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ریزی و ریزی توسعه شبکه انتقال، معاونت برنامهدفتر برنامه

 شرکت توانیر امور اقتصادی

 

توسعه شبکه انتقال کلیداصلی دستیابی به  

 آمریکاهزینه در شبکه کامالً سبز کم

 

انجام  MITدانشگاه  جدیدی که توسط مطالعات       

دهد توسعه شبکه انتقال در ایاالت شده است نشان می

متحده آمریکا منجر به کاهش شدید هزینه دستیابی به 

( خواهد شد. دو دلیل zero-carbonشبکه کامالً سبز )

اصلی برای این موضوع وجود دارد. اول اینکه گسترش 

انتقال بین مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی شبکه 

های خورشیدی و متفاوت، تسهیم تولید توان بین نیروگاه

کند. بنابراین تنوع را امکانپذیر می نواحیبادی در این 

های شود نیروگاهجغرافیایی موجود باعث می

تجدیدپذیر بتوانند عدم تولید یکدیگر را پوشش دهند و 

دلیل  .یابدسازی انرژی کاهش مییرهدر نتیجه نیاز به ذخ

دوم این است که با تقویت شبکه انتقال امکان گسترش 

های خورشیدی و بادی در مناطق با تابش نیروگاه

پیش از این  یابد.خورشید و وزش باد بیشتر، افزایش می

نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته بود که همگی 

افزایش سهم تولید  اند که برایبه این نتیجه رسیده

ترین راه حل تقویت هزینهتجدیدپذیر ایاالت متحده، کم

ای در این کشور است. ای و بین منطقهشبکه منطقه

همچنین بر اساس این مطالعات مدیریت و 

به صورت سراسری گذاری منابع تجدیدپذیر سیاست

برای کل کشور نسبت به حالت مدیریت ایالت به ایالت 

 ینه تمام شده برق را کاهش خواهد داد.، هزایو منطقه

، دستیابی به شبکه کامالً سبز در بر اساس این پژوهش

هزینه برق  ،ریزی سراسری شبکهآمریکا به صورت برنامه

دالر بر هر مگاوات ساعت در آینده  90را به متوسط 

حدود سه برابر قیمت برق در خواهد رساند. این مقدار 

دستیابی به  ر حالی است کهباشد. این دزمان حاضر می

شبکه کامالً سبز با استفاده از روش مدیریت ایالت به 

دالر بر هر مگاوات ساعت افزایش خواهد  135ایالت به 

 یافت.
https://www.greentechmedia.com/articles/read/study-

transmission-is-the-key-to-a-low-cost-decarbonized-u.s-

grid 

 (08/01/2021)  
        

برداری از اتصال زیردریایی بین نروژ و بهره

 آلمان

 

که با عنوان  اتصال زیردریایی بین نروژ و آلمان       

NordLink برداری رسید. این به بهره  شود،شناخته می

نقشی حیاتی در انتقال  مگاوات 1400اتصال با ظرفیت 

کند. عملیات اجرایی انرژی بین این دو کشور ایفا می

آغاز شد و در ماه  2016اتصال از سال  احداث این

. برداری آزمایشی رسیدبه مرحله بهره 2020دسامبر 

رد یورو برآورد شده میلیا 8/1تا  7/1هزینه این پروژه بین 

 شبکه انتقال برقنامهماه 
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ترین اتصال کیلومتر طویل 623این اتصال با طول  است.

زیردریایی جهان است  و تبادل بهینه توان بین نروژ و 

سال آینده تضمین کرده است. با تبادل  40آلمان را تا 

های های بادی در آلمان و نیروگاهتوان تولیدی نیروگاه

صورت بهینه مکمل برقابی در نروژ، این دو سیستم به 

توان گفت یکدیگر خواهند بود. بنابراین می

راستای دستیابی به اهداف  در  NordLinkحداثا

 شود.محیطی نیز گام مهمی محسوب میزیست

https://www.tdworld.com/intelligent-

undergrounding/undersea-

applications/article/21161178/subsea-interconnector-

between-norway-and-germany-in-operation 

 (14/04/2021)  

 

 STATCOMو  SVCساخت دو دستگاه 

 جهت پایداری شبکه آلمان

 

ار سیستم قدرت بردبهره، Amprion شرکت       

 STATCOMو  SVCآلمان، پروژه ساخت دو سیستم 

این پروژه  را به شرکت زیمنس واگذار کرده است.

جهت افزایش پایداری شبکه انتقال و بهبود نوسانات 

ها در ولتاژ در دستور کار قرار گرفته است. این دستگاه

Polsum   وRheinau  .هردوی این نصب خواهند شد

مگاوار   -+/ 600ها در محدوده توان راکتیو  سیستم

های نیروگاه تعداداند. با افزایش طراحی شده

به دلیل ماهیت متغیر با زمان تولید این تجدیدپذیر، 

، شبکه قدرت با چالش مواجه شده است. هانیروگاه

به لحاظ جغرافیایی  هاهمچنین پراکندگی این نیروگاه

باعث فاصله گرفتن از مراکز بار شده است. به عنوان مثال 

بزرگ بادی  مقیاس هایدر نواحی شمالی آلمان نیروگاه

ادی با مراکز بار در نواحی دیگر قرار دارند که فاصله زی

های ظرفیت باال، نیاز پیش از این نیروگاهدر آلمان دارند. 

کردند که در حال توان راکتیو شبکه را برآورده می

های حاضر بسیاری از این واحدها از جمله نیروگاه

ای در حال خروج از شبکه هستند. سوخت فسیلی و هسته

 ،Amprionمچون شرکت برداران شبکه هدر نتیجه بهره

 STATCOMدر نقاط مهم شبکه اقدام به نصب 
ها با تنظیم توان راکتیو ولتاژ شبکه اند. این سیستمکرده

دارند. طبق محاسبات را در محدوده مجاز نگه می

 28تا  23صورت گرفته، شبکه قدرت آلمان به حدود 

گیگاوار ظرفیت توان راکتیو نیاز دارد که عمدتاً از طریق 

STATCOM .تأمین خواهد شد 
https://www.tdworld.com/grid-

innovations/transmission/article/21162159/siemens-

energy-to-build-two-svc-plus-statcom-systems-to-

further-stabilize-german-grid 
(23/04/2021)  

 

 

 

 

 
        

 

 




