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  چکیده :

افزایش مداوم در مصرف انرژي و ھمچنین تقاضا براي انرژي ھاي نو کھ سازگاري 
ھاي است. پیشرفت منجر بھ تغییراتي در شیوه تولید برق شده ،بیشتري با محیط زیست دارند

ھاي ) در شبکھDGفني و علمي در صنعت برق منجر بھ افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده (
ھاي موجود براي ایجاد منابع انرژي پاکتر، فرصت ھاي اقتصادي است. انگیزهتوزیع شده 

اي گذاران در محیط تنظیم شده صنعت برق و منافع و مزایاي بالقوهفراھم شده براي سرمایھ
ھاي برق بھ ھمراه دارد ( مثل کاھش کھ حضور و احداث منابع تولید پراکنده براي شرکت

باشد. امروزه مي DGز جملھ عوامل موثر در گسترش استفاده از تراکم، کاھش تلفات و...) ا
ھاي توزیع ولتاژ متوسط و فشار ضعیف بھ ھاي تولید پراکنده در شبکھاستفاده از سیستم

باشد. عواملي مثل توسعھ و پیشرفت ھاي اصلي تولید انرژي مطرح ميعنوان یکي از روش
احداث خطوط انتقال جدید، افزایش تقاضاي  ھاي تولید پراکنده، محدودیت دردر تکنولوژي

ھا نسبت مشتریان جھت قابلیت اطمینان بیشتر در تولید برق، بازار برق و افزایش حساسیت
  اند.در دھھ اخیر بسیار موثر بوده DGبھ مسایل زیست محیطي در استفاده گسترده از 

ک شبکھ نمونھ است. تولید پراکنده در ی نصبھدف از این پروژه بررسی مزایا و معایب 
است. با استفاده از نرم  IEEEباس استاندارد  ١٤شبکھ مورد مطالعھ در این پروژه، شبکھ 

اقدام بھ شبیھ سازی این شبکھ نموده و نتایج حاصل از مطالعات پخش بار و  Digsilentافزار 
است کھ  اتصال کوتاه بررسی شده اند. اھمیت مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه از این جھت

تقریبا در ھمھ موضوعات مربوط بھ توسعھ، بھره برداری و مدیریت شبکھ ھای قدرت از 
و ... امنیت قبیل کاھش تلفات، کنترل ولتاژ، برنامھ ریزی توان راکتیو، خازن گذاری، تحلیل 

پخش بار جز اولویت ھای اصلی می باشد. ھمچنین با توجھ بھ آثار سوء اتصال کوتاه کھ بھ 
اشاره خواھد شد و ضرورت حفاظت سیستم قدرت در مقابل این  ٤از آنھا در فصل  رخیب

ھا و بھ منظور طراحي صحیح سیستم حفاظتي الزم است کھ محاسبات و مطالعات جریان
  .اتصال کوتاه در یک شبکھ بھ طور دقیق انجام شود
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 فصل اول 

   معایب استفاده از آنتولید پراکنده ، مزایا و 
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  : مقدمھ ١-١

عموما عبارتست از تولید برق در  ،)  Distributed Generation)DG تولید پراکنده یا
اما گاھًا بھ تکنولوژی ھایی گفتھ می شود کھ از منابع تجدیدپذیر برای تولید  .محل مصرف

برق استفاده می کنند. چیزی کھ عمومًا مورد قبول است، این است کھ این مولد ھا صرف 
 ٣٠٠ MWتًا کوچک بوده و ظرفیت آنھا معموًال کمتر ازنصب ،ان آن ھاتو تولید ٔەنظر از نحو

  .شبکھ توزیع وصل می شوندمی باشد و مستقیمًا بھ 

ھای تولید پراکنده این امکان را می دھد کھ برق ینھ ھای انتقال و توزیع، بھ مولدباال رفتن ھز
تولیدی خود را بھ قیمتی ارزانتر در اختیار مصرف کنندگان قرار دھد. بخصوص در سیستم 

 LMP  دارای کھ مناطقی در تولید پراکنده می تواند ،ھیافتھای تجدید ساختار 

 (Local Marginal Price)   باالتری ھستند توجیھ اقتصادی داشتھ باشد. عالوه بر این تولید
  .پراکنده امکان استفاده از منابع پاک برای تولید برق را می دھد

تولید برق ، IEEE .تعاریفی کھ برای تولید پراکنده ارائھ شده است تا حدودی متفاوت است
ب در صاندازه کافی از نیروگاھھای مرکزی کوچکتر باشند و قادر بھ نتوسط وسایلی کھ بھ 

واحد ھای تولید کننده ، IEA .محل مصرف ھستند را بھ عنوان تولید پراکنده تعریف کرده است
مصرف یا در داخل شبکھ توزیع کھ توان را بھ طور مستقیم بھ شبکھ توزیع  توان در محل

شرط غیر قابل دیسپچ شدن را برای CIGRE  امعرفی میکند، ام DG محلی تزریق می کنند را
  تولید پراکنده منبع تولید توانی است کھ :  CIGREاز نظر  .این مولد ھا ذکر کرده است

  ( برنامھ ریزی متمرکز نشده باشد) ) بھ صورت مرکزی برنامھ ریزی نشده باشد.١

     (بھره برداری متمرکز نشده باشد) )بھ صورت مرکزی انتقال داده نشده باشد.٢

  )بھ شبکھ توزیع متصل شود.٣

  مگاوات باشد. ٥٠) کوچکتر از ٤
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  : دالیل رویکرد بھ تولید پراکنده و مزایای استفاده از آن ٢-١

ھمچنین افزایش  ،، حرکت در جھت افزایش رقابتوجھ بھ تجدید ساختار در صنعت برقبا ت
ھمزمان با افزایش روز افزون  ،تعداد بازیگران عرصھ ی صنعت برق ( بخش خصوصی)

باید فرصت ، ز بھ بھبود و توسعھ ی سیستم قدرتمصرف انرژی الکتریکی و احساس نیا
( میکروتوربین ھایی را برای رشد و پیشرفت تکنولوژی ھای تولید انرژی الکتریکی خاص 

  .فراھم نمودولتائیک و...) ، پیل سوختی ، فتو

استفاده روز  است. ھ آن وابستھ می باشد، محیط زیستھمچنین مسالھ مھمی کھ حیات بشر ب 
تا آخرین مرحلھ مصرف ھمراه با ایجاد  افزون از منابع فسیلی از ھمان ابتدای اکتشاف

پایان پذیر سیلی منابع ف ،آلودگی برای محیط زیست است. عالوه بر مالحظات محیط زیستی
  گی بھ این منابع ادامھ حیات بشر را با چالشی بزرگ روبرو می کند.می باشند و وابست

مذکور، موارد باال را می توان دالیل رویکرد بھ تولیدات پراکنده دانست. عالوه بر موارد 
کھ موجب افزایش عالقھ مندی ھر چھ  ،استفاده از تولید پراکنده مزایایی نیز بھ ھمراه دارد

  عبارتند از :ھ این نوع تولید انرژی می گردد. این مزایا بیشتر ب

  تولید برق اضطراری  ١-٢- ١

استفاده از آن برای تولید برق اضطراری برای مصرف کنندگان خاص  DG مھمترین کاربرد
کھ برای آنھا مسائل اقتصادی در  آزمایشگاھھا و حتی ھتل ھا می باشد. ،بیمارستانھا : مانند

  . مسائلی چون عدم قطعی برق در درجھ دوم قرار داردمقابل 

  کیفیت توان و قابلیت اطمینان  ٢-٢- ١

تھیھ  IEAد.را افزایش می دھ آن ت اطمینانیکیفیت توان را بھبود می بخشد و قابل تولید پراکنده
توان قابل اطمینان را بھ عنوان مھمترین چھره آینده بازار برق برای مولد ھای پراکنده نام 
برده است. زیرا این مولد ھا از شبکھ انتقال استفاده نمی کنند و بنابراین از حوادثی کھ در 

چنانچھ این واحد ھا ھستند.  ب قطع برق مشترک شود در امانشبکھ انتقال می تواند موج
د برق ندر صورت قطع برق شبکھ توزیع نیز می توان ،مستقیمًا بھ مشترک وصل شده باشند

با  ندمی توان نیز در حالت اتصال بھ شبکھ .دنصورت جزیره ای تامین نمایمشترک را بھ 
  .ھ باشندتبادل انرژی داشت ،شرکت برق بر مبنای نرخ مصوب
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  تولید برق و گرما بھ صورت ھم زمان ٣-٢- ١

نیز برق، سرما و  و (CHP)برق و حرارت  ا تولید ھمزمانبممکن است  ولید پراکندهت 
. منظور است) ھمراه باشد Combined Cold&Heat Power مخففکھ  (CCHP رتحرا

از تولید ھمزمان، تولید برق در کنار صور دیگر انرژی و استفاده از ھمھ موارد بھ طور 
 (Cogeneration)سرما  یا با استفاده از پدیده تولید ھمزمان برق و حرارت و .ھمزمان است

ھای سیکل ترکیبی نیز باالتر رفتھ و بھ حدود از نیروگاھ DG راندمان ،در میکرو توربین ھا
افزایش قابل توجھ راندمان در کشور ھایی کھ . انرژی شیمیایی سوخت می رسد %٩٠-٨٠

بسیار قابل توجھ است و انگیزه ای  ،انرژی (برق و سوخت) دارای قیمت واقعی می باشد
کردن مبدل . اضافھ می باشد در محل مصرف DG بسیار قوی برای استقرار واحد ھای

اما در عوض ھمراه با ھر  ،حرارتی بھ واحد مولد برق قیمت مجموعھ را باال می برد
برای مصارف  ،حدود دو کیلووات انرژی حرارتی ،کیلووات انرژی الکتریکی تولیدی

نیز ھزینھ سوخت  گرمایشی و سرمایشی برداشت می شود و این خود ھزینۀ سرمایھ گذاری و
ضمنًا  دھد. می تی تاسیسات حرارتی و تھویۀ مطبوع را کاھشو نگھداری واحد ھای سن

نیز بھ محیط زیست  CO٢ میکروتوربین ھا مقداری گرما و گاز ھای خروجی ازھمراه با گاز
مستقیم وارد گلخانھ ھا کرده و از گاز  موجود را بھ طور  CO٢کھ می توان  ،آزاد می شود
  .مولد ھا نیز استفاده نمود این تولیدی توسط

  پیک سائی ٤-٢- ١

از سیاست چند  کھھا در کشور ھایی  DG اغلب تولید برق در ساعات پیک مصرف توسط 
برای مصرف کنندگان مقرون بھ صرفھ است. این  ،نرخی در شبکھ برق خود بھره مند ھستند

 کھ عالوه بر صاحبان ،شود مسئلھ باعث کاھش بار شبکھ در ساعات اوج مصرف می
DGکھ از تولید پراکنده استفاده نمی کنند نیز مفید می باشد ،دگان شبکھبرای مصرف کنن ،ھا.  

  تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی  ٥-٢- ١

ھای عضو اتحادیھ اروپا ملزم بھ کاھش اساسی در تولید گازھای طبق پیمان کیوتو کشور
تلند و خود شده اند. در کشور ھای انگلستان، اسکا (  House Green Gasses ) گلخانھ ای



 

٥ 
 

، ه استبود ناشی از تولید توان الکتریکی ٢٠١٠% از آلودگی ھای کربنی تا سال ٤٥ولز 
% از تولیدات برق خود را تا سال ١٠د کھ نھا تصمیم داردر این کشور ھا بنابراین دولت

د. و بھ این نرا از طریق منابع تجدید پذیر انرژی تامین نمای ٢٠٢٠% تا سال ٢٠و  ٢٠١٠
 ٢٠٥٠آلودگی ھای کربنی ناشی از تولید انرژی الکتریسیتھ را تا سال  % از٦٠ترتیب 

ھا و از منابع تجدیدپذیری  DG د. این تقاضای تولید بر اساس تولید برق توسطنکاھش دھ
   .نظیر انرژی باد، انرژی خورشید و بیوماس تامین خواھد شد

مستقیم برای جامعھ بھ  مزایایی را بطور غیرDG زیست شناسان اعتقاد دارند کھ تکنولوژی
 دی اکسید کربن، ،تمرکز مقدار زیادی مونوکسید کربنھمراه دارد. تاسیسات تولید توان م

روکربنات و اکسید نیتروژن را در ھوا منتشر می کنند. دھی اکسید گوگرد، ذرات معلق،
د تشار اکسید گوگرد و تولینآژرانس حمایت از محیط زیست توجھ زیادی بھ رابطھ ی بین ا

وی آالینده ھا ر باران ھای اسیدی دارد و از طرفی تاسیسات تولید توان در مقیاس بزرگ بر
و اتالف گرما تمرکز دارند و متناوبا حیات آبزیان را تخریب می کنند. تحقیقات اخیر نشان 

اساسا انتشار گازھای مضر را کاھش میدھد.  DG می دھد کھ استفاده ی گسترده از تکنولوژی
 ٤١رکیب گرما و تولید توان تا انگلیسی نشان می دھد کھ استفاده از تکنولوژی ت یک تحقیق

تشار دی اکسید کربن را در ھوا کاھش می دھد و یک گزارش مشابھ در دانمارک نصد ادر
درصد گازھای مضر  ٣٠باعث حذف  DG نشان می دھد کھ استفاده ی گسترده از تکنولوژی

از شبکھ برق از آن می توان برای  DG بدلیل استقالل شده است. ٢٠٠١تا  ١٩٩٩در سالھای 
  DG آتش نشانی و ... استفاده کرد. ھا، فرودگاه موارد اضطراری مانند بیمارستانھا، مدارس،

توان بھ  می ھا DG بھ افراد بومی کمک می کند تا منابع انرژی را افزایش دھند. از انواع
ی واحد ھا ھیدروالکتریکی، میکرو توربینھا،توربین ھای  توربینھای بادی پنل خورشیدی،

