینیمم مقدار ممکن برسد.نتایج حاصل از اجرای TNEPبر روی شبکه شش باسه گارور
اجرا شدهاست.
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فصل اول

مقدمه
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 -1-1مقدمه
فرایند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند .این فرایند معموالً شامل انتقال انرژی الکتریکی
از مولد یا تولید کننده به پستهای توزیع نزدیک شهرها یا مراکز تجمع صنایع است و از این پس یعنی تحویل
انرژی الکتریکی به مصرف کنندهها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است .انتقال انرژی الکتریکی به ما اجازه
میدهد تا به سادگی و بدون پذیرفتن هزینه حمل سوختها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن
سوختها در نیروگاه ،از انرژی الکتریکی بهره بگیریم .حال آنکه در بسیاری موارد انتقال منابع انرژی
مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن انتقال انرژی الکتریکی است.
به علت زیاد بودن میزان توان مورد بحث ،ترانسفورماتورها کمابیش در ولتاژهای باالیی کار میکنند (110
کیلوولت یا بیشتر) .انرژی الکتریکی معموالً در فواصل دراز به وسیله خطوط هوایی انتقال مییابد .از خطوط زیر
زمینی فقط در مناطق پر جمعیت شهری استفاده میشود و این به دلیل هزینه باالی راهاندازی و نگهداری و
همچنین تولید توان راکتیو اضافی در این گونه خطوط است.
امروزه خطوط انتقال ولتاژ ،بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ باالتر از  110کیلوولت میشوند .ولتاژهای کمتر ،نظیر
 33یا  66کیلوولت به ندرت و برای تغذیه بارهای روشنایی در مسیرهای طوالنی مورد استفاده قرار میگیرند.
ولتاژهای کمتر از  33کیلوولت معموالً برای توزیع انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرند .از ولتاژهای
بیشتر از  230کیلوولت با نام «ولتاژهای بسیار باال» ( )extra high voltageیاد میشود چراکه بیشتر تجهیزات
مورد نیاز در این ولتاژها با تجهیزات ولتاژ پایین کامالً متفاوتند.
 -2-1تاریخچه شبکه انتقال
سالها پیش یعنی در سالهای آغازین بهرهگیری از انرژی الکتریکی ،انتقال توان با همان ولتاژمصرف کنندهها
انجام میگرفت و این به دلیل استفاده از توان الکتریکی به صورت  DCبود ،چراکه در آن زمان هیچ راهی برای
افزایش ولتاژ  DCوجود نداشت و از آنجا که انواع مختلف مصرف کنندهها مثل المپها یا موتورها نیازمند
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ولتاژهای مختلفی بودند برای هر یک باید از ژنراتوری جداگانه استفاده میشد که این خود امکان استفاده از یک
شبکه بزرگ برای تغذیه کلیه مصرف کنندهها را از بین میبرد.
در جلسه گروه  AIEEدر  16می 1888نیکوال تسال مقالهای را با نام «سیستم جدید موتورها و ترانسفورماتورهای
متناوب» ارایه کرد و به بیان مزایای استفاده از این سیستم پرداخت .مدتی بعد شرکت «وستینگ هوس»
پیشنهاد ساخت اولین سیستم جریان متناوب را داد.
با استفاده از ترانسفورماتور امکان اتصال مولدها به خطوط انتقال ولتاژ باال و همچنین امکان اتصال خطوط ولتاژ
باال به شبکههای محلی توزیع فراهم شد .با انتخاب فرکانسی مناسب امکان تغذیه انواع بارها از جمله روشناییها
و موتورها ایجاد میشد .مبدلهای گردان و بعدها المپهای قوس جیوه و دیگر یکسو کنندههای جریان امکان
اتصال مصرف کنندههای  DCرا با استفاده از یک نوع یکسو ساز به شبکه مهیا میساختند .حتی مصرف کننده
های با فرکانسهای متفاوت هم میتوانستند با استفاده از مبدلهای گردان به شبکه متصل شوند .با استفاده از
نیروگاههای متمرکز برای تولید برق همچنین امکان صرفهجویی به وسیله تولید انبوه فراهم شد و ضریب بار در
هر نیروگاه امکان تولید با راندمان باالتر را نیز ایجاد کرد به طوریکه امکان استفاده از برق با قیمت کمتری برای
مصرف کنندهها فراهم شد .بدین ترتیب امکان به وجود آمدن یک شبکه بزرگ برای تغذیه انواع مختلفی از
مصرف کنندهها پدید آمد.
با استفاده از نیروگاههای چند برابر بزرگتر که به منطقه بزرگی اتصال داده شده بودند ،قیمت تمام شده تولید
برق کاهش یافت و امکان استفاده از نیروگاههای با راندمان باالتر فراهم شد که میتوانستند بارهای مختلف را
تغذیه کنند .همچنین بدین ترتیب ثبات تولید برق افزایش پیدا کرد و هزینه سرمایهگذاری در این بخش کاهش
یافت و در نهایت امکان استفاده از منابع انرژی دور افتاده مثل نیروگاههای هیدروالکتریک و یا زغال سنگ معادن
دور دست ،بدون نیاز به پرداخت هزینه حمل و نقل سوختها فراهم شد.
در خطوط انتقال ابتدایی از مقرههای « »pin-and-sleeveاستفاده میشد .این مقرهها شبیه مقرههایی هستند
که امروزه برای خطوط تلفن هوایی مورد استفاده قرار میگیرد .استفاده از این مقرهها دارای محدودیت بود
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چراکه تا ولتاژ  40کیلوولت قابل استفاده بودند .در سال  1907ابداع مقرههای بشقابی به وسیله هارولد باک
( )Harold W. Buckاز شرکت « »Power Niagara Fallsامکان استفاده از مقرهها در ولتاژهای باالتر را هم
فراهم آورد به طوری که اولین خط انتقال برای مقادیر باالی انرژی الکتریکی در ایاالت متحده بین نیروگاه
هیدروالکتریک آبشار نیاگارا و «بافالو» در نیویورک به وجود آمد .هم اکنون تندیس نیکوال تسال برای قدردانی از
همکاری او در راه انتقال انرژی الکتریکی در کنار آبشار نیاگارا قرار دارد.
در طول قرن بیستم ولتاژ انتقال رفته رفته افزایش یافت .در سال  1914پنجاه پنج خط انتقال با ولتاژ بیش از
 70کیلوولت درحال استفاده بودند که در این میان بیشترین ولتاژ انتقال  150کیلوولت بود .اولین خط انتقال
سه فاز نیز با ولتاژ  110کیلو در آلمان بین الچهامر و ریزا در سال  1912راهاندازی شد .در هفدهم آوریل 1929
اولین خط انتقال  220کیلوولت در آلمان به بهرهبرداری رسید که در مسیرش از نزدیکی چهار شهر عبور
میکرد .در این خط دکلها برای افزایش ولتاژ احتمالی تا  380کیلو ولت ساخته شده بودند .اولین خط انتقال
 380کیلوولت در سال  1957ساخته شد ،ده سال بعد یعنی در سال  1967اولین خط انتقال با ولتاژ بسیار
باالی  735کیلوولت ساخته شد .در نهایت در سال  1982در اتحاد جماهیر شوروی خط انتقالی با ولتاژ 1200
کیلوولت ساخته شد؛ این ولتاژ بیشترین ولتاژ مورد استفاده قرار گرفته در خطوط انتقال در جهان است .علت
استفاده از چنین ولتاژ در شوروی پهناور بودن این کشور نسبت به تراکم شهرها بود.
 -3-1انتقال انرژی در مقیاسهای کالن
مهندسین طراح خطوط انتقال در محاسبات مربوط به طراحی این خطوط ،میزان توان انتقال یافته را تا جای
ممکن افزایش میدهند ،البته مالحظات و محدودیتهایی نیز مانند ایمنی شبکه ،امکان گسترش شبکه،
محدودیتهای مربوط به مسیر و ...در طراحی شبکهها مدنظر قرار داده میشود.
راندمان خطوط انتقال با افزایش ولتاژ افزایش مییابد ،چراکه این کار باعث کاهش یافتن جریان میشود .در
انتقال توان با مقیاس زیاد راندمان دارای اهمیت بسیار باالیی است و تلفات بیشتر از استاندارد میتواند خسارت
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زیادی به یک شبکه وارد کرده و یا حتی اسفاده از آن را غیر اقتصادی کند و این اهمیت محاسبات و
استانداردهای مربوط به تلفات را افزایش میدهد .بنابر این تلفات خطوط انتقال از پارامترهای اصلی محاسبات
شبکه هستند.
