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Дистрибутивни претпријатија-DISCOS.
Сопственици на дистрибутивната мрежа задолжени за одржување,
надградување и проширување на истата.
Поседуваат монопол за дистрибуција на одредена територија, а
цените се регулирани од страна на државата.

Политика на отворен пристап.
Во целосно дерегулаирана пазарна околина продажбата на ЕЕ е
раздвоена од оперирањето, одржувањето и развојот на
дистрибутивната мрежа.

ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПАЗАР
НА ЕЕ






Природен монопол-големи фиксни трошоци а мали оперативни трошоци.
Една дистрибутивна мрежа-нема техничка и економска логика за
конкуренција.
Два облици во развојот на дистрибутивната мрежа при процесот на
дерегулација:


Затворена дистрибуција,



Отворена дистрибуција.

ЗАТВОРЕНА ДИСТРИБУЦИЈА










Компаниите за дистрибуција ја продаваат енергијата купена на
големопродажно ниво на нивните малопродажни корисници преку
дистрибутивните водови и трансформатори,
Корисниците на мрежата немаат избор во врска со нивната малопродажна
компанија-снабдувач на електрична енергија.
Мерење и наплата на електричната енергија за секој корисник на
дистрибутивната мрежа.
Цените на дистрибутивнта услуга и снабдувањето со електричната енергија
се регулирани од регулаторното тело.
Цените се формираат со калкулација на покривање на трошоците и одреден
профит (покривање на враќањето на средствата вложените инвестиции.

ЗАТВОРЕНА ДИСТРИБУЦИЈА


Влијание на затворената дистрибуција на работењето:








Нестабилност на цените и ризик на набавната страна. Набавка на ЕЕ преку
долгорочни билатерални договори, но и кракторочно на spot пазар каде цените
се нестабилни. Ова носи ризик бидејќи продажните цени се регулирани.
Очекување на потрошувачите за подобри услуги и пониски цени како ефект на
дерегулацијата на големопродажното ниво.

Затворената дистрибуција е припремна фаза за отворање и
воведување на конкуренција на малопродажно ниво.
Мерки во затворената дистрибуција за зголемување на ефикасноста
и припрема за отворање.

МЕРКИ ВО ЗАТВОРЕНА
ДИСТРИБУЦИЈА ЗА ПРЕОД ВО
ОТВОРЕНА












Намалување на работна сила (администрација и вишоци на
вработени.
Одвојување на деловите кои не се директно поврзани со основниот
бизнис. (проектирање и изведба на објекти, информатичка и правна
подршка, угостителски објекти)
Подобрување на перформансите и ефикасноста на мрежата
(автоматизација, намалување на загубите и траењето на дефектите
и неиспорачаната ЕЕ)
Усовршување на системите за пратење и прогноза на
потрошувачката ЕЕ.
Преиспитување на сите инвестиции и смалување на буџетот.
Подобрување и проширување на услугите за потрошувачите.
Воведување на дистрибутивен диспечинг заради дисперзираното
производство.

ОТВОРЕНА ДИСТРИБУЦИЈА

ОТВОРЕНА
ДИСТРИБУЦИЈА






Разделувањето на услугата дистрибуција на електрична енергија од
малопродажбата на доставената електрична енергија.
Слободен пристап на мрежата на сите квалификувани субјекти
(снабдувачи со електрична енергија).
Снабдувањето со електрична енергија не е природен монопол и
подлежи на конкуренција.



Дистрибуцијата останува природен монопол и регулирана дејност.



Разделување на снабдувањето и дистрибуцијата на ЕЕ.

ОТВОРЕНА
ДИСТРИБУЦИЈА




Дистрибутивно претпријатие:
 Не смее да прдодава електрична енергија.
 Сопственик е на дистрибутивната мрежа и управува со неа.
 Регулирана дејност со монопол на одредена територија.
Снабдувачи на ЕЕ:
 Купуваат ЕЕ на големопродажно ниво и во големи количини ја
пренесуваат низ преносната мрежа
 Пренесуваат низ дистрибутивната мрежа во мали количини.
 Продаваат ЕЕ на потрошувачите на мало.


Цените се пазарни или ограничено регулирани.

УСЛУГИ НА ДИСТРИБУТИВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ






Основна услуга (транспорт на ЕЕ до крајните потрошувачи а за
потребите на снабдувачите. Трошоци за капацитет, трошоци за
празен од, трошоци за управување со мрежата.
Помошни услуги (покривање на загубите на ЕЕ во дистрибутивните
мрежи, компензација на реактивна моќност, регулација на напонот,
обезбедување на резерва).
Дистрибутивното претпријатие може да биде еден од снабдувачите
но со нова фирма со лиценца за снабдување.

ДИСПЕРЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
(ДП)


Една од најшироко прифатените дефиниции на ДП е
онаа дадена од работната група на CIGRE 37 − 23, во
која ДП се смета за производство кое:







не е централно планирано;
не е централно управувано од диспечерски центар;
во најголем број случаи е поврзано на ДМ и
е со моќност од 50 kW до 50 MW.

Напонските нивоа на кои ДП се поврзува се типичните
дистрибутивни напонски нивоа кои се движат од 400 V до 110 kV.

ДП-ГЛАВНИ ПРИЧИНИ


ДП има развиена технологија, која е лесно достапна на пазарот со капацитет до 150
MW;



Производството може да биде лоцирано блиску до потрошувачите, