
 

 

 

 לרשת מתח גבוה: DGחדירת מתקני ייצור מבוזרים 

 השפעות תפעוליות ודרכי התמודדות
 

Distributed Generation Penetration on   

Distribution Network: Operational Impact 

and Solution Forms 
 

 
 2017לכנס מהנדסים אילת  תמוגש וז עבודה

 

 עדי זדה  
 

 2017 נובמבר

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 לרשת מתח גבוה: השפעות תפעוליות ודרכי התמודדות DGחדירת מתקני ייצור מבוזרים 

 

 

                                                                              
                                                                                    1 

 מבוזרים ייצור מתקני – 1
 מתקן .מתחדשות אנרגיות על המבוססים ייצור ומתקני קונבנציונליים ייצור מתקני הם מבוזרים ייצור אמצעי
חוק יסוד בטבע האומר כי אנרגיה לעולם  קיים. חשמלית לאנרגיה אחת מצורה אנרגיה המרת מבצע הייצור

לא מתכלה, היא רק משנה את צורתה, חוק זה נקרא חוק שימור האנרגיה. כאשר מתייחסים למקורות אנרגיה 
לשימוש האדם, יש להבדיל בין מקורות אנרגיה מתכלים (נחצבים מקליפת כדור הארץ) לבין מקורות אנרגיה 

 ואנרגיה מתחדשות אנרגיות: בהתאם למקור האנרגיה שלהם סוגים לשני יםמתחלק הייצור מתקני .מתחדשים
 .וחוהר(השמש)  הסולרית טכנולוגיותמ הם השכיחים מתחדשות אנרגיות מסוג הייצור מתקני .קונבנציונלית

(לרוב  גנרטוריםהמחוברות ל טורבינותייצור קונבנציונליים מתבססים על שריפת דלקים להנעת  אמצעי
 .מידיניתנים לאגירה בצורה נוחה לשימוש  )ופחם נפט, גז( פוסילית באנרגיה שמקורם הדלקים. )סינכרוניים

הייצור של חברות החשמל בדרך כלל יהיה מסוג אנרגיה קונבנציונלית עקב יכולת השליטה  אמצעי
 הקרינה עוצמת לחסדי נתונים אנו ירוקה אנרגיה ממקור בייצורהאבסולוטית על הספק הייצור (גנרטור וכו'). 

 הדלקים בכמותהרוח בעוד שבמערכות לייצור אנרגיה מסוג קונבנציונלי אנו שולטים  תומהירו השמש של
אנרגיה ממתקן  העברת .חשמלית לאנרגיה אחד אנרגיה ממקור המרה לבצע הוא שנותר וכל לשימוש הזמינים

הייצור לעומס נעשה על פי הביקוש, צריכת האנרגיה צריכה להיות שווה ליצור האנרגיה ובכך נשמר תדר 
יכולת  תאובירידת העומס נוריד  התאםבהמערכת קבוע. בעליית העומס נדאג לעלות את יכולת הייצור 

 הייצור בהתאם.  
 בחוזקאת היכולת לשלוט על ייצור האנרגיה מכיוון שאנו תלויים  איןרוח ושמש  מסוגמתחדשות  באנרגיות

ירוקים עדיף לייצר הספק מקסימלי  ממקורות אנרגיה ייצורב. השמש ועוצמת הרוח מהירות, האנרגיה מקור
אנרגיית  ויסותו מאפשרים קונבנציונליים יצור מתקניי. מקסימלית בצורה האנרגיה מקורלנצל את משאב  כדי

דלק לטורבינה  להזריםנוכל  עולההייצור, ככול שהעומס  הספק אתייצור וישנה האפשרות לתכנון מראש 
להוריד את המצערת ולייצר פחות  ,לחילופין או, הייצור הספק את לעלות ובכך הגנרטור הספק את לעלותו

חשמלית ללא תלות בזמן או במקום. נוכל לומר שאנרגיה קונבנציונלית יכולה לעקוב ואף לתכנן  אנרגיה
ייצור מסוג אנרגיות קונבנציונליות עונים לדרישה של המונח  מתקניהייצור מול הביקוש,  תאת יכול מראש

Dispachability ונקראים Generation Dispatchable. 
Dispachability –  לבצע, הביקוש אחר לעקוב, הייצור מתקן של הייצור הספק את מראשהיכולת לקבוע 

 .דקות במספר המתקן את להפעיל וא פסיקלהו הייצור אנרגיית על שליטה בקרת
    Non Dispatchש נקראיםבטכנולוגיית רוח ושמ העובדים מתחדשותייצור מסוג אנרגיות  מתקני

Variable renewable energy. הייצור מסוג אנרגיות מתחדשות אשר עונים על הגדרת  מתקני
Dispatchable שימוש בגנרטור המחובר  הנעש בהם אשראלקטרי -והידרומסה -ביודלק, -ביומסוג  הינם

באיור הבא ישנה הדגמה של עקומת האנרגיה, מים נופלים או דלקים.  במשא על שליטה כשישנהלטורבינה 
המתחדשות לא יכולות לספק את הביקוש והאנרגיות הקובנציונליות מופעלות לאורך ביקוש ובה האנרגיות 

 כל עקומת הביקוש.
 
 

 
 

  PV וולטאיות-פוטו מערכת -סולרית  טכנולוגיה – 1.1
 וולטאי הוא-וולטאי, התא הפוטו-על התא הפוטוהשמש  מקרינת אורוולטאיות מייצרות חשמל -פוטו מערכות

שהופך את המתח והזרם  ההתקןחומר מוליך למחצה, בעיקר סיליקון, שניתן להתאימו לשחרור אלקטרונים. 
-פוטו מערכת .AC -ל DC -הישר שמייצרים התאים הסולאריים למתח חילופין הוא הממיר הסולארי מ

וולטאיות אינה דורשות אור שמש בוהק כדי לפעול ויכולות ליצור חשמל אפילו בימים מעוננים, מאחר 

אנרגיות 
 מתחדשות 

אנרגיות 
 קונבנציונליות  

פער הדורש הפעלת  עקומת הביקוש
אנרגיות 

 קונבנציונאליות
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וולטאיות מורכבות ממערכים של -וייצור האנרגיה שלהן משתנה לפי עוצמת אור השמש. מערכות פוטו
 מבנההבא ניראה באיור מודולים של תאים בדידים המחוברים יחד וממירים את קרינת אור השמש לחשמל. 

 .PVוולטאית -מערכת פוטו

 
 CSP סולריותתרמו  מערכת -טכנולוגיה סולרית  – 1.2

 מערכותעובדת בדרך של חימום נוזל לצורך הפעלת מנוע חום, שמייצר חשמל.  סולריתמערכת תרמו 
 מתחמם שם( במרכזו שמש מגדל עם ענק כשדות או מראות של ענק כשדות נראות סולארית תרמו אנרגיה

הנובע מריכוז  החוםמייצר חשמל באמצעות  סולריתייצור המבוסס על טכנולוגיה תרמו  מתקן .)הנוזל
 אנרגיית השמש 

 )שמן או מים(אוויר,  תווך חומר לחמם וכך השמש אור קרני את למרכזומראות שמטרתם  עדשות ע"י
האנרגיה  ,גז או קיטור טורבינת"י ע המונע גנרטור בעזרת. תרמית אנרגיה המניב גבוהות לטמפרטורות

  Power  Solarבשם גם קרויה המערכת התרמי הנוזל חימום בשלהתרמית מומרת לחשמל. 
Concentrating )CSP( .תקנימש רואים אנו CSP קונבנציונליות כוח לתחנות דומה באופן חשמל מפיקים ,

 המרת וביעילות האופטית ביעילות תלויה המערכת של יעילותה. טורבינה הנעת לשם בקיטור שימוש נעשה
ואף  85%של נצילות להשיג מאפשר CSP בטכנולוגית וחום כוח של משולב שניצול כך, המיתקן של החום
 סולארית.-תרמו למערכת מבנה ניראה הבא באיור מסחרי. לשימוש מיועדת סולארית תרמו אנרגיה .יותר

  
 

  רוחהטכנולוגית  1.3
, האוויר בלחץ שינויים"י ע נקבעים וכיוונה הרוח מהירות. הרוח במהירות תלוי מרוח חשמל ייצור

 וממירה) קינטית(אנרגיה  הרוח של ישר בקו התנועה את מנצלת מרוח המופקת אנרגיה .שלו ובטמפרטורה
 המחובר, גנרטור באמצעות חשמלית לאנרגיה הופכת וזו כנפיים מערכת סיבוב"י ע מכאנית לאנרגיה אותה
רוח היא מערכת הכוללת את המגדל, התא ולהבי הטורבינה. כאשר  טכנולוגיית .הרוח טורבינת לכנפי בציר

רוח נושבת דרך להבי הטורבינה, הכוחות האווירודינמיים המופעלים ע"י האוויר גורמים ללהבים לסובב את 
 בהתאם הרוח נותטורבי את לסווג ניתןהרוטור וייצור החשמל מתבצע בעזרת גנרטור המותקן בטורבינה. 

 :הרוטור פעולת לאופן
, הרוח בכיוון תלוי הרוטור את הדוחף הגרר וכוח היות. הגרר כוח"י ע פועל"סבוניוס":  אנכי רוטור .א

 כתוצאה. רגע בכל הרוטור של למיקום בהתאם הרוטור של סיבוב כדי תוך תשתנה שלו העוצמה
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(עולה ויורדת  מתנדנדת אלה קבועה תהייה לא שלו המהירות הרוטור של סיבוב בכל מכך
 לסירוגין). 

 צדיאנכי "דרייה": פועל ע"י כח העילוי. כח העילוי נוצר כתוצאה מהפרשי מהירות בין שני  רוטור .ב
 הלהבים בגלל המבנה שלהם שדומה לכנף מטוס. הרוטור של הטורבינות מסתובב במהירות קבועה.

עם  מאוורר הדומה בעיקרו לזה של אופקי: פועל ע"י כח העילוי. ברובן בעלות מבנה רוטור .ג
סוגי טורבינות הרוח, מסתובבת במהירות  . נפוץ ביותר מבין כלהפוך וך אופן פעולתא מדחף כנפי

    חלקה והרוטור בעל אמינות גבוהה. 
 .רוח טורבינת מערכת מבנה ניראה הבא באיור 

 
 טכנולוגיה קונבנציונלית .41

נעשה שימוש בגנרטור כמרכיב עיקרי אשר תפקידו להמרת אנרגיה תרמו  הקונבנציונלייםהייצור  במתקניי
הכוללת  ליתדינאמית לאנרגיה חשמלית. הדלקים המסורתיים להפעלת גנרטורים הינם מסוג אנרגיה פוסי

אלו הם משאבים מתכלים אשר כדור הארץ מייצר  –גז ,נפט ופחם  -פוסילית אנרגיהסולר, מזוט גז ופחם. 
חילת דרכם של מקורות האנרגיה ת יוני שנים והעתודות שלהם מתמעטות במהרה.אותם במשך מיל

הוא  ן שני סוגי מקורות האנרגיהההבדל בי .הפוסילית, כמו של רוב מקורות האנרגיה המתחדשת, בשמש
שאנרגיה פוסילית היא למעשה אנרגית שמש שנאספה לאורך תקופה ארוכה ונקשרה לתרכובות כימיות 

 בדרךמקורות האנרגיה המתחדשים  לעומת זאת ,ר כך לשרוף, לפרק ולהפיק מהן אנרגיהשונות שניתן אח
יתרונותיהם הגדולים של מקורות האנרגיה הפוסילית על פני . אמת בזמן היא והפקתם, יותר זריםכלל מפו

המקורות המתחדשים הם בריכוז שלהם ובקשירה שלהם. מקורות פוסילים הם למעשה שאריות חומר אורגני 
ניתן להפיק כמות יחסית גדולה של חומר עתיר לכן שהצטברו באזור מסוים במשך תקופות ארוכות מאוד, 

אפשר לשנע אותה בקלות ממקום למקום על ידי ושקעת משאבים לא גדולה אנרגיה בשטח מצומצם תוך ה
 העברת אותן תרכובות. 

 נוצר הפחם .רוח, שמש וגלים לעומת זאת, אי אפשר לאגור או להעביר ממקום למקום בצורה פשוטה
 הביו. לחץ תחת באדמה שנקברו קדמוניים"ח מבע נוצר והנפט לחץ תחת באדמה שנקברו קדמוניים מצמחים

 של כימית מאנרגיה החשמל ייצור תהליך את רואים הבא באיור .מפסולת הנפלטים גזים עקב נוצר גז
 .ההולכה לרשת המגיעה חשמלית לאנרגיה ועד חומרים

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%97%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%97%D7%A3
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 רשת חלוקה מתח גבוה מסורתית  מבנה – 2
 המשנה תחנתשל  גבוה תחנבנתה כמערכת שקולטת את ההספק במסדר מ גבוה מתחבאופן מסורתי רשת 

 .אלה ם(התחמ"ש) ומזרימה אותו לעבר הצרכנים לאורך קווי החלוקה, ללא מקורות אנרגיה לאורך קווי
בנויה בצורה רדיאלית. הזרם הגבוה ביותר יהיה בתחילת הקו וידעך לאורך  גבוה תחמערכת החלוקה במ

 ניתן לראות את זרמת האנרגיה ברשת מתח גבוה מסורתית.  הבא באיורהקו. 

 
מתח של  יהיה נמוך מתחבתכנון רשת אספקה נדרש להבטיח רמת מתח תקינה, בנקודת החיבור לרשת 

230V±10%שכןמפל מתח,  . זרימת האנרגיה בכיוון אחד (מפ"צ בתחמ"ש ועד לצרכנים) יוצרת 
רמה שהוגדרה מראש מתחילת הקו ועד סופו. על מנת לשמור על דעיכת מתח עד רמה מההמתח דועך 

ראש, בשלבי התכנון והתפעול דואגים לשמור על הפרמטרים הבאים המשפיעים על מפל המתח שהוגדרה מ
 בקו: 

 גבוה (בהתאם למקדמי ביקוש סוגו ואופיו). מתחעומס הצרכנות בקו  –מצד הצרכן  .1
 , בהתאם לסוג השנאים והספקתם. שלהם החתך ושטחיסוג המוליכים  –מצד הרשת  .2

 המתח ברשת חלקוה מתח גבוה      ויסות – .12        
פרמטרי הקו (שטח חתך של מוליכי הרשת וכו') דואגים שמפל המתח ברשת  בשובח גבוה מתח רשת בתכנון

, כך שהצרכן המרוחק ביותר מהמקור יקבל את ערך המתח הנומינלי הדרוש 3%לא יעלה על ערך של כ 
קיימים ארבעה גורמים המביאים לשינויים במתח הרשת ולסטיות מהערכים  למעשה לעבודתו התקינה.

 הנומינליים של מתח ותדר ברשת והם: 
 .א. שינוי מתח תקופתיים     
 הפרעות ברשת כתוצאה מקצר, ברקים וכו'. ב.     
 .גבוה מתח צרכני או חשמל חבר של שונות מיתוגהנובעים מפעולות  פתאומייםג. שינויי מתח      
 .למערכת עומסים מחיבור הנובעים. מפלי מתח ד     

 הן שאף נוספות לתופעות גם להתייחס יש, מתח למפל כפונקציה החתך שטח לבעיית בנוסף, אחרות במילים
 תופעות .בתדר ושינויים לצרכן המסופק במתח סטייה עימם גוררים אשר  הרשת בקווי מתחים מפלי יוצרות

 סטייה כל. פתאומיים מתח ושינויי קצרים כגון שונות מהפרעות וכן משתנה מהעמסה כתוצאה נובעות אלה
גבוה  מתח ברשת המתח לוויסותשיטות  3 ישנם .החשמל באיכות כפגיעה נחשבת מהתדר או המתח מגודל
 בתחמ"ש הינה השיטה העיקרית.  אינהש שלהקונבנציונלי  הדרגות במשנה שימוש כאשר

  שנאיה של הדרגות במשנהדרגות השנאה  שינוי. א
 ע"י מערכת בקרה משנה הדרגות בתחמ"ש תמיד דואג למתח  -. שינוי יחס ההשנאה של שנאי בתחמ"ש  1    

  כלשהו בתחום פועלו עומס תחת ההשנאה יחס שינומאפשר את  משנה דרגותשבתחמ"ש.  בפ"צתקין         
 . שימוש נעשה שבה העיקרית למעשה ואף מאוד שימושית זו שיטה .קבועות דרגות של קפיצות ע"י        