  .حتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی و ... اشاره کردا

  رزرو کاھش نیاز بھ وجود ژنراتور ٦-٢- ١

تکنولوژی  اھمیت می دھند. ،نیز بھ مزیتھای تولید توان محلی مدیران صنعتی و پیمانکارھا
معموال بھ ھدر می رود مجددا استفاده بھ این افراد این امکان را می دھد تا از گرمایی کھ 

مزایایی در قالب تولید توان پایا برای صنایعی کھ نیاز بھ برق بدون قطع  دارای   DG.کنند
سازمان تحقیق توان الکتریکی آمریکا گزارش داده کھ خاموشی ھا و اختالل  .، می باشددارند

سازمان بین  رر زده است.بھ تجارت آمریکا ض ٢٠٠١میلیارد دالر در سال  ١١٩در شبکھ 
بھ دالر  ٢٥٨٠٠٠٠سھامداران و دالر بھ  ٦٤٨٠٠٠٠المللی انرژی تخمین زده کھ خاموشی 



 

٦ 
 

 ،با دادن این اعداد جای شک باقی نمی ماند کھ صنایع بانکی ضرر زده است. عملیات
  .می کنند را برای داشتن منبع تغذیھ پایدار نصب  DG تجھیزات

  

  

  انتقال و توزیعکاھش تلفات  ٧-٢- ١

د. انتقال الکتریسیتھ از نھای تولید پراکنده راندمان تولید توان را بھبود می بخش سیستم
درصد از توان تولیدی را  ٩/٨تا  ٢/٤وان تا مصرف کننده چیزی در حدود تاسیسات تولید ت

در نتیجھ تجھیزات قدیمی انتقال، انجام نادرست راھکارھای افزایش قابلیت اطمینان شبکھ و 
ازدحام مصرف در شبکھ تلف می کند و در عین حال مصرف کننده از کیفیت توان ضیعف و 

افت توان کھ در نتیجھ ی ضرایبی نظیر سوئیچینگ ضعیف،  شتغییرات در ولتاژ و یا شار
بھ  DG د. روی ھم رفتھ،و اختالل در شبکھ است، رنج می برحاالت گذرا  ولتاژ، خاموشی،

روشنی عدم نیاز بھ سیستم انتقال در مقیاس بزرگ و در نتیجھ اختالالت متعدد در شبکھ را 
می توانند مازاد برق تولیدی را بھ شبکھ    توجیھ می کند. بعالوه تولید کنندگان برق محلی

  .کھ می تواند در زمان پیک مصرف باشد بفروشند

  عالوه بر مزایای فوق، موارد زیر ھم قابل طرح است:

  افزایش ظرفیت شبکھ در مدت کمتر و ھزینھ کمتر -الف

  کاھش ھزینھ سرویس سیستم انتقال -ب

بھ تعویق افتادن جایگزینی بخش ھایی از سیستم قدرت ( کاھش سرمایھ گذاری در انتقال  -ج
  و توزیع )

  تقویت ولتاژ و فرکانس - د

 کمک بھ کنترل توان راکتیو -ی

 

 

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نھایی نتیجھ گیری

  

تلفات شبکھ و جبران افت ولتاژ باس منابع تولید پراکنده دارای مزایای زیادی از جملھ کاھش 
، ایجاد اضافھ ولتاژ ع معایبی مانند افزایش جریان خطا. ھمچنین این منابدنھا در شبکھ می باش

  در باس ھا و بھ ھم ریختن حفاظت شبکھ دارند.

و  IEEEباس  ١٤، پروفیل ولتاژ و تلفات شبکھ استاندارد در این پروژه توسط تحلیل پخش بار
عداد و تاثیر منابع تولید پراکنده بر این مقادیر را بررسی نمودیم. طی چند مرحلھ با افزایش ت

فات اکتیو تل می یابد و افت ولتاژ کاھش، مشاھده شد کھ در ھر مرحلھ توان منابع تولید پراکنده
 وماعم ، تغییر می کنند.در شبکھو ظرفیت آنھا   DG، با توجھ بھ محل نصب و راکتیو خطوط

 گردد. مھم می ضعیف فشار سطح در خصوصا ولتاژ افزایش بھ منجر تزریقی توان افزایش
   .است ولتاژ تغییرات محدوده بلکھ ،نیست انتقال ظرفیت ،DG منابع کننده محدود عامل ترین

 ،، بھ این نتیجھ می رسیم کھ با نصب منابع تولید پراکندهھمچنین توسط تحلیل اتصال کوتاه
ھم مي تواند باعث افزایش و ھم کاھش  DGالبتھ  جریان و توان اتصال کوتاه افزایش می یابد.

کھ این امر بھ  ،جریان اتصال کوتاه تشخیص داده شده توسط وسایل و تجھیزات حفاظتي گردد
 .بستگي دارد  DGموقعیت نصب 
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