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 چکیده : 

بسیاري از کارخانجات، ادارات و خصوصا بیمارستان ها نیاز به منابعي با قابلیت اطمینان باال براي تولید 

الکتريسیته وسیستم هاي گرمايي هوا ساز و آب گرم دارند. از اين رو به مصرف کننده هاي برق که انرژي 

 مورد نیاز شان راخودشان تولید مي کنند تولید پراکنده مي گويند. 

حال حاضر صنعت برق در دنیا دستخوش يک سري تغییرات ساختاري و کلي به منظور دستیابي  در

همزمان و دسترسي همه جانبه به شبکه برق و همچنین استفاده از مزيتهاي تولید پراکنده شده است. سالها 

لید، انتقال، تو و تعدادي تجهیزات متمرکز وظیفه نیروگاههاي بزرگ تولید مي شد رپیش از اين، برق تنها د

توزيع و تامین برق را بر عهده داشتند، اما امروزه تولید و مصرف در يک فضاي رقابتي با يکديگر قرار 

و تجهیزات وملزومات اين صنعت بايد در جهت تقسیم کاربردها و فعالیت هاي خود حرکت  گرفته اند

برق از  شته باشد. در نتیجه اين کار، بازارنمايند تا بدين طريق برق در زمینه تجاري نیز کارآيي بیشتري دا

انحصار چند واحد در هر کشور خارج شده و هزاران تولید کننده جاي آن را خواهند گرفت که در صورت 

 مین کننده برق خود را انتخاب نمايد. ه اين امکان را خواهد داشت که تاتحقق اين امر، مصرف کنند

ختلف به منابع تولید پراکنده مي توان به راندمان باالتر، آلودگي از ديگر داليل عمده رويکرد کشورهاي م

کمتر، انعطاف پذيري در سوخت مصرفي وحذف يا کاهش نیاز به توسعه انتقال وفوق توزيع اشاره نمود. 

که در اين مقاله به انواع تولید پراکنده وتعاريف مربوط به تولید پراکنده، کاربردهاي تولید پراکنده، نحوه 

ال منابع تولید پراکنده به شبکه، بررسي تاثیر منابع تولید پراکنده بر بهره برداري از سیستم هاي قدرت اتص

 ها اشاره شده است.  و قابلیت اطمینان اين نیروگاه
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 مقدمه : 

تولید الکتريسیته اولین فرايند در ارائه الکتريسیته به مصرف کننده هاست. سه فرايند ديگر انتقال توان الکتريکي، 

 توزيع الکتريسیته و فروش الکتريسیته است. 

اهمیت تولید الکتريسیته، انتقال و توزيع آن زماني کشف شد که معلوم شد الکتريسیته براي تهیه گرما، روشنايي 

مورد نیاز براي ديگر فعالیت هاي انساني، مفید است. تولید الکتريسیته غیر متمرکز نیز زماني ممکن  و توان

شد که کارشناسان فهمیدند خطوط برق جريان متناوب مي توانند الکتريسیته را با قیمت ارزان در طول فواصل 

 ال دهند. رانسفورماتورهاي توان، انتقبلند و توسط بهره برداري از مزيت قابلیت تبديل ولتاژ با استفاده از ت

سال، الکتريسیته از منابع مختلف انرژي پتانسیل و به منظور فراهم آوردن انرژي فن آوري  120براي مدت 

یروگاه برق توسط چوب راه اندازي شد، در حالي که امروزه نیروگاه نین للید مي شده است. اوهاي بشر، تو

، سیستم برق آبي و انرژي هسته اي و به میزان کمي با هیدروژن، انرژي ها با نفت، گاز طبیعي، زغال سنگ

خورشیدي، کنترل جزر و مد و ژنراتورهاي بادي کار مي کنند. تولید و توزيع الکتريسیته اغلب در دستان 

ر برخي یبخش خصوصي يا دولتي که خدمات رفاهي عمومي را در اختیار دارند، بوده است. در سالهاي اخ

 ايبه عنوان بخشي از حرکتي براي اعمال فشار بازار به حقوق انحصاري، شروع به خصوصي سازي  دولت ها

تريسیته يلند مثالي از اين نوع است. تقاضاي الکزکرده اند. بازار الکتريسیته نیو شرکتي کردن اين خدمات رفاهي

به کار مي رفته است، ساختن  را مي توان به دو صورت ارضاء کرد. روش اول که تا کنون براي خدمات رفاهي

پروژه هاي بزرگ تولید و ارسال الکتريسیته الزم به اقتصادهاي سوختي در حال رشد، است. بسیاري ازاين 

 ا آلودگي تشعشعي و آب گرفتگي بخشييست محیطي نامطلوب نظیر آلودگي هوا زپروژه ها داراي تاثیرات 

 وسیعي از زمین، هستند. 
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ي مصرف کيرف کردن تقاضاي الکتريکي، در نزدن روش جديدي )روش دوم( براي برطتولید پراکنده به عنوا

کننده ها شناخته شده است. . اين ايده به مصرف کننده هاي الکتريسیته که الکتريسیته مورد نیازشان را خودشان 

  کنند، اين اجازه را میدهد که اضافه توان الکتريکیشان را به شبکه توان بفرستند. تولید مي

بسیاري از کارخانجات، ادارات و خصوصًا بیمارستان ها نیاز به منابعي با قابلیت اطمینان باال براي تولید 

الکتريسیته و سیستم هاي گرمايي هواساز و آب گرم دارند. براي باال بردن قابلیت اطمینان منابع تغذيه و 

نند ک يا کارخانجات انرژي کلي استفاده ميکاهش هزينه ها، برخي از ادارات و کارخانجات، ازتولید ترکیبي 

که اغلب از مواد اضافي نظیر آشغال چوب يا گرماي اضافي حاصل از يک فرايند صنعتي، براي تولید الکتريسیته 

کنند. در برخي موارد، الکتريسیته از يک سوخت تغذيه شده به صورت محلي مانندگاز طبیعي يا  استفاده مي

سپس از گرماي اضافي منبع انرژي گرمايي ژنراتور براي فراهم آوردن آب داغ و شود و  گازوئیل تولید مي

کنند. هنگامي که يک فرايند صنعتي نیازمند مقادير زياد گرمايي است که از  نیز گرمايش صنعتي استفاده مي

ولید تشود، استفاده از يک کارخانه  منابع غیر الکتريکي نظیر سوخت هاي فسیلي يا زيست جرمي تامین مي

 ترکیبي مقرون به صرفه است. 

: تاکنون مسايل نظارتي و تکنولوژيکي بدين مفهوم بوده است که الکتريسیته  مسائل نظارتي و تکنولوژيکي

تولید شده توسط مصرف کننده هاي خانگي را نمیتوان به راحتي و بدون خطر با تغذيه توان ورودي همراه 

تي که يک وق. بخش هاي شبکه برق را داشته باشنديي جداسازي کرد. شرکت هاي الکتريکي بايستي توانا

خط از کار میافتد کارگران بايستي از قطع بودن برق قبل از کار روي آن مطمئن باشند. آنها همچنین وقت 

کنند تا کیفیت برق را در شبکه شان حفظ کنند. تاسیسات پراکنده برق هم میتواند کنترل  زيادي را صرف مي

را مشکل تر کند. با ظهور تجهیزات الکترونیک قدرت با قابلیت اطمینان باال، نصب تجهیزات تولید اين موارد 

انگي، توانند آب داغ خ ترکیبي حتي با اندازه هاي خانگي، اقتصادي و بي خطر شده است. اين تاسیسات مي
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فت در الکترونیک شند. پیشرالکتريسیته و گرمايش خانگي را تولید کنند و انرژي اضافي را به شرکت برق بفرو

 موجب ساده شدن دسترسي به مسايل امنیتي و کیفي شرکت هاي الکتريکي شده است. 

براي برطرف کردن موانع رسیدن به افزايش سطوح تولید پراکنده، تنظیم کننده ها مي توانند توسط تضمین 

 دام کنند. در اياالت متحده، قانونعملکرد تولیدهاي متمرکز و پراکنده برر وي يک زمینه با سطح متغیر، اق

خواهد که برق را از تولید کنندگان مستقل که تحت پوشش قوانین و بیمه  فدرال از شرکت هاي الکتريکي مي

هستند خريداري کنند. تولید پراکنده به سوخت فسیلي محدود نشده است. برخي از کشورها و مناطق در 

ابل توجهي در توربین هاي بادي و احتراق زيست جرمي هستند. حال حاضر داراي منبع انرژي تجديد پذير ق

افزايش تولید پراکنده نیازمند تغییر در فن آوري مورد نیاز براي مديريت انتقال و توزيع الکتريسیته است. در 

اين صورت نیاز فزاينده اي به اپراتورهاي شبکه براي مديريت شبکه ها به صورت فعال به جاي غیر فعال 

واهد داشت. با افزايش مديرت فعال، مزاياي اضافي براي مصرف کننده ها به وجود خواهد آمد که وجود خ

اين مزايا به صورت معرفي با حق انتخاب هاي بیشتري به نسبت خدمات تغذيه ي انرژي و رقابت بیشتر 

کتريسیته ي توزيع الخواهد بود. اما به هر حال رفتن به سوي مديريتي فعال تر، میتواند مشکل باشد. شبکه ها

يک حق انحصاري طبیعي هستند و بنابراين به شدت قانونمند شده اند تا هزينه زيادتري با کار مصرف کننده 

ها بدست نیاورند. سرمايه گذاري شبک يک معیار کلیدي براي تعیین هزينه هايي است که شبکه میتواند به 

اي شان را در چارچوب کاري فراهم شده توسط قوانین کنند تا مزاي مصرف کننده ها بدهد. شبکه ها سعي مي

شان، حداکثر کنند. در حال حاضر چنین قوانیني خیلي مناسب تشويق به انجام رفتارهاي ابداعي توسط شبکه 

ها نیستند. به نظر میرسد که اين امر هم براي توسعه شبکه ها و هم براي زياد شدن سطح تولید پراکنده که به 

شود، مانع ايجاد کند. اما نشانه هايي وجود دارد که مقامات نظارتي در حال آشنا شدن هر  ميشبکه ها اضافه 

چه بیشتر با موانع بالقوه هستند و در حال ارائه قوانین هزينه هاي اتصال و شرايطي براي فعال کردن تولید 

عظیمي از  سیل تولید، بخشکننده هاي پراکنده براي شرکت در بازار الکتريسیته هستند. علي رغم وجود پتان
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تغذيه برق از طريق منابع انرژي غیر متمرکز، اعتبارات انرژي، کنترل جمعیت و پايداري سیستم کماکان موارد 

 کنند.  مهمي اند که گسترش اين فن آوري را محدود مي

مامي ت براي حفظ کنترل و پايداري سیستم قدرت در برخي از شبکه ها، مصرف کننده هاي همسايه بايستي

توان الکتريکي اي را که ممکن است يک مصرف کننده )که تولید کننده هم هست( تولید کند، استفاده کنند. 

اين امر تضمین میکند که يک جريان توان الکتريکي خالص از ژنراتور به مصرف کننده در شبکه توزيع 

شد تولید پراکنده را با اسامي وجود دارد، حتي اگر در توزيع محلي يک برون ريزي محلي وجود داشته با

 گويند. مي DGبه طور مخفف تولید پراکنده را  ١کنند. مختلفي خطاب مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Dispersed Generation ،Distributed Generation  ،Power Distribution  ، Generation  Embedded 

،Distributed Resources 
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 فصل اول

 

 انواع تولید پراکنده

 و 

 تعاريف مربوط به تولید پراکنده
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 ( انواع تولید پراکنده ١ -١

، ٢يتراقحتوان توربین هاي گازي ا ترين آنها مي باشد، که از مهم تولید پراکنده داراي انواع گوناگوني مي

و  ٧، سلول هاي سوختي٦، انرژي بیوماس٥، توربین هاي بادي٤، توربین هاي کوچک٣وسايل ذخیره انرژي

 را نام برد.  ٨سلول هاي خورشیدي

 توان از ديد تکنولوژي اين تولیدات پراکنده را به سه دسته عمده تقسیم نمود:  مي

 ( تکنولوژي گازي ١

 ( تکنولوژيهاي انرژي نو ٢

 ( وسايل ذخیره انرژي ٣ 

که در آن تکنولوژي گازي شامل توربین هاي احتراقي گازي، توربین هاي کوچک و سلول هاي سوختي 

میباشد. تکنولوژيهاي انرژي نو شامل انرژي نهفته طبیعي، توربین هاي کوچک بادي، سلول هاي فتوولتائیک 

. مي باشند CAES١٠، سوپرخازن، سدهاي ذخیره آب و٩SMESوسايل ذخیره انرژي شامل باتري، میباشند. 

[2]،[1] 

 

 

 

 

                                                           
2 - Combustion Gas Turbine 
3 - Energy Storage Devices 
4 - Micro Turbine 
5 - Wind Turbine 
6 - Biomass Power 
7 - Fuel Cells 
8 - Photovoltaic Arrays 
9 - Superconducting Magnetic Energy Storage 

10- Compressed Air Energy Storage 
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 ( توربین هاي گازي احتراقي ١ -١ -١

گیرد هم اکنون در شبکه انتقال ايران  تکنولوژي توربین هاي گازي سال هاست که مورد استفاده قرار مي

 باشند.  دهي مي ر حال سرويسباال دتوربین هاي گازي زيادي با توان خروجي 

توربین هاي گازي مورد بحث در اينجا خیلي کوچک تر از توربین هاي گازي به کار رفته در شبکه انتقال 

 بوده و توان خروجي پايین تري دارند. 

( هوا با عبور از کمپرسور فشرده شده سپس با سوخت ترکیب ١-١در اين نوع توربین ها مطابق شکل )

و پس از احتراق باعث گردش توربین و در نهايت توسط ژنراتور باعث تولید توان میشود. اين توان  میگردد

شود. در اين فرآيند میتوان از حرارت تولید  تولید شده هم توسط مبدل هاي توان به شبکه تحويل داده مي

 تفاده نمود. شده در توربین، که مورد استفاده نیست، جهت سیستم گرمايش يا هر هدف ديگري اس

  

 

 [2]( سیستم بازيافت حرارت١-١شکل )
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 توربین هاي گازي احتراقي داراي مزايا و معايبي هستند که در زير شرح داده شده اند. 

 مزايا :

 ( راندمان باال و هزينه پايین ١

 ( توانايي تولید دماي باال ٢

 ( مشتريهاي زياد در بازار برق ٣

 ( نسبت توان به وزن باال ٤

 و قابل اطمینان بودن  ١١( در دسترس بودن٥

 ( رنج بهره برداري وسیع از توان خروجي ٦

 معايب :

 ( کاهش راندمان با کاهش بار ١

 ( حساسیت به شرايط محیطي )دما، ارتفاع( ٢

 ( هزينه و راندمان واحدهاي کوچک آن به اندازه واحدهاي بزرگ قابل قبول نیست. ٣

  

از جمله تولیدکننده هاي انرژي است که به راحتي در هر نقطه اي قابل نصب بوده توربین هاي گازي احتراقي 

 باشند، که به نظر میرسد نقش آنها را در آينده کم رنگ نمايد. ولي داراي فاکتور آلوده کنندگي هوا مي

  

                                                           
11 - Availability 
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  گیري نتیجه

 همان طور که در فصل اول و دوم بررسي شد منابع تولید پراکنده داراي انواع گوناگوني میباشند که با توجه

به تنوع جغرافیايي در کشور میتوان از بسیاري از اين منابع در مناطق مختلف جهت تولید برق استفاده کرد. 

از ديگر نکات قابل توجه، طبیعت دوست بودن اين منابع در بسیاري از موارد است که از نظر زيست محیطي 

( Renewableاز منابع تجديدپذير)بسیار مفید ارزيابي میشود و همچنین استفاده بسیاري از اين مولدها 

انرژي میباشد و با توجه به اينکه منابع انرژي فسیلي در حال اتمام میباشند لزوم استفاده بیشتر از اين منابع به 

 نظر میرسد. 

