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ماهنامهشبکه انتقال برق
پتانسیل ارائه خدمات تنظیم فرکانس با سرعت باال شوند.
 AEMCانتظار دارد این خدمات در زمان مناسب به
دفتر برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ،معاونت برنامهریزی و

سمت ارائه شدن در مکانیزم بازار برود.

امور اقتصادی شرکت توانیر
()www.abc.net.au-2018/03/24

تضعیف شبکه قدرت استرالیا در اثر گسترش
تولید بادی و خورشیدی

تصویب برنامه جدید انتقال توسط بهرهبردار
مستقل سیستم انتقال کالیفرنیا

به گفته کمیسیون بازار برق استرالیا (،)AEMC
مسئول تنظیم مقررات در بازار برق ،سیستم قدرت این

بهرهبردار مستقل سیستم کالیفرنیا ( ،)ISOبرنامه

کشور با رشد سریع تولید خورشیدی و بادی و

سیستم انتقال  2018-2017را تصویب و بعضی از

بازنشستگی نیروگاههای حرارتی دچار کاهش اینرسی

پروژهای تأیید شده قبلی را به منظور کاهش  2/6میلیارد

شده و تضعیف شده است AEMC .اقدامات

دالری در هزینههای آینده لغو و یا اصالح کرد .برنامه

کوتاهمدت و بلندمدتی را برای حل این مسئله پیشنهاد

سیستم انتقال  2017-2018که چگونگی طراحی و

داده است )1 :الزام شبکه انتقال هر ایالت برای حفظ

ساخت شبکه انتقال را برای ده سال آینده مشخص

اینرسی در یک سطح مشخص به گونهای که در

میکند ،شامل  17پروژه انتقال جدید به هزینه 271/3

ایالتهای با اینرسی کم همچون جنوب استرالیا،

میلیون دالر میشود .این برنامه همچنین لغو  18پروژه

شرکتهای انتقال ملزم به نصب تجهیزاتی همچون

انتقال و بازبینی  21پروژه دیگر را در ناحیه تحت پوشش

کندانسورهای سنکرون شوند )2 .به عنوان یک اقدام

شرکتهای  PG&Eو  SDG&Eپیشنهاد میدهد .این

موقت ،شرکتهای انتقال مجاز به خریداری خدمات

پروژهها عمدتاً به دلیل تغییر در پیشبینی بار محلی،

تنظیم فرکانس با سرعت باال باشند .این خدمات میتواند

اجرای برنامههای بهرهوری انرژی و تولید انرژی

توسط باتریهای مقیاس بزرگ متصل به شبکه ارائه

خورشیدی در پشتبامهای منازل مسکونی لغو و یا

شوندکه سرعت پاسخ آنها در مقایسه با سرعت پاسخ

بازبینی شدهاند.

کنونی کنترل فرکانس بسیار بیشتر است .در واقع باتریها
میتوانند به عنوان یک اینرسی مصنوعی عمل کنند)3 .
تمام نیروگاههای بادی و خورشیدی ملزم به دارا بودن

()www.tdworld.com-2018/03/24
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بررسی تاثیرات تولید پراکنده در هزینه
سرمایهگذاری توسعه شبکه انتقال در استرالیا

برخی قیود فنی مانند ولتاژ و پایداری گذرا محدود
میشوند.
()www.researchgate.net - a case study

افتتاح اولین پست یکپارچه  400کیلوولت
موبایل در جهان

محققان دانشگاه  Queenslandتاثیرات افزایش
سطح نفوذ تولید پراکنده در هزینههای سرمایهگذاری
توسعه شبکه انتقال را بررسی کردند .این گروه اعالم
کردند " :در این مطالعه هدف ما تجزیه و تحلیل کمی
عوامل تعیین کنندهای است که چگونه تولید پراکنده
میتواند به طور قابل توجهی باعث کاهش هزینههای
سرمایهگذاری توسعه شبکه انتقال شود .مطالعه مورد
نظر ،یک مساله بهینه سازی چند هدفه با  AC OPFو
در نظر گرفتن قیود امنیت شبکه است که بر روی بازار
برق  Queenslandاجرا شده تا تاثیر دو فناوری بادی و
خورشیدی را بررسی کند ".نتایج شبیهسازی نشان
میدهد که اگرچه تولید پراکنده به طور کلی میتواند
سرمایهگذاری در توسعه شبکه انتقال را به تعویق
بیاندازد ،اما در عمل مکان نصب واحدها ،توپولوژی
شبکه و الگوهای پخش بار اثرات بسیار قابل توجهی بر
روی به تعویق افتادن سرمایه گذاری در بخش توسعه
شبکه انتقال دارد .در بازار  Queenslandواحدهای
خورشیدی  PVدر مقایسه با واحدهای بادی اثر قویتری
بر روی به تعویق انداختن سرمایهگذاری توسعه انتقال
دارند .دلیل این امر این است که واحدهای خورشیدی به
طور یکنواخت میتوانند در سراسر منطقه قرار گیرند
ولی واحدهای بادی تنها در قسمت شمال شرقی منطقه
میتوانند استقرار یابند .عالوه بر این ،مطالعات نشان
میدهند که مزایای استفاده از تولید پراکنده توسط

شرکت هلدینگ بلژیکی  CGاولین پست کامال
یکپارچه موبایل  400کیلوولت جهان را در عربستان
سعودی افتتاح کرد .این پست شامل  7تریلر است که 3
ترانسفورماتور تک فاز ،بریکرهای  400و 132
کیلوولت ،سیستم  SCADAو تجهیزات مخابراتی،
اتصاالت و گنتری را حمل میکند .پستهای موبایل
یک راه حل کامل برای زمانهایی است که شهرها و
صنایع نیاز به اتصال موقت به شبکه دارند .از دیگر
کاربردهای آنها میتوان

به برقرسانی در هنگام

خروجهای برنامه ریزی شده و حوادث ،جابجایی بارها
و جمع آوری توان تولید شده از طریق منابع تجدیدپذیر
و پراکنده اشاره کرد.
مدیرکل بخش سیستمهای قدرت این شرکت گفت " :
تالش مستمر شرکت برای سرمایهگذاری در بخش
فناوری پستهای موبایل فشار قوی به دلیل تجربیات
گسترده و فهم نیازهای بخش انتقال و محیط زیست بوده
است" .
()www.powertransformernews.com– 2018/11/09
()https://new.abb.com