 כשבדרך דרגות השנאה 3לכל שנאי מ.ג/מ.נ ישנם  –. שינוי יחס ההשנאה של שנאי חלוקה בקו 2   
   לבצע נאלצים. לעיתים בעת הפרעה ברשת מ.נ אנו האמצעית הדרגה על יכויל הדרגות משנה כלל       
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 הדבר  לעיתיםובכך לשנות את איזון העומסים שרשת מ.ג מתוכננת לו,  נמוך במתח אספקההעברות        
 . בקו החלוקהמתח וניתן להתגבר עליהם ע"י העלאת דרגתו של השנאי גורר למפלי        

 שינוי ,שינוי זה מתבצע ע"י שינוי התנגדות מוליכים או כבלים – ברשת המתח מפל ערך שינוי .ב
 במקביל. הפועלים/המחוברים ושנאים קווים של וניתוק חיבור וכן) ניתן(אם  אורכם, שלהם החתך שטח     
 בטור המחובר קבל, ברשת הריאקטיבי ההספק ערך שינוי -לרשת מתח גבוה  בטורקבל  התקנת. ג

 לרשת מביא להקטנת ההיגב ההשראתי ולהגדלת המתח במקום החיבור.    
     אקטיביתגבוה  מתח חלוקהרשת  מבנה – 3       

 ות, בטכנולוגיDG ייצור מתקניי יותקנוגבוה  מתחכאשר לאורך קווי חלקוה הופכת להיות אקטיבית  רשת
 וילאורך קו DGייצור  מתקנייחיבור  עותי,משמ באופן משתנה המסורתית החלוקה מערכת תפקוד. שונות

צור יבהיקף הי הה תלוייהיתכיוון זרימת האנרגיה בקווים ו ויםלאורך הקו הזרםהחלוקה יגרום לשינוי עוצמת 
 מזה גבוה להיות עלול מסוימות בנקודותבקו  המתח של הצרכנים באותו הזמן. ובעומס DG -ה במתקני

סף הספק אותו  שקייםנובע  מכאן ,עולה על הביקוש DG -ה קניתמ של הייצור כושר כאשר, הקו שבתחילת
נושקת לגבול העליון המותר. הלקו כך שבנקודת החיבור תתקבל רמת מתח  DGהייצור  ממתקןניתן להזרים 

 תמיד כיםערו םמקדמי הביקוש, אינוקיימות אשר תוכננו ע"י חישוב ספציפי של העומסים  גבוה מתח ותרשת
לצד צרכנים ברשת  DGילוב של יצרנים פרטיים ש מתקני הייצור שיוספו לרשת. שלספק הלקלוט את ה

המקומית לצרכנים מקטינה את הזרם הנצרך מרשת מתח גבוה ואת יתרון בכך שאספקתם  החשמל מהווה
האבודים הנלווים לו. מתקני הייצור אינם נשלטים ע"י חברת חשמל, מתקן הייצור מחובר לקו על פי מקומו 

שות הנ"ל מתרחפעולות המיתוג ש כךהגאוגרפי ומתחבר לקו (מוסר הספק) ומתנתק מהקו (עקב תקלה וכו'), 
ניתן לראות סכמת רשת הבא  באיור בקו. החשמל איכותעל  לרעהבצורה דינמית ומהירה ולכן משפיעה 

 אקטיבית.  חלוקה

 
 למתקן הייצור הפרטי והעומס  VLזה נגדיר את נקודת החיבור המשותפת  שלבב

                                                                        Point of common coupling                  
ישנו הריכוז אנרגיות משני כיוונים, זרימת אנרגיה מכיוון מתקן הייצור אל הרשת מתח גבוה וגם  VL בנקודה

 . (הצריכה) זרימת אנרגיה לכיוון העומס
 לעמוד בתקנים או בהנחיות של בעל הרשת יםונדרש גבוה מתח לרשת מתחברים DGיצור  מתקניירוב 

, למרות זאת כדי בלבדהמייצר אנרגיה אקטיבית   P.F=1 הוא אחד שנדרוש. מקדם ההספק (חברת חשמל)
לצרוך או לספק אנרגיה  מהגנראטור או מהממירנדרוש   VLלהגביל את שינויי המתח בנקודת החיבור 

 להתחבר יכולאנרגיה ומעביר אותה לרשת מ.ג, כאשר מתקן הייצור  מייצרמתקן הייצור  .ריאקטיבית לרשת
  .תצורות בשלוש לרשת
cosφהספק  בגורם • =  בנקודת גבוה מתח לרשת בלבד אקטיבי הספק מוסר הייצור שמתקן כך, 1

  המשותפת  החיבור
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, קיבולי הספק בגורם • cosφ < מתח  לרשתכך שמתקן הייצור מוסר הספק אקטיבי וריאקטיבי  1
 גבוה בנקודת החיבור המשותפת 

, השראי הספק בגורם • cosφ <  צורךומתח גבוה  לרשתכך שמתקן הייצור מוסר הספק אקטיבי  1
 .המשותפת החיבור בנקודת גבוה מתח רשתמה ריאקטיביהספק 

מתקניי יצור המחוברים לרשת מ.ג וכל מתקן ייצור מחובר בתצורת גורם  שלושהניתן לראות הבא  באיור
  ההספקים. מסירת כיווןהספק שונה, כאשר ניתן לראות לכל מתקן ייצור את 

 
 גבוה מתח קוב )וההגנות(ציוד הרשת  על DG ייצורהשפעת מתקני  – 3.1

ייתכן ויגדיל את  מתקןה שמוסר ספקהה מתחבר לרשת מתח גבוה לפי מיקומו הגאוגרפי, DGייצור  מתקן
לו ובוודאי בנקודות החיבור לרשת. לגידול בזרמים  הסמוכים גבוה מתחהעומס העובר במקטעי הרשת 

המועברים ברשת יש השפעה על העמסת המוליכים, שנאים וציוד רשת אחר. האנרגיה שעוברת ממתקן 
הרשת, יכולות  דציו עבור שנקבעו המרביות הפעולה בגבולות לחריגות לגרום צריכה לאהייצור לרשת 

 והנושא ההיתכנות סקר בשלב עוד מבוצעת המידה על יתר ועמסמ לא רשת שציוד בדיקהמכאניות ותרמיות. 
 את מדמה ההיתכנות סקר. הייצור ממתקן לרשת והעברתוקיצוני של מקסימום ייצור הספק  יטבתסר ניבחן
 של הנקוב המקסימלי מהערך כלשהי חריגה ומתגלה ובמידה הייצור מתקן של האנרגיה והעברת פעולתו אופן
ייתכנו  לצורך שדרוג תשתית הרשת בקו מתח גבוה. נוספות בהשקעות הצורך ויהיה ייתכן, הרשת ציוד

מקרים בהם בתכנון מקדים נוכל לאפשר גמישות תפעולית ולחבר את מתקן הייצור לנקודת חיבור מסוימת 
 משתמשים כאשר, מסורתית במערכת. בדרך כלל ידרוש השקעה כספית הדבר אך) למתקן קרובה(לא 

 לרשת ייצור ןקמת חיבור בעת אולם בלבד אחד בכיוון יזרום התקלה זרם כי להניח ניתן, זרם יתרת בהגנת
 הגנות בתחום להתעורר שיכולות סוגיות. כיוונים בשני לזרום יכול התקלה וזרם להשתנות יכול זה מצב"ג מ

 תקלה תזהה לא(ההגנה  ההגנות בטווח שאינן מתות נקודות, קווים של שווא להפסקת מתייחסות הקווים
 '.וכו לעבוד צרכיה שהייתה הרלוונטית ההגנה לפני פועללא ו תקלה מזהה ההגנה ציוד, ש)תפעל ולא ברשת
הגנות תקינה נדרשת גם בצד מערכת החלוקה וגם בצד מתקן הייצור עצמו ואלה צריכות להבטיח  פעולת

אחת  ,גבוה מתח בקו ייצור מתקן חיבור עבור הגנות ציוד בתכנון .ורגישות מהירה תגובהסלקטיביות, 
 מהדרישות העיקריות היא למנוע הפסקת קו בריא עקב תקלה בקו אחר. 

 
 

 על איכות החשמל   DGייצור  ןתקהשפעת חיבור מ – 3.2
 מניתוק אואו ירידת מתח בנקודת החיבור המשותפת כתוצאה מחיבור  עליהו הפרטי הייצור מתקן הספק
 -כמתח של  ייחברת החשמל מותירה שינו .חשמל חברת מול הנבדקות מסוגיות עיקרי חלק הם הייצור מתקן
 אינםכתוצאה מפעולות מיתוג  יםהנוצר המתח שינויי כי להבטיחמהמתח הנומינלי, על מתקן הייצור  3%
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ושאין תופעות של תנודות מתח קבועות ומהירות המשפיעות על הצרכנות  המותריםהמתח  ממגבלות חורגים
 שינויי של מתקן ייצור למערכת החלוקה מוביל לשינוי פרופיל המתח לאורך קווי רשת החלוקה. בקו. חיבור

 הייצור מתקן הספק מקדם, הייצור מתקן של המוצא הספק משינוי נובעים המשותפת החיבור בנקודת המתח
 אנוהמונח ויסות מתחים ברשת החלוקה  בהגדרת .המשותפת החיבור בנקודת הקיימת הרשת ותצורת

 :גבוה מתח החלוקה ברשת קריטיות נקודות שתיב מתח לבקרת למעשה מתכוונים
 טורבינת  מסוג ייצורהכיצד יהיה ניתן לחבר את מתקן  בדוקל מעוניינים – המשותפת החיבור בנקודת. 1

   הריצודים המתח שינויישנקטין לגבולות המותרים את  כך גבוה מתח לרשתוולטאי -רוח או מתקן פוטו    
  המתח שינוייהיא לקבל בנקודת החיבור המשותפת את  המטרההמשותפת.  החיבורבנקודת וההרמוניות     
      .DGמתח גבוה ללא חיבור מתקן ייצור  לרשת בהשוואה ביותרהקטנים     

 "ש.שבתחמ למנוע עליית מתחים החורגים מהגבולות המותרים בפסי הצבירה מעוניינים –. בתחמ"ש 2
 פס צבירה. עליית מתחים בקווים נוספים המחוברים לאותו לשמתח בפסי הצבירה יכולה להביא למצב  עליית

כלומר כאשר מתקן הייצור צורך  ,.ג בגורם הספק השראימ לרשת המחובר DG ייצורלראות שמתקן  ניתן
 כשמתקן. ביותר הקטנים היוי המשותפת החיבור בנקודת המתח ישינוי ,אקטיבי הספק ומוסרהספק ראקטיבי 

הייצור יהיה מסוג  כשמתקן .גורם ההספק בו המתקן יעבוד בממירים את םיבעוק ,PVיהיה מסוג  DGהייצור 
TW במתקן .את קביעת גורם ההספק בו המתקן יעבוד נוכל לבצע בגנרטור PV  שיספוג הספק ריאקטיבי

