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مطالعه موردي طرحاتصال مولدهاي توليد پراكنده در جهت كاهش 

 تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ در استان خراسان
 

 ، حميد رضا صادقي، حميد باباغيبيو ابراهيم اسماعيلزادهعلي ضيائي، ايمان ويسي

 گروه مطالعات سيستم
 شركت مهندسي مشاور نيروي خراسان (منيران)

 مشهد - ايران
 

محيط حفظ تجديد ساختار، پيشرفت فناوري، سياست هاي —چكيده 

زيست و افزايش تقاضا براي مصرف برق از جمله عوامل گرايش 

شركت هاي برق به استفاده از منابع توليد پراكنده مي باشند. منابع توليد 

پراكنده داراي مزايايي از جمله كاهش تلفات،افزايش قابليت اطمينان، 

تعويق سرمايه گذاري در سيستم هاي توليد و انتقال، نصب سريع و آسان و 

 متي شدن قتري با توجه به واقعكاهش پيك مصرف مي باشند. امروزه، 

 از هاتي حماني و همچنگري و توسعه فناوري از سوي دكسويانرژي از 

هاي اداري و مجتمع و مزارع از منازل،اريي پراكنده، بسديگسترشتول

 پراكنده و اتصال آنها به دياندازي منابع تول نصب و راهي در پ،يصنعت

در صورت مكانيابي بهينه مولدهاي توليد پراكنده، . هستندعيشبكه توز

ميزان تلفات فيدرهاي متصل به اين مولدها كاهش يافته، قابليت اطمينان 

سيستم افزايش و پروفيل ولتاژ آن نيز بهبود مييابد. همچنين امكان مانور 

فيدر شامل مولدها با طول بيشتري از فيدرهاي اطراف فراهم ميشود. با 

عنايت به اين مطالب، در اين مقاله، مطالعه موردي تاثيرمكانيابي 

مولدهاي توليد پراكنده در استان خراسان انجام شده است. مطالعات با 

نتايج انجام شده و MATLABو DIgSILENTاستفاده از نرمافزارهاي

مطالعه، حاكي از تاثير چشمگير مكان اتصال مولدها در تغيير ميزان 

تلفات فيدرها، تغيير پروفيل ولتاژ و امكان مانور فيدر با ساير فيدرهاي 

 منطقه است.

كنده—ه هاي كليدي واژ مكانيابي؛ كاهش ؛ شبكه توزيع؛ توليد پرا
 ارزش تلفات انرژي كاهش يافته؛ تلفات؛ پروفيل ولتاژ

 مقدمه .1

با رشد روزافزون بار شبكه هاي الكتريكي و افزايش دامنه استفاده از 
هاي اقتصادي و امنيتي  هاي گوناگون، بحث انرژي الكتريكي در فعاليت 

صنعت برق به مساله اي پيچيده تبديل شدهاست.تامين بار شبكه با رعايت 
قابليت اطمينان مطلوب، در تضاد با استفاده از نيروگاه هاي متمركز با ظرفيت 
باال است. از اوايل پيدايش شبكه هاي گسترده برق، استراتژي تامين بار، توليد 

 مگاوات و انتقال از طريق 1000هاي تا متمركز در نيروگاه هاي با ظرفيت
شبكه گسترده با سطح ولتاژ باال و تحويل اين انرژي به شبكه هاي فوقتوزيع 

 ميالدي با گرايش به سمت 2000و توزيع بوده است.اما در اوايل دهه 
انرژي هاي تجديدپذير تعريف دقيقي از منابع توليد پراكنده به نام منابع 

]. سطح ولتاژ و توان منابع توليد پراكنده در 1انرژي پراكنده شكل گرفت [
كشورها و با توجه به استانداردهاي مختلف متفاوت است و امكان اتصال 

  ميسر است.IEEE-1547منابع توليد پراكنده به شبكه با رعايت استاندارد 

 بهعالوه، با رشد فناوري و امكان استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، 
مسائل زيست محيطي ناشي از استفاده از نيروگاه هاي گازي و حرارتي نمود 
بيشتري پيدا كرده و ذهن ها را بيشتر به سمت منابع توليد پراكنده و با اثرات 

مخرب زيست محيطي كمتر سوق داده است؛ به طوري كه بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته در پيش بيني توسعه توليد خود، سهم قابل توجهي را به 

منابع توليد پراكنده با تكنولوژي هاي مختلف اختصاص داده اند. به عنوان 
 درصد انرژي خود را از طريق 20 درصد برق و 33مثال، اتحاديه اروپا تامين 

 پيش بيني كرده است. پيش بيني آلمان نيز 2020منابع تجديدپذير براي سال 
 درصد انرژي تجديدپذير و 30 تا 18 درصد برق و 35، 2020براي سال 
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 ].2 درصد انرژي تجديدپذير است [60 درصد برق و 80، 2050براي سال 

منابع توليد پراكنده مي توانند مزاياي فراواني از جمله كاهش تلفات، 
بهبود قابليت اطمينان، بهيود پروفيل ولتاژ، قابليت تامين، برنامه ريزي و 

مديريت توان راكتيو در بازه زماني بهره برداري و هم چنين تامين خدمات 
جانبي ديگر براي سطح توزيع داشته باشند. عالوه بر اين، توليد در سمت 
مصرف و كاهش چشم گير فاصله مراكز ثقل بار از محل هاي توليد، باعث 

آزادسازي بخش قابل توجهي از فيدرهاي توزيع و حتي در سطح انتقال 
مي شود كه در نتيجه آن، برنامه بهينه توسعه توليد و شبكه انتقال دچار 

تغييراتي شگرف شده، هزينه هاي توسعه شبكه انتقال به تعويق مي افتد و 
هم زمان در هزينه هاي توسعه توليد صرفه جويي شايان توجهي مي شود. 
تكنولوژي هاي منابع توليد پراكنده را مي توان به دو دسته تجديدپذير و 

تجديدناپذير تقسيم كرد.از لحاظ ظرفيت توليد نيز منابع توليد پراكنده به 
چهار دسته خيلي كوچك، كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم بندي مي شوند كه 

 مگاوات را شامل مي شوند.سطح اتصال منابع 300از توان هاي چند وات تا 
توليد پراكنده بستگي به ظرفيت و سطح ولتاژ آن ها دارد؛ به اين معني كه اگر 

شبكه توزيع نتواند توان توليدي يك واحد توليد پراكنده را تا محل هاي 
مصرف انتقال دهد، اين واحد بايستي به سطح ولتاژ باالتري متصل گردد. در 

 محدوديتي جز محدوديت هاي نيزنتيجه سطح اتصال منابع توليد پراكنده
 معمول بهره برداري ندارد.

 Conservation] روشي را در مورد حفظ كاهش ولتاژ (3مرجع [

VoltageReduction و جايابي منابع توليد پراكنده جهت كاهش مصرف بار (
در شبكههاي توزيع، همزمان با حفظ پايينترين سطح ولتاژ ارائه كرده 

است.در مورد جايابي بهينه منابع توليد پراكنده، مقاالت متعددي همچون 
]، افزايش 6]، بهبود قابليت اطمينان [5]، بهبود ولتاژ [4كاهش تلفات [

 ] ارائه شده است.8] و مالحظات اقتصادي [7پايداري [

مراجع متعددي به بررسي تاثير جايابي مولدهاي توليد پراكنده بر 
پارامترهاي شبكه پرداختهاند، اما مطالعه پيش رو به منظور امكانسنجي 
احداث و بهره برداري عملياتي از منابع توليد پراكنده در استان خراسان 

انجامشده است. در جهت كاهش تلفات شبكه توزيع و نيل به اهداف مرقوم 
در سند چشمانداز ملي در حوزه توسعه شبكه برق و طرح هاي حمايتي 

تدوين شده در اين راستا و در نتيجه افزايش حضور مولدهاي توليد پراكنده 
در شبكه توزيع با مشاركت بخش خصوصي در چند سال اخير، در اين مقاله 
مطالعه موردي تاثير محل اتصالمولدهاي توليد پراكنده در استان خراسان از 
منظر كاهش تلفات فيدر، افزايش امكان سنجي مانور شبكه و بهبود پروفيل 
ولتاژ بررسي شده است. بخشهاي مختلف اين مقاله به شرح زير ميباشد: 

 نحوه مدلسازي و بررسي شاخصهاي فني فيدر ارائه شده 2در بخش 
 مطالعه موردي مولدهاي توليد پراكنده در استان خراسان 3است. در بخش 

  ارائه ميگردد.4بيان گرديده است. در پايان، نتيجهگيري مقاله در بخش 

 نحوه مدلسازي و بررسي شاخصهاي فني فيدر .2

و DIgSILENTدر اين قسمت،نحوه مدلسازي شبكه در نرمافزار 
شاخصهاي فني فيدر اعم از «كاهش تلفات»، همچنين نحوه بررسي 

 ارائه ميشود.«پروفيل ولتاژ» و «امكان سنجي مانور» 

 مدلسازي .2.1
نخستين گام در تحليل شبكه، مدلسازي آن ميباشد. بدين منظور 

پستهاي فوق توزيعو همچنين خطوط و ترانسفورماتورهاي توزيع به طور 
 مدل ميگردد. قابل ذكر است موقعيت DIgSILENTدقيق در نرمافزار 

جغرافيايي پستها، فيدرهاي فشار متوسط و ترانسفورماتورهاي توزيع بر 
 وارد شده و ميزان بار ترانسفورماتورها بر حسب بار GISاساس اطالعات 

 ابتداي فيدر و به نسبت ظرفيت آنها تعيين گشته است.

 تلفات انرژي ساليانه فيدر .2.2

) مي توان براي LDCبا الهام گرفتن از مفهوم منحني تداوم بار ساليانه (
ميزان تلفات انرژي ساليانه يك فيدر نيز منحني متناظري تعريف كرد. با 

استفاده از داده هاي منحني تداوم بار فيدر و با محاسبه پخش بار در بارهاي 
مختلف فيدر به صورت پيوسته،تلفات انرژي فيدر در دو حالت قبل و بعد از 
اتصال مولدهاي توليد پراكندهبدست مي آيد. با استفاده از دو منحني مذكور، 
مي توان ميزان كاهش تلفات انرژي را در طول سال در هر فيدر محاسبه كرد 

كه اغلب، اين مهم، از طريق مكانيابي بهينه مولدهاي توليد پراكنده محقق 
مي شود. با توجه به افق بلندمدت صنعت برق كشور و لزوم استفاده از 

برنامه هاي خاص در جهت كاهش تلفات، پتانسيل منابع توليد پراكنده براي 
 كاهش تلفات شبكه در اين منحني ها به وضوح مشهود است.

 پروفيل ولتاژ .2.3

براي بررسي بهبود پروفيل ولتاژ فيدر از شاخص زير تحت عنوان 
 » استفاده ميكنيم.شاخص انحراف از ولتاژ نامي«
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 كيلو ولت 20 ولتاژ باس Vi تعداد باسها، n شماره باس، iدر اين رابطه،
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 ولتاژ نامي است كه برابر با يك پريونيت لحاظ ميشود. مقدار Vn و iشماره 
شاخص فوق در بهترين حالت صفر و در بدترين شرايط برابر با يك است. 

پرواضح است كه هر چه قدر مقدار رابطه فوق به صفر نزديكتر باشد، 
 پروفيل ولتاژ فيدر از وضعيت بهتري برخوردار است.

 امكان سنجي مانور .2.4

امكان مانور فيدر داراي مولددر دو حالت با و بدون حضور مولدهاي 
توليد پراكنده بررسي ميشود. امكان انجام مانور فيدر يا طول بيشتري از 

فيدرهاي اطراف را مي توان به عنوان شاخصيبراي افزايش قابليت اطمينان 
مانور سيستم در نظر گرفت. در اين مقاله به دليل مطالعه موردي بر روي يك 
فيدر خاص با مولدهاي با ضريب قدرت ثابت، به مقايسهامكان مانور در دو 

 حالت با و بدون مولد بسنده شده است.

مطالعه موردي مولدهاي توليد پراكنده نصب  .3

 شده يا مصوب در استان خراسان

در اين بخش، نقش برخي از مولدهاي توليد پراكنده استان خراسان 
 بررسي شده است.

 نيروگاه بادي در منطقه خواف .3.1

نياز روزافزون به انرژي الكتريكي، محدود بودن منابع سوخت فسيلي و 
افزايش آلودگيهاي زيست محيطي، استفاده از منابع انرژي پاك همچون 

انرژي باد را در صنعت برق به امري اجتناب ناپذير تبديل كرده است. 
توربينهاي بادي سرعت متغير به دليل كيفيت توان بهتر در حال جايگزيني 
به جاي توربين هاي بادي سرعت ثابت هستند و ژنراتورهاي القايي دو سو 

) نيز به دليل توانايي تزريق و كنترل توان راكتيو، موارد DFIGتغذيه (
استفاده بيشتري را به خود اختصاص داده اند. توربينهاي نصب شده در 

 كيلووات 50 مجهز شدهاند كه ميتواند  DFIGمنطقه بادي خواف به ژنراتور
توان تلف شده در مقاومت موجود در ژنراتورهاي قديم نيروگاه بادي ديزباد 

را از طريق كانورتر به شبكه بدهد.در منطقه خواف، تعداد دو عدد از 
 كيلووات در اين منطقه نصب و به 710توربينهاي فوق،هر كدام به ظرفيت 

 خليج متصل شده است.همچنين بار حداقل و حداكثر فيدر KV 20فيدر
» طرح اتصال نيروگاه بادي 1 آمپر ميباشد. «شكل 60 و 10خليج به ترتيب 

 خواف را به شبكه از طريق فيدر خليج نشان ميدهد. 

 
 : طرح اتصال نيروگاه بادي خواف1شكل 

» به ترتيب، منحني تداوم بار ساليانه، منحني تلفات انرژي 2در «شكل 
ساليانه براي حاالت با و بدون حضور مولدها و در انتها مقايسه دو حالت 

» نيز ميزان تلفات فيدر خليج را با و بدون حضور 1مذكور و در «جدول 
 مولدها نشان داده شده است.

 
: منحني تدوام بار و منحني تلفات انرژي ساليانه فيدر خليج قبل و بعد از 2شكل 

 DGاتصال 

 DG: ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر خليج با و بدون وجود 1جدول 
ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر خليج 

 )DG) kwhبدون وجود 

ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 
 )DG) kwhخليج با وجود 

244761 157436 

همانگونه كه جدول فوق نشان ميدهد ميزان تلفات فيدر خليج در 
% كاهش مييابد.بهعالوه،قابل ذكر است كه 36در حدود DGصورت حضور 

ارزش ريالي تلفات انرژي كاهش يافته مطابق با آخرين قيمت اعالم شده از 
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 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت 5200 برابر با 94سوي توانير در سال 
ارزش كلي تلفات انرژي كاهش منظور شده است. با عنايت به اين موضوع، 

 ريال خواهد 454090000يافته در صورت حضور مولدهاي فوق برابر با 
شد. الزم به توضيح است كه ظرفيت مولدهاي بادي از بار حداكثر فيدر 

 خالصه نتايج حاصل از محاسبات مانور 3 و 2جداول خليج پايينتر ميباشد.
 را در شرايط بار حداقل و حداكثر نشان ميدهد.

:امكانپذيري و عدم امكانپذيري مانور فيدر خليج با ساير فيدرها در 2جدول

 در شرايط بار حداقلDGصورت حضور يا عدم حضور 
فيدر خليج و 

شهرآرابدون حضور 
 مولد

فيدر خليج و 
شهرآرا با حضور 

 مولد

فيدر خليج و تندر 
 بدون حضور مولد

فيدر خليج و تندر 
 با حضور مولد

 پذير نمانور امكا
 نيست.

مانور امكانپذير 
 است.

مانور امكانپذير 
 است.

مانور امكانپذير 
 است.

: امكانپذيري و عدم امكانپذيري مانور فيدر خليج با ساير فيدرها در 3جدول

 در شرايط بار حداكثرDGصورت حضور يا عدم حضور 
فيدر خليج و شهرآرا 

 بدون حضور مولد

فيدر خليج و 
شهرآرا با حضور 

 مولد

فيدر خليج و تندر 
 بدون حضور مولد

فيدر خليج و تندر 
 با حضور مولد

پذير نمانور امكا
 نيست.

مانورامكانپذير 
 نيست.

مانور امكانپذير 
 نيست.

مانور امكانپذير 
 نيست.

همانگونه كه جداول فوق نشان ميدهد در صورت حضور مولد مقياس 
كوچك در فيدر خليج، امكان مانور اين فيدر با ساير فيدرهاي اطراف ايجاد 

ميشود. بهعالوه، حضور مولدهاي مقياس كوچك به بهبودي پروفيل ولتاژ 
شاخص » نشان ميدهد، «4«جدول همانگونه كه اين فيدر كمك ميكند.
-» در حالت حضور مولدهاي توليد پراكنده بسيار پايينانحراف از ولتاژ نامي

 تر از حالتي است كه هيچ مولدي در فيدر خليج وجود ندارد.

 DG: شاخص انحراف از ولتاژ نامي فيدر خليج با و بدون وجود 4جدول 

 نوع بار
شاخص انحراف از ولتاژ نامي 

در حالت بار حداقل بدون وجود 
DG 

شاخص انحراف از ولتاژ 
نامي در حالت بار حداقل 

 DGبا وجود 
 0.007 0.013 حداقل

 0.027 0.05 حداكثر

» نيز پروفيل ولتاژ فيدر خليج را در حالت بار حداقل و حداكثر 3«شكل 
 در صورت حضور و عدم حضور مولدهاي توليد پراكنده نشان ميدهد.

 
: پروفيل ولتاژ فيدر خليج در بار حداقل و حداكثر قبل و بعد از اتصال 3شكل 

DG 
مولدهاي مقياس كوچك يك مجموعه صنعتي  .3.2

 در نيشابور

نيروگاه مقياس كوچك يك مجموعه صنعتي در نيشابور در مجاورت 
 از پست فوق توزيع شهرك صنعتي عطار واقع شده است كه J15فيدر 

 دستگاه موتور گاز سوز بوده و با ژنراتورهاي با ظرفيت 3داراي 
كيلوولت آمپر ميباشد. با توجه به شرايط آب و هوايي و جغرافيايي 2148

كيلووات در نظر گرفته ميشود.هدف از 4920سايت، ظرفيت كل نيروگاه 
احداث اين نيروگاه، فروش برق توليدي به شبكه ميباشد. بار حداقل و 

» طرح اتصال 4 آمپر است. «شكل 180 و 80به ترتيب J15حداكثر فيدر 
 نشان ميدهد.J15مولدهاي مجموعه مذكور را به شبكه از طريق فيدر 

 : طرح اتصال مولدهاي يك مجموعه صنعتي در نيشابور4شكل 

» به ترتيب، منحني تداوم بار ساليانه، منحني تلفات انرژي 5در «شكل 
ساليانه براي حاالت با و بدون حضور مولدها و در انتها مقايسه دو حالت 
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 را با و بدون J15» نيز ميزان تلفات فيدر 5مذكور و در «جدول 
 مولدها نشان داده شده است.حضور

 
 قبل و بعد از J15: منحني تدوام بار و منحني تلفات انرژي ساليانه فيدر 5شكل 

 DGاتصال

 DGبا و بدون وجود J15: ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 5جدول 
ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 

J15 بدون وجود DG) kwh( 

ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 
J15 با وجود DG)kwh( 

121750 112716 

 در J15همانگونه كه جدول فوق نشان ميدهد ميزان تلفات فيدر 
% كاهش مييابد. با توجه به اين موضوع، 8 در حدود DGصورت حضور 

ارزش كلي تلفات انرژي كاهش يافته در صورت حضور مولدهاي فوق برابر 
 ريال خواهد شد. الزم به توضيح است كه ظرفيت مولدهاي 46976800با 

 كمتر ميباشد.بهعالوه، حضور J15مجموعه مذكوراز بار حداكثر فيدر 
كمك ميكنند. J15مولدهاي مقياس كوچك به بهبودي پروفيل ولتاژ فيدر 

» در شاخص انحراف از ولتاژ نامي» نشان ميدهد، «6«جدول همانگونه كه 
حالت حضور مولدهاي توليد پراكنده بسيار پايينتر از حالتي است كه هيچ 

  وجود ندارد.J15مولدي در فيدر 

 DG با و بدون وجود J15: شاخص انحراف از ولتاژ نامي فيدر 6جدول 

 نوع بار
شاخص انحراف از ولتاژ نامي 

در حالت بار حداقل بدون وجود 
DG 

شاخص انحراف از ولتاژ 
نامي در حالت بار حداقل 

 DGبا وجود 
 0.002 0.012 حداقل

 0.007 0.02 حداكثر

 را در حالت بار حداقل و حداكثر J15» نيز پروفيل ولتاژ فيدر 6«شكل 
 و در صورت حضور و عدم حضور مولدهاي توليد پراكنده نشان ميدهد.

 
در بار حداقل و حداكثر قبل و بعد از اتصال J15: پروفيل ولتاژ فيدر 6شكل

DG 

كنده يك مجموعه تجاري در  .3.3 نيروگاه توليد پرا
 مشهد

يك مجموعه تجاري در مشهد در مجاورت فيدرهاي سلمان از پست  
 كيلوولت 132 كيلوولت مشهد و مهاجر از پست فوق توزيع 63فوق توزيع 

 دستگاه موتور گازسوز ميباشد 6گلشهر واقع شده است.اين مجموعه شامل 
كه به فيدر سلمان متصل شده است. با توجه به شرايط آب و هوايي و 

كيلووات در نظر گرفته مي شود. 5700جغرافيايي سايت، ظرفيت كل نيروگاه 
 كيلووات ميباشد. 4100حداكثر بار برآورد شده براي اين مجموعه تجاري 

-با توجه به تعرفه انرژي كاربري تجاري، ميتوان در زمانهاي كمباري، ميان

باري و پرباري، توان مورد نياز مجتمع را از مولد تامين نمود و مازاد توليد 
 و 55برق را به شبكه فروخت. بار حداقل و حداكثر فيدر سلمان به ترتيب 

» طرح اتصال مولدهاي مجموعه مذكور را به 7 آمپر ميباشد. «شكل 200
 شبكه از طريق فيدر سلمان نشان ميدهد.

» به ترتيب، منحني تداوم بار ساليانه، منحني تلفات انرژي 8در «شكل 
ساليانه براي حاالت با و بدون حضور مولدها و در انتها مقايسه دو حالت 

» نيز ميزان تلفات فيدر سلمان را با و بدون حضور 7مذكور و در «جدول 
 مولدها نشان داده شده است.
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 : طرح اتصال مولدهاي يك مجموعه تجاري در مشهد7شكل

 
: منحني تدوام بار و منحني تلفات انرژي ساليانه فيدر سلمان قبل و بعد 8شكل 

 DGاز اتصال 

 DG: ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر سلمان با و بدون وجود 7جدول 
ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 

 )DG) kwhسلمان بدون وجود 

ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 
 )DG)kwhسلمان با وجود 

145983 106545 

همانگونه كه جدول فوق نشان ميدهد ميزان تلفات فيدر سلمان در 
% كاهش مييابد. بهعالوه، ارزش كلي 27 در حدود DGصورت حضور 

تلفات انرژي كاهش يافته در صورت حضور مولدهاي فوق برابر با 
 ريال خواهد شد. الزم به توضيح است كه ظرفيت مولدهاي 205077600

 9 و 8مجموعه مذكور از بار حداكثر فيدر سلمان پايينتر ميباشد. جداول 
 خالصه نتايج مانور را در شرايط بار حداقل و حداكثر نشان ميدهد.

:امكانپذيري و عدم امكانپذيري مانور فيدر سلمان با ساير فيدرها در 8جدول

 در شرايط بار حداقلDGصورت حضور يا عدم حضور 
فيدر سلمان با فيدرهاي زنبق، مهاجر 

 و پرستو بدون حضور مولد
فيدر سلمان با فيدرهاي زنبق، مهاجر و 

 پرستو در صورت حضور مولد

 مانور امكانپذير است. پذير است.نمانور امكا

: امكانپذيري و عدم امكانپذيري مانور فيدر سلمان با ساير فيدرها در 9جدول

 در شرايط بار حداكثرDGصورت حضور يا عدم حضور 
فيدر سلمان با فيدرهاي زنبق، مهاجر 

 و پرستو بدون حضور مولد
فيدر سلمان با بخش وسيعي از فيدرهاي 

 زنبق، مهاجر و پرستو بدون حضور مولد
 مانور امكانپذير است. پذير نيست.نمانور امكا

همانگونه كه جداول فوق نشان ميدهد در صورت حضور مولد مقياس 
كوچك در فيدر سلمان، امكان مانور اين فيدر با ساير فيدرهاي اطراف در 
بار حداكثر ايجاد ميشود. بهعالوه، حضور مولدها به بهبودي پروفيل ولتاژ 

شاخص » نشان ميدهد، «10«جدول همانطور كه اين فيدر كمك ميكند.
-» در حالت حضور مولدهاي توليد پراكنده بسيار پايينانحراف از ولتاژ نامي

 تر از حالتي است كه هيچ مولدي در فيدر سلمان وجود ندارد.

 DG: شاخص انحراف از ولتاژ نامي فيدر سلمان با و بدون وجود 10جدول 

 نوع بار
شاخص انحراف از ولتاژ نامي 

در حالت بار حداقل بدون وجود 
DG 

شاخص انحراف از ولتاژ 
نامي در حالت بار حداقل 

 DGبا وجود 
 0.0043 0.0059 حداقل

 0.0084 0.019 حداكثر

» نيز پروفيل ولتاژ فيدر سلمان را در بار حداقل و حداكثر در 9«شكل 
 صورت حضور و عدم حضور مولدهاي توليد پراكنده نشان ميدهد.
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: پروفيل ولتاژ فيدر سلمان در بار حداقل و حداكثر قبل و بعد از اتصال 9شكل 

DG 

كنده يك مجموعه صنعتي در  .3.4 نيروگاه توليد پرا
 بجنورد

شهرك صنعتي شماره  در نيروگاه توليد يك مجموعه صنعتي در بجنورد
 كيلوولت 132 (شهرك صنعتي بيدك) در مجاورت فيدر سديد از پست 2

 3بدرانلو واقع شده است. مولدهاي به كار رفته در اين مجموعه شامل 
 كيلووات ميباشد. با توجه به شرايط 2000دستگاه موتور گازسوز با ظرفيت 

 كيلووات لحاظ 5880آب و هوايي و جغرافيايي سايت، ظرفيت كل نيروگاه 
ميشود.هدف از احداث اين نيروگاه، فروش برق توليدي به شبكه ميباشد. 

 آمپر ميباشد. «شكل 50 و 10بار حداقل و حداكثر فيدر سديد به ترتيب 
» طرح اتصال مولدهاي مجموعه مذكوررا به شبكه از طريق فيدر سديد 10

 نشان ميدهد.

» به ترتيب، منحني تداوم بار ساليانه، منحني تلفات انرژي 11در «شكل 
ساليانه براي حاالت با و بدون حضور مولدها و در انتها مقايسه دو حالت 

 را با و بدون حضور سديد» نيز ميزان تلفات فيدر 11مذكور و در «جدول 
 مولدها نشان داده شده است.

 DG: ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر سديد با و بدون وجود 11جدول 
ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 

 )DG) kwhسديد بدون وجود 

ميزان تلفات انرژي ساليانه فيدر 
 )DG)kwhسديد با وجود 

670153 784217 

همانگونه كه جدول فوق نشان ميدهد ميزان تلفات فيدر سديد در 
% افزايش مييابد. الزم به توضيح است كه 17 در حدود DGصورت حضور 

 ظرفيت مولدهاي كارخانه مذكوراز بار حداكثر فيدر سديد بيشتر ميباشد.

 
 : طرح اتصال مولدهاييك مجموعه صنعتي در بجنورد10شكل 

 
فيدر سديد قبل منحني تدوام بار و منحني تلفات انرژي ساليانه : 11شكل 

 DGو بعد از اتصال
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همچنين،حضور مولدهاي مقياس كوچك به بهبودي پروفيل ولتاژ اين 
شاخص » نشان ميدهد، «12«جدول همانگونه كه فيدر كمك ميكند. 

» در حالت حضور مولدهاي توليد پراكنده بسيار انحراف از ولتاژ نامي
 پايين تر از حالتي است كه هيچ مولدي در فيدر سديد وجود ندارد.

 DG: شاخص انحراف از ولتاژ نامي فيدر سديد با و بدون وجود 12جدول 

 نوع بار
شاخص انحراف از ولتاژ نامي 

در حالت بار حداقل بدون وجود 
DG 

شاخص انحراف از ولتاژ 
نامي در حالت بار حداقل 

 DGبا وجود 
 0.0014 0.0083 حداقل

 0.0046 0.014 حداكثر

» نيز پروفيل ولتاژ فيدر سديد را در حالت بار حداقل و 12«شكل 
 مولدهاي توليد پراكنده نشان حضورحداكثر و در صورت حضور و عدم 

 ميدهد.

 
: پروفيل ولتاژ فيدر سديد در بار حداقل و حداكثر قبل و بعد از اتصال 12شكل 

DG 

 نتيجهگيري .4

با رشد تكنولوژي و كاهش هزينه اوليه روش هاي نوين توليد برق، 
امكان استفاده وسيع ازمنابع توليد پراكندهفراهم شده است؛ به طوري كه 

بسياري از كشورها در پيش بيني توسعه توليد برق، سهم قابل توجهي را به 
منابع توليد پراكندهاعم از تجديدپذير و تجديدناپذير اختصاص داده اند. در 

راستاي تامين مطمئن بارو كاهش تلفاتشبكه برق با عنايت به سند چشم انداز 
ملي كشور در حوزه شبكه هاي برق،برنامه هاي تشويقي براي سرمايه گذاري 

بخش خصوصي در اين حوزه تدوين شده است.در اين مقاله مطالعه موردي 
تاثيرمكان يابي مولدهاي توليد پراكنده در استان خراسان از منظر كاهش 

تلفات فيدر، افزايش امكان مانور شبكه و بهبود پروفيل ولتاژ بررسي شده 
 است.خالصه نتايج مطالعات به شرح زير است:

مولدهاي نيروگاه بادي خواف،مولدهاي يك مجموعه تجاري در  .1
مشهد ومولدهاي يك مجموعه صنعتي در نيشابور، تلفات ساليانه 

% و 27%، 36فيدرهايي كه به آن متصل شده اند را به ترتيب،حدود 
مولدهاي يك كارخانه صنعتي در بجنورد تلفات % كاهش و 8

 % افزايش ميدهد.17ساليانه اين فيدر را حدود 

» در تمامي فيدرهاي داراي انحراف از ولتاژ ناميشاخص « .2
مولدهاي توليد پراكنده محاسبه شده است.مقدارشاخص فوقپس از 

 اتصال مولدها به فيدر كمتر ميشود كه مطلوب است.

مولدهاي بادي خواف و مولدهاي يك مجموعه تجاري در مشهد،  .3
 امكان مانور فيدرها را با فيدرهاي مجاور فراهم مي آورد.

مطالعات نشان ميدهد كه در صورت جايابي بهينه مولدها، شاخصهاي 
كيفي شبكه همچون تلفات كاهش چشمگيري خواهد داشت. در مكان يابي 
منابع توليد پراكنده، كاهش تلفات توان در بار پيك، لزوماٌ به معني كاهش 

تلفات انرژي در بازه زماني ساليانه نيست. كاهش تلفات انرژي، بستگي 
زيادي به منحني تداوم بار ساليانه فيدر و عوامل ديگري مانند عدم تمركز 

بارهاي فيدر در انتهاي طول فيدر و همچنين كمتر بودن ظرفيت مولدها 
 نسبت به بار ميانيفيدر دارد.
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