مزایای استفاده از نیروگاه های تولید پراکنده
نیروگاه های تولید پراکنده به دلیل اینکه اکثرا از انرژی های تجدید پذیری بررای تولیرد
انرژی الکتریکی استفاده می کنند  ،از لحرا للرودگی و....مناسرس هدرتند .بکرا گیری
تولیدات پراکنده د سیدتم توزیع مزایای زیدت محیطی ،اقتصادی وفنی بدیا زیادی ا
به دنبال دا د.برای سیدن به این مزایا تولیدات پراکنده باید دا ای اندازه مناسرس بروده
ود مکان های مناسس نصس شوند.
بطور کلی استفاده از نیروگاه های با تولیدات پراکنده در شبکه قدرت مزایای زیر را به همراه دارد:
-1کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات قدرت
-2کاهش تلفات انتقال قدرت
-3سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاه ها
-4زمان نصب وبهره برداری کوتاه این نیروگاه ها
-5تحقیق خصوصی سازی واقعی با تبدیل سرمایه گذاران بزرگ به سرمایه گذاران کوچک
-6کاهش آلودگی های زیست محیطی وصوتی نیروگاه نیروگاه های بزرگ
-7کاهش تلفات با جایابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه های توزیع
-8آزاد شدن ظرفیت سیستم های انتقال وتوزیع اعم از خطوط وپست ها
-9استفاده بعضی از منابع تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر
-10امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه
همچنین می توان مزایای اقتصادی  DGرا از دید مشترکین واز دید شرکت توزیع الکتریکی بررسی
کرد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مزایای اقتصادی  DGاز دید مشترکین

-1کاهش هزینه های خرید انرژی,بخصوص در مورد بارهای حرارتیی ببخیار ,آگ گیرس وسیسیتم
خنک کننده )در روش تولید همرمان برق وحرارت ب )CHPمتوان یخیار ییا آگ گیرس میورد نییاز
فرآیندهای مختلف را تامین کرده ویا در مواردی که نیاز به گرس سازی ویا خنک سازی محیط باشد
از آن استفاده کرد.
-2کاهش نگرانی های ناشی از نوسانات نرخ انرژی  DG:به مشترکین این امکان را میی دهید کیه
ریسک بیشتری در بازار انرژی داشته باشند,چون که در حقیقت مشترکین با استفاده از DGخود را
از این نوسانات رهایی داده اند.
-3افزایش قابلیت اطمینان  DG:می تواندسبب کاهش خاموشی های ناشی از شبکه شیود کیه ایین
امر خود سبب کاهش زمان خاموشی وهمچنین کاهش نگرانی هیای موجیود در زمینیه ایمنیی میی
شود.
-4بهبود کیفیت توان DG:می تواند توان وانرژیبا کیفیت باال به مشترکین تحوییل دهید ولیذا ایین
امرسبب کاهش ویا از بین رفتن نگرانی های موجود در زمینه نوسیانات ولتیاژ شیبکه وهارمونییک
هایی می شود که برروی بارهای حساس مشترکین تاثیر می گذارد.
-5منبع جدید درآمد DG :این امکان را به مشترکین می دهد که بتوان انرژی تولییدی خیود را بیه
فروش رسانده ویا حالت کمکی برای بازاریابی داشته باشد.

مزایای اقتصادی  DGاز دید شرکت توزیع الکتریکی
-1جلوگیری از افزایش ظرفیت شبکهDG:به عنوان یک منبع کمکی واضافی به تیامین انیرژی میی
پردازد ولذا می تواند تا حدودی شرکت توزیع را از ایجاد سیستم جدیدتولید,انتقال وتوزیع بازدارد.
-2کاهش تلفات الکتریکی در بخش انتقال وتوزیع :با نصب ,DGشبکه انتقال وتوزییع بیه منریور
حمل وارائه انرژی به مشترکین کوچکتر شده ولذا تلفات نیز کاهش می یابد.
-3به تاخیرانداختن وبه روز آوری شبکه های انتقال وتوزیع:با استفاده از ,DGشرکت های توزییع
می توانند جوابگوی رشد بار بوده ولذا با تاخیر زمانی نسبت به بهبود ظرفیت اقداس کنند.
-4تامین توان راکتیو:برخی تکنولوژی DGمانند موتورهای رفت وبرگشتی می تواننید تولیید تیوان
راکتیو کنند.این امر سبب کمک به تقویت وپایداری ولتاژ شبکه می شود.
-5کاهش تراکم