מהרשת, תותקן סוללת קבלים עם שליטה מרחוק של חברת החשמל, ייעוד סוללת הקבלים הינו לקזז ספיגת 
  ר.הייצוהספק ריאקטיבי הנצרך במתקן 

 חדשותמסוג אנרגיות מת DGלשמירת איכות המתח בחיבור מתקני  מתקדמותטכנולוגיות  – 4
מסוג  מתקן ייצור. DGבשילוב מתקניי יצור  בעיקר דינמית מורכבת מייצרת וממדיה ההספק מערכת

וולטאי או -הממיר של המתקן הפוטו, לענות על דרישת מקדם ההספקיכול לא תמיד אנרגיות מתחדשות 
 . הגנראטור בטורבינת רוח

  STATCOMבקרת הספק באמצעות  – 14.
ולפני  DGמתקן היצור  ליציאתויהיה באחריות מתקן היצור ויחובר  DGמתקן הייצור  בצד ימצא הבקר

 על Statcom -מערכת ה סכמתניתן לראות את  הב באיור .גבוה מתח ברשת המשותפת לנקודה החיבור
 נאיוש SVC, מערכת בקרה מבוססת קבליםה שהינם האנרגיה: מקור )DGמתקן הייצור  בצד( המרכיבי
 .צימוד

 
 בהספק שליטה"י ע הרשת מתח יציבות על לשלוט הינה Statcomהעיקרית שאותה מבצעת מערכת  העבודה

 יהיה לרשת שמוזרם הזרם. כתלות בזווית ההצתה כקבל או כסלילמתנהג  הבקר .ברשת הריאקטיבי
סטטי סינכרוני מתנהג כקבל בעל  מפצה .המפצה מתח לבין הרשת מתח שבין יםהמתח הפרש של כפונקציה

ויסות רצוף של הקיבול, מתנהג כסליל בעל ויסות ריצוף של ההשראות ובעל תגובה מידית לאות הבקרה. 
הבקר מחליף הספק ראקטיבי בלבד עם הרשת, כיוון שאין מסלול מעבר להספק ממשי. מקור האנרגיה של 

 שני למערכת של הרשת. AC -ל DCח מת הממירה, SVCבכניסה למערכת  DCהוא קבל מתח  הבקר
 :עיקריים תפקידים

 טיביקבנקודת החיבור המשותפת המערכת מחדירה הספק ריא מתח גבוה ברשת המתח עליית לצורך. 1
 לרשת.

 טיביקריא הספק צורכת המערכת המשותפת החיבור בנקודתגבוה  מתח. לצורך הורדת המתח ברשת 2
  מהרשת.
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מבלי להוסיף קווי תמסורת, יציבות המערכת, מהירות תגובה לכשלים, מזעור יתרונות הבקר: שיפור הצריכה 
 תקלות.

 דרגות אלקטרוני   משנהעם שינויי מתח באמצעות  התמודדות – 4.2
המבצע העלאת מתח ממתקן הייצור למתח  STEP UPהייצור מתחבר לרשת מתח גבוה דרך שנאי  מתקן

 הדרגות בין המעבר זמן לצמצום פותח האלקטרוני הדרגות משנה מפיתוחו עיקרי כחלק רשת חברת חשמל.
 אתלנסות ולייצב  ובכך(כולל בתחמ"ש)  גבוה מתח רשתכדי לתת מענה לשינוי המתח המהירים ב ,השונות
, "ללכוד" המתגים בעזרת, מאפשרת האלקטרוני הדרגות במשנה הקונפיגורציה .גבוה מתח בקווי המתח

אימפדנס כחלק מכלל האימפדנס הרציף ואת אותו החלק "שלכדנו" לחבר לנקודת הכוכב בשנאי בתחמ"ש 
 לצורך ויסות המתח.  

 בספרות, הדרגות משנה פעולת בזמן קשת תפתחאין חלקים מכאניים נעים ולא יכולה לה –נמוכה  תחזוקה. 1
 .אפסית כמעט בתחזוקה מוגדר זו דרגות משנה המקצועית

 .מבצע הדרגות שמשנה הפעולה מהירות את מובילהמהירות פעולת המתגים  – ההגבו פעולה מהירות. 2
 שיש כפי דרגות בין) Passing Resistor( עובר נגד האלקטרוני הדרגות שנהבמ ןאי –מעל דרגה   קפיצה. 3

 ניתן אפס הינו הדרגות בין הזרמים שמחזור מפני. במשנה הדרגות האלקטרוני הקונבנציונלי הדרגות במשנה
 .לדרגה דרגה בין במעבר דרגות מעל לקפוץ

המהירות והשליטה על המתגים ללא קיום חלקים נעים בקונפיגורציה של המערכת מובילים  –יעיל  ביצוע. 4
 משנה הדרגות האלקטרוני.את היכולת ויתרון השימוש באת 

 : של משנה הדרגות האלקטרוני היכולות פירוט
 שאין כך בנויה המערכת של שהקונפיגורציה לכך הכוונה, נמוך קפיצות מספר עם דרגות הרבה השגת. א

 .במתגים לשימוש גבול
 מסוגל הוא ההולכה למערכת מחובר כשהוא ולפיכך סטטי רגולטור כמו מהיר האלקטרוני הדרגות משנה. ב

 .ברשת ופליקרים המתח שקיעות ולבטל לפצות
קונפיגורציה שנרצה, לכן  לכלאת משנה הדרגות ניתן לבנות  –הגבלה במהירות הקפיצה בין הדרגות  אין

תמיד לביצוע שינוי דרגה נסגור או ניפתח מתגים כשאין שום משמעות לסוג הדרגה שבה נרצה להגיע כמול 
ים לצורך ויסות ניתן לראות את פעולת המתגים אשר "לוכדים" אימפדנס מסובאיור הבא מהירות הפעולה. 

המתח בצדו המשני של השנאי, לכל אימפדנס ישנו גודל שונה (באחוזים) והמתגים בוחרים אימפדנס כזה 
  שירכיב את הגודל הרצוי לביצוע תהליך ויסות המתח.

 
 אנרגיה אגירת מערכותו מסוג אנרגיות מתחדשות DG מתקני – 4.3

עם מתקן אגירת אנרגיה, מתקן האגירה מותקן בצד מתקן הייצור כך שמעבר  DGמתקן ייצור  בחיבור
. מערכת אגירת אנרגיה מתבצע ממתקן הייצור למערכת אגירת האנרגיה וממנה לרשת מתח גבוה הספקים

ן, והן מבחינת צמצום בזמ האנרגיה שינוע מבחינת הן ,רבה בהצלחה Non Dispach -הפותרת את בעיית 
שמאפיינים טכנולוגיה בהתאם לפרמטרים טכניים  השליליות של מתקן הייצור על איכות החשמלההשפעות 

כפי  לשפר את איכות אספקת החשמל ניתןאנרגיה דרך מערכת אגירת אנרגיה תמיד  בהעברת. זו או אחרת
  .שניתן לראות באיור הבא 
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 האנרגיה. אנרגיות סוגי ינמש המורכבתרשת מתח גבוה קו עקומת הביקוש ב ניתן לראות הבא באיור

 זמניםב. הירוקים הייצור ממתקני האנרגיה נמצאת כשמעליה הביקוש עקומת בסיס את מהווה הקונבנציונלית
 מערכותמשלימות במהלך היום בהם מתקן הייצור מסוג אנרגיה מתחדשת לא יכול לכסות את סך הביקוש, 

 .התדר הדרדרות ללא לביקוש מלאה אנרגיה העברת להשלים ובכך האנרגיה חוסר את האנרגיה אגירת

  
מסוג שמש ורוח בדרך כלל נדרשים לייצוב ושינוע של אנרגיה לטווח הקצר של מספר  DGייצור  מתקני

שלמתקניי הייצור הנ"ל יש חוסר ייצור בחלק משעות היממה. מערכות האגירה אשר  היאשעות, הכוונה 
מסוג שמש ורוח הם מערכות אגירת אנרגיה המבוססות על טעינה ופריקה:  DGמתאימות למתקני ייצור 

 מצברים לסוגיהם, קבלי על, סלילי על וכו'. 
 :ופריקה טעינה מסוג אנרגיה אגירת בשיטת עיקריים יתרונות שני ישנם

 . יכולת שליטה מלאה ומידית על הטענת ופריקת המצברים. 1
   לאגור  יוכל אשר, גבוהות עלויות ידרוש שלא כזה בהספק מצברים גודל לבחור ניתן. בתכנון יעיל ונכון 2
 אנרגיה ממתקן הייצור במהלך שעות היממה ויזרים אותה לרשת בשעות שיא הביקוש.     

  וולטאי-מסוג פוטו מודל כדאיות לשילוב מתקן אגירה אנרגיה במתקן הייצור 4.3.1
 בהספק של שנאי העמסהאופיין עקומת  נבחר DGבחינת כדאיות תפעולית של חיבור מתקן ייצור  לצורך

45MVA  (תעשייתית קלה), כאשר לאחד  ועסקית תביתי מעורבת צרכנותבעלי  קווים המזיןבתחמ"ש
חשוב  .5MVA ייצור של בעל הספק וולטאי-פוטומסוג  DGייצור  מתקןמהקווים ברשת מתח גבוה מותקן 

 ,הבאים מיםבתרשי שיתוארלא רציף כפי  ודאיוולטאי -כי אופיין כושר הייצור של מתקן ייצור פוטו לציין
 יחלשלהלפנלים הסולריים  המגיעה שמשה קרינתל גורמים אשר' וכו גשמים, עננים כגון גורמים ישנם שכן

נציין שכאשר אנו מחדירים אנרגיה  .לבזמנים הנ" בכושר הייצור ההגורמים ליריד ,לפרקי זמן מסוימים
לרשת מתח גבוה בצורה מבוקרת דרך מערכת אגירת אנרגיה  אנו למעשה יכולים להקטין את שיא עומס 

וכן בחירת שנאי קטן יותר, אשר  גודל השנאי של מחדש ההשנאי. הקטנת שיא עומס השנאי מאפשרת בחינ
יום מימות השנה הספק  בכל  משליך על חיסכון בהפסדי הספק ולצמצום הפסדי אנרגיה יומיים של השנאי.

יום קיצי  ,שני תאריכי קיצון נבחניםוולטאי שונה וכן הספק העמסת השנאי שונה, -ייצור מתקן הפוטו
מודלים לשני הימים המייצגים הנ"ל.   2 מגדירים כאשר 31.1.16ויום חורפי בתאריך  2.8.16בתאריך 

 מודלב. ובלי ייצור מתקן חיבור עם"ש בתחמ שנאי העמסת של הספק משווים קיצי ליום ראשוןה מודלב
חיבור מתקן  ובלי ייצור מתקן חיבור עם"ש בתחמ שנאי העמסת של הספק משווים גםליום חורפי  שניה

 .מסקנות ומסיקים ניתוח מבצעיםבסיום הצגת שני המודלים  ייצור.
 הייצור למתקן גםו השנאיהעמסת  הספקקיצי גם לאופיין  שביום הבא באיורלראות  ניתן - קיצי יום מודל. 1
הספק העמסת השנאי הינו  שיא .14:00סביב השעה  היום בצהריי משותפות שיא שעות ישנםוולטאי -פוטוה

42MVA  4.7וולטאי הינו -ייצור מתקן הייצור הפוטו ספקה שיא  15:00 – 14:00.בשעותMVA  בשעה
.13:00  
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וולטאי -הספק העמסת השנאי ושיא הספק הייצור של המתקן הפוטו שיא בין תלכדותה קיימתש לראות ניתן

 שהספק לומר ניתן, 37.5MVA -ל אותו והעבירה המקוריהעמסת השנאי משיאו  ספקלירידת שיא  הגורמת
 משיא הספק העמסת השנאי.  4.5MVA -כ קיזז היצור מתקן

 הייצור ולמתקן השנאי העמסת הספק לאופיין אין חורפי שביוםהבא  באיורלראות  ניתן - יום חורפי מודל. 2
 שיא. הערב בשעות הינה בחורף השנאי העמסת אופיין של השיא שעות. משותפות שיא שעותוולטאי -הפוטו

וולטאי הינו -הספק ייצור מתקן הייצור הפוטו יאש .20:00בשעה  34.5MVAהספק העמסת השנאי הינה 
2.8MVA  34.5עומד על  ועדייןמשיאו  ירד לאהעמסת השנאי  הספק 13:00.בשעהMVA ניתן לומר ,

 קיזז משיא הספק העמסת השנאי אלה קיזז מהספק העמסת השנאי בצהריי היום.  לאשהספק מתקן היצור 

 
 . ניתוח המודלים ומסקנות 3
, לפיכך האופייניים שני בין התלכדות אי עקב השנאי העמסת הספק שיאממתקן הייצור לא קיזז  בחורף .א

  אנרגיית מתקן הייצור לשעות הערב ע"י שימוש במתקן אגירת אנרגיה. הזזה של מומלצתבחורף 
 ולהזריםהיום  בשעות PV -הייצור נוכל לאגור את אנרגיית מתקן ה מתקן בצדאגירת אנרגיה  מתקן בהתקנת

נכונה להורדת  אופטימיזציההעמסת השנאי בשיאה. ביצוע  בהן, את האנרגיה הנ"ל לרשת סביב שעות הערב
מתקן  אנרגיית תרומתמכוונת של  הזזה מהווהאגירת האנרגיה  מתקןע"י  של השנאי העמסה עקומת שיא

אגירת אנרגיה נוכל להעביר את האנרגיה  מתקןמתקן ייצור עם  בשילוב .הדריש לפי הזמן בצירהייצור 
 .לפי שעות שונות לרשת שמועבר ההספק גודל על ולשלוט מבוקרת הבצור גבוה מתח לרשת

 המסוגלאגירת אנרגיה למתקן הייצור  מתקןאך כעת נחבר  ,יפהחור ביום השנאי העמסת אופיין את שוב נבחן
מספר שעות  במשךלרשת מתח גבוה  אותה ומעביר ,17.5MWh -כ ,היום בשעות האנרגיה כל אתלאגור 

את מתקן הייצור מעביר את סך האנרגיה המיוצרת  ניראה הבא באיורים .מבוקרת בצורה 20:00 השעה סביב
 האגירהלמתקן אגירת האנרגיה ואת אופיין הספק העמסה החדש של השנאי ביום חורפי כאשר מערכת 

 מעבירה את האנרגיה האגורה בשעות השיא.
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 ספקההאגירה גרמה לירידת שיא  ממתקןהתלכדות שיא הספק העמסת השנאי והעברת האנרגיה  כילב  נשים

משיא  4MVA -ניתן לומר שהספק מתקן היצור קיזז כ .30.5MVA -ל המקוריהעמסת השנאי משיאו 
 הספק העמסת השנאי. 

 העברת על בקרה לבצעאגירת אנרגיה הינה האפשרות  מתקןמחשוב להדגיש שהיתרון הבולט בשימוש  .ב
בחדירת מתקני ייצור לרשת מתח גבוה הינה תופעת עליית המתח  הבולט סרוןיהח. גבוה מתח לרשת ההספק

בנקודת החיבור המשותפת דבר היכול להיפתר ע"י בקרת העברת ההספק ממתקן הייצור לרשת מתח גבוה 
 אגירת אנרגיה.  מתקןדרך 

 הפסדי ברזל הם הפסדים קבועים ואילו. נחושת והפסדי ברזל מהפסדי ורכביםמה הפסדיםישנם  בשנאי .ג
 השנאי על ההפסדים כך בשנאי עולה שהעומס ככל .לפי עומס השנאי הפסדי נחושת הם הפסדים משתנים

 יקטנו פסדיםהה אזי ,מהשנאי עומסה את מקטינים"א זאת הזרימה דרך השנאי,  מקטיניםאם  .בהתאם עולים
להוריד את עומס השנאי ובכך  ניתןמערכות לאגירת אנרגיה בצורה נכונה  בשילוב .תעלהונצילות השנאי 

 . שלולהקטין את גודלו ואת ההפסדים 
 :)הם םהעיקרי( ביניהם יתרונות מספראגירת אנרגיה  מתקןל ,לסיכום

 )שיא(זמני  מראש מוגדרים ובזמנים מבוקרת בצורה אנרגיה העברת. 1
 . העברת אנרגיה בצורה מבוקרת תוך שמירה על ספי הפרמטרים איכות החשמל. 2
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