به طور کلی شبکه انرژی الکتریکی از نیروگاه یا تولیدکننده ،مدار یا شبکه انتقال و پستهای تغییر ولتاژ تشکیل
شدهاست .انرژی معموالً در طول خطوط انتقال به صورت سه فاز  ACجابهجا میشود .استفاده از جریان DC

برای انتقال نیازمند تجهیزات پرهزینه برای تبدیل نوع جریان است .البته استفاده از این تجهیزات برای بعضی
طرحهای بزرگ قابل توجیهاست .استفاده از انرژی الکتریکی به صورت تک فاز  ACتنها در توزیع به مصرف
کنندههای خانگی و اداری کاربرد دارد چراکه در صنایع به دلیل استفاده از موتورهای سه فاز استفاده از انرژی
الکتریکی به صورت سه فاز بهصرفهتر است .البته استفاده از سیستمهای با بیشتر از سه فاز نیز برای برخی
کاربردهای خاص رایج است.
 -1-3-1توان ورودی شبکه انتقال (سمت تولید)
در نیروگاهها توان الکتریکی با ولتاژ نسبتاً کمی (در نهایت  30کیلوولت) تولید میشود و سپس به وسیله
ترانسفورماتورهای پست قدرت با توجه به طول مسیر و دیگر مالحظات شبکه تا ولتاژی بین  115تا 765
کیلوولت (در ایران این ولتاژ معموالً  400کیلو ولت است) افزایش مییابد تا امکان انتقال آن در طول مسیرهای
طوالنی فراهم شود.
 -2-3-1خروجی شبکه انتقال (سمت مصرف)
با نزدیک شدن خطوط انتقال به شهرها و مراکز تجمع جمعیت برای ایجاد ایمنی ،ولتاژ در چند مرحله کاهش
مییابد .مراحل کاهش یافتن ولتاژ در شبکههای استاندارد ایران به ترتیب از ،230/132kV ،400/230kV
 132/63kVو  63/20kVاست .در مرحله نهایی یا مرحله توزیع ترانسفورماتورهای توزیع ولتاژ را از  20kVبه
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برق مصرفی یا  400/231ولت کاهش میدهند .در دیگر کشورها نیز ولتاژ مصرفکنندهها بین  100تا  600ولت
است.
 -3-3-1محدودیتها ی موجود در شبکه انتقال
مقدار توان قابل انتقال در یک خط انتقال یک مقدار محدود است و این محدودیت به ویژه با توجه به طول خط
انتقال تغییر میکند .برای یک خط انتقال کوتاه حرارت تولید شده بر اثر عبور جریان محدودیتی را ایجاد میکند
چراکه هرچه حرارت سیمها بیشتر شود بیشتر خم میشوند و بیشتر به زمین نزدیک میشوند که این نزدیکی به
زمین در نهایت میتواند خطر آفرین شود همچنین ممکن است هادیها بر اثر عبور جریان باال ذوب شوند.
برای خطوط انتقال با طول متوسط (حدود  100کیلومتر) محدودیت بیشتر دررابطه با میزان افت ولتاژ در طول
خط است و در خطوط انتقال طوالنی مهمترین مسئله حفظ ثبات در شبکهاست .زاویه بین فازها در یک سیستم
سه فاز مقدیری ثابت است که تغییر بیش از حد آن در قسمتی از شبکه میتواند به بیثباتی در کل شبکه
الکتریکی بینجامد و در طول خطوط انتقال بسیار طوالنی اختالف فاز با توجه به توان و تولید شبکه تغییر
میکند و این نکته موجب محدودیت در میزان جریان قابل انتقال در یک خط طوالنی انتقال خواهد شد .برای
بهبود ضریب توان در طول خطوط انتقال از تجهیزات اصالح ضریب توان مانند خازنها استفاده میشود .در
خطوط انتقال HVDCمحدودیتی در رابطه با ضریب توان خط وجود ندارد و تنها محدودیت مربوط به افت ولتاژ
و تلفات ژولی خط میشود.
HVDC -4-1

انتقال با جریان مستقیم برای انتقال انرژی الکتریکی در مقیاسهای بسیار بزرگ و در طول مسیرهای طوالنی یا
برای اتصال دو شبکه ناهماهنگ  ACمورد استفاده قرار میگیرد .زمانی که انتقال انرژی الکتریکی باید در
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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