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  چکيده مطالب

دات پراکنده به شبکه ، یاتصال منابع تول يبرا يمالحظات سطح خطا ممکن است عامل بازدارنده ا

ز خواهد ین یب فراوانیا ، معایعالوه بر مزا DGاتصال . فشار متوسط باشد يخصوصا در سطح ولتاژها

، مشکالت کنترل و نوسان ولتاژ ، کاهش  یحفاظت يستم هایتوان به تداخل در س یداشت که م

دات پراکنده در شبکه یبا نصب تول . اشاره کرد ... از مصرف کنندگان و  يعده ا يت توان برایفیک

مختلف شبکه تفاوت  ياتصال کوتاه در بخش ها يان هایع ، سطوح اتصال کوتاه و جریتوز يها

شود ین مشکالت سبب میبروز ا.  رودین میاز ب DGز با حضور یشبکه ن یت شعاعیخواهد کرد و ماه

ن یاز ا یکیم که ین واحدها به شبکه انجام دهینصب ا يرا برا يق تریه مطالعات بهتر و دقک

د ساختار صورت گرفته در صنعت برق و جهت یبا تجد .باشد یمطالعات ، محاسبات اتصال کوتاه م

استفاده از  ير برایاخ يکه در سال ها یلیش تماین افزایو همچن یبه سمت ساختار رقابت يریگ

ن یرا در ا ینده نقش مهمیدات در آین تولیرود که اینو بوجود آمده است ، انتظار م يها يانرژ

،  ین اثرات مثبت و منفیدات و همچنین تولیاز ا ید با شناخت مناسبیفا کنند ، لذا بایصنعت ا

.  از اثرات نامطلوب آن بر شبکه انجام داد يرینه از آن و جلوگیاقدامات الزم را در جهت استفاده به

ز ا یز به موارد مختلفیدات پراکنده ذکر شده است که در آن نیاز تول یف کلین پروژه ابتدا تعاریدر ا

اشاره شده ... و  DG  ياستفاده شده برا ي، تکنولوژ DG، محل استقرار  DG یت نامیظرف: جمله 

طح اتصال س يدات پراکنده از نوع سنکرون و آسنکرون بر رویر حضور تولیپس از آن تاث. است 

د محاسبات الزم را یدارد لذا با ییت باالیدها اهمیاز آنجا که انتخاب کل. است شده  یکوتاه بررس

ن کار  یا يبرا. زنجان مورد مطالعه قرار گرفته است ين پروژه شبکه سراسریدر ا. آنها انجام داد يبرا

 دات پراکندهیبدون حضور تول زنجان يشبکه برق منطقه اان اتصال کوتاه یدر ابتدا  محاسبات جر

نده وارد ید پراکنده که در چند سال آیاز منابع تول يپس از آن نام تعداد. شده است  يه سازیشب

 يشبکه برق منطقه ااتصال کوتاه  يان هایز جریدر ادامه ن. ز آورده شده استیشبکه خواهند شد ن

از پست ها که اتصال کوتاه  يعدادت. دات پراکنده محاسبه و ثبت شده است یدر حضور تول زنجان
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شده صورت  يه سازین دو حالت شبیب يسه ایز مقایت نیآنها باال است آورده شده است و در نها

  .قرار گرفته است  یابیمورد ارز DigSilent ز با نرم افزار ینها   يه سازیشب. گرفته است
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  فصل اول

  د پراکندهیمفهوم تول
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  مقدمه)۱-۱

پیدایش منابع تولید پراکنده در سیستم هاي توزیع که می توان آن را نتیجه پیشرفت تکنولوژي و 

تجدید ساختار در صنعت برق دانست، گزینه هاي جدیدي را در طراحی و توسعه این سیستم ها 

توسعه توأم پست ها و  يزیدات پراکنده در مسأله برنامه رینقش تول یجهت بررس. فراهم نموده است

ن یلذا در ا. باشد یدات پراکنده و مباحث مرتبط با آن میاز به مطالعه تولیع ابتدا نیخطوط فوق توز

ارائه شده در  يقات صورت گرفته و مدل هایتحق یدات پراکنده، به بررسیبا تول ییفصل ضمن آشنا

  .م پرداختیدات خواهین تولیمسائل مختلف مرتبط با ا

  

  دات پراکندهيمفهوم تول) ۱-۲

طی دهه هاي اخیر با توسعه سیسـتم هاي قدرت، روش رساندن انرژي الکتریکی به مصرف  در

کننده ها به طور کلی به این صورت بوده است که، پس از تولید توان الزم توسط نیروگاه ها، ولتاژ از 

طریق ترانسفورماتورها تا حد مطلوب باال رفته، سپس انرژي الکتریکی از طریق خطوط طویل تا 

آنگاه پس از یک یا چند مرحله کاهش ولتاژ توسط . دیکی مصرف کننده ها انتقال داده می شودنز

بنابراین یک سیستم متداول قدرت را می توان . ترانسفورماتورها، توان به مصرف کننده می رسد

  )).1 - 1(شکل(شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع دانست 
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   آرایش متداول سیستم قدرت:)1- 1(شکل                   

  

نیروگاه هاي تولید برق، شامل ژنراتورهاي بزرگ و سایر تجهیزات الزم براي تولید : بخش تولید

ساختار تولید را ...) ، گازي، آبی ويهسته اي، بخار(انرژي الکتریکی، از هر تکنولوژي که باشند 

  .دهنددر سیستم قدرت تشکیل می 

با وجود فواصل زیاد بین بخش تولید و مصرف کننده هاي توان و عدم امکان : بخش انتقال

 .ذخیره انرژي الکتریکی در مقیاس بزرگ، ناگزیر خطوط طویل انتقال استفاده می شوند

  سطح ولتاژ انرژي الکتریکی تولید شده در نیروگاه ها، به وسیله ترانسفورماتورها باال برده