اين منابع همچنین کاربردهاي مختلفي در شبکه هاي توزيع دارند که متناسب با نیازمنديهاي بارهاي مختلف 

اين کاربردها استفاده کنیم. از اين جمله میتوانیم به تولید پراکنده آماده به کار که براي تغذيه بارهاي میتوانیم از 

 حساس به کار میرود، کاربردهاي محلي و مناطق دوردست و تأمین بار پايه اشاره کنیم. 

ز جمله اين داراي مزاياي فني قابل توجه اي مي باشد. ا DGدر فصل سوم به صورت مختصري ديديم که 

مزايا مي توان به اصالح ولتاژ، تأمین توان اضطراري و کاهش تلفات اشاره کرد اما مسأله اي که بیشتر به آن 

بر قابلیت اطمینان سیستم بود که با بررسي قابلیت اطمینان در سیستم هاي توزيع و  DGپرداخته شد تأثیر 

مي تواند ساعات قطعي برق را به حداقل میرساند و  DG، مشاهده کرديم که استفاده از DGانتقال شامل 

در يک سکشن  DGقابلیت اطمینان سیستم را بیشتر میکند، ضمن اينکه بايد توجه داشت، براي استفاده از 

خاص مطالعات و بررسیهاي زيادي الزم است که از آن جمله میتوان به بررسي منحني تداوم بار آن سکشن 

 ي که شبکه براي ما تولید میکند اشاره کرد. و همچنین بررسي مقدار بار

بر هزينه ها و قابلیت اطمینان بررسي شد که در درجه اول ديديم  DGاما در فصل چهارم نقش ماژوالر بودن 

ماژوالر بودن واحدها تأثیر زيادي بر قابلیت اطمینان دارد و اين کار را با بررسي میزان ساعاتي که بار ما تغذيه 
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ورت استفاده از آلترناتیوهاي مختلف انجام داديم و مشاهده شد که در صورت استفاده از نمیشود، در ص

واحدهاي کوچکتر که به صورت موازي با هم کار میکنند میزان ساعاتي که بار ما تأمین نمیشود به حداقل 

به اين  داريم مي رسد. سپس با بررسي يک بار در حال رشد و باز هم آلترناتیوهايي که براي تأمین ين بار

نتیجه رسیديم که در صورت استفاده از واحدهاي کوچک و خريد آنها به تناسب رشد بار که باعث مي شود 

 cents/ KWhrهزينه ها به آينده موکول شوند و تأخیر در سرمايه گذاري ما ايجاد شود، هزينه ما بر حسب 

براي ما بسیار مهم هستند باز هم لزوم استفاده از کمتر میشود و اين مورد با توجه به اينکه هزينه هاي تولید 

 اين واحدها را بیشتر نشان میدهد. 

 به صورت خالصه مي توان گفت : 

با توجه به نیاز روزافزون کشور به تولید برق، و در نظر گرفتن اينکه منابع انرژي فسیلي رو به اتمام هستند، • 

 ولید برق امري ضروري به نظر میرسد. ( در تRenewableاستفاده از منابع تجديدپذير )

منابع تولید پراکنده داراي انواع گوناگوني میباشند که با توجه به شرايط جغرافیايي کشور و همچنین مناطق • 

 بسیار دورافتاده کشور میتوانیم از اين منابع جهت تولید برق استفاده نمايیم. 

یزات، اصالح ولتاژ، باال بردن قابلیت اطمینان و. . . از کم کردن تلفات در خطوط انتقال، افزايش عمر تجه• 

 جمله مزاياي فني اين منابع هستند. 

با توجه به بررسي که انجام داديم اين منابع داراي تأثیرات فني و اقتصادي زيادي بر بهره برداري ما از • 

استفاده  ر به مصرف کنندگانسیستم هاي قدرت هستند که میتوانند جهت تأمین تواني مطمئن و با هزينه کمت

 شوند. 

ماژوالر بودن اين واحدها ضمن باال بردن قابلیت اطمینان سیستم و کم شدن ساعات قطعي برق، با به تعويق • 

 در تولید میباشد، کمتر مي کند. انداختن سرمايه گذاري، هزينه تولید را که از مهم ترين عوامل
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