بکه انتقال، انرژي الکتریکی با سطح ولتاژ باال را دریافت کرده و به شبکه توزیع و ش. می شود

  .مصرف کننده هاي بسیار بزرگ که تعدادشان کم است، تحویل می دهد
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  انتقال بسته به فاصله بین محل تولید تا محل بار متفاوت هستند و هر چه طول خطوط

باالتر و هادي هایی با مقاومت کمتر براي کاهش خطوط طوالنی تر باشند به سطح ولتاژي 

 .تلفات نیاز است

 در سیستم فوق توزیع توان مورد نیاز از شبکه انتقال ولتاژ باال دریافت : بخش فوق توزیع

شده و در سطح ولتاژي پایین تر در سراسر شبکه فوق توزیع منتقل می شود و  در پستهاي 

 .ایین تحویل داده می شودفوق توزیع به سیستم توزیع با ولتاژ پ

 در سیستم توزیع توان تحویلی از پست هاي فوق توزیع به مصرف کننده ها : بخش توزیع

 .با ولتاژ پایین تحویل داده می شود

  

    در اینجا می توانیم نمونه اي از سطح . تعریف سطوح ولتاژ در کشورهاي مختلف، متفاوت است

  .]1[ببینیم) 1-1(سه در جدول ران و  فرانیبندي ولتاژ را در کشور ا

  

   رانیسطوح استاندارد ولتاژ در فرانسه و ا): 1-1( جدول

  سطوح استاندارد ولتاژ  

  فرانسه  رانیا

230kv - 400kv 225kv  سیستم انتقال  -  400kv 

 132kv - 63kv 63kv - 90kv  سیستم فوق توزیع

 - 33kv - 20kv - 6.3kv 5.5kv - 10kv  سیستم توزیع فشار متوسط

15kv - 20kv - 33kv 

 220v - 400v 230v - 400v  سیستم توزیع فشار ضعیف
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آنچه ذکر شد ساختار مرسوم سیستم هاي قدرت می باشد که از زمان ظهور شبکه هاي بزرگ 

اما در سال هاي اخیر همگام با گسترش تولیدات . انتقال انرژي الکتریکی تا کنون ادامه داشته است

خصوصی سازي صنعت برق و همچنین افزایش سرمایه گذاري بر روي منابع تولید صنعتی و توسعه 

انرژي تجدید پذیر، تمایل به تولید انرژي الکتریکی در محل مصرف کننده زیاد شده است به گونه 

 -اي که امروزه در بسیاري از کشورهاي صنعتی نیروگاه هایی با ظرفیت هاي متفاوت و تکنولوژي

این اتصال، آرایش جدیدي ازسیستم قدرت را معرفی . ه توزیع متصل شده اندهاي مختلف به شبک

در این ساختار به واحدهاي تولیدي . شماي کلی آن دیده می شود) 2-1(می کند که در شکل

  .اطالق می شود  DGمتصل به سیستم توزیع، تولید توزیع شده یا 
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ت لو ی تمد زکرم

ت نار اهس تي لو ی د

ناهکبش اقت ل

تهکبش یزو ع

ت نار اهس تي یزو ع

ت نار اهس في و تق یزو ع

بش فهک و تق یزو ع بش فهک و تق یزو ع

بش تهک یزو ع تهکبش یزو ع بش تهک یزو ع

DGت لو ی پد ار نک   هد

   DGدید سیستم هاي قدرت پس از پیدایش ساختار ج): 2-1(شکل

  

  

 Embedded Generation«براي اشاره به این نوع از تولید برق عبارات متفاوتی به کار رفته است که 

به این معنا است  EGبوده و » جا سازي شده«درلغت به معناي » Embedded«. یکی از آنها است» 

همچنین از این روش با عنوان . که تجهیزات تولید درون سیستم توزیع جایگذاري شده است

»Dispersed Generation « نیز یاد می شود که»Dispersed « بوده و براي » پراکنده«به معناي

 Distributed«. تمایز از روش هاي متداول تولید که به صورت متمرکز می باشند، استفاده می شود

Generation« ،»Distributed Energy Resources « و»Decentralized Generation «از دیگر  
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برخی از  در. اصطالحاتی هستند که براي اشاره به این نوع از تولید مورد استفاده قرار گرفته اند

ریق تولیدات درصد از تولید برق از ط 30تا  25، 2010گزارش ها پیش بینی شده است که تا سال 

تولید «و یا » تولید پراکنده«از این پس در اینجا، اغلب به جاي عبارات  .]2[توزیع شده صورت پذیرد

  .استفاده می شود» DG«از » توزیع شده

  
  DGتعاريف ) ۱-۳

با وجود گذشت چندین سال از پیدایش تولید پراکنده و انتشار مقاالت متعدد در مورد آن هنوز هیچ 

که مورد توافق همه کشورها و گروه هاي مرتبط با تولید توزیع شده باشد،  DGتعریف واحدي از 

قاله که از میان آنها به مدر همین خصوص نیز گزارش ها و مقاالتی منتشر شده است . وجود ندارد

  :اشاره می کنیم ]2[

  

  :دارند  DGبا توجه به موارد زیر، مؤسسات و گروه هاي مختلف تعاریف متفاوتی از 

  

 DGهدف استفاده از  )۱- ۱-۳

بر این . تأمین یک منبع توان اکتیو می باشد DGدر این مورد، عقیده غالب این است که هدف از 

  .قادر به تأمین توان راکتیو باشد DGاساس لزومی ندارد که 

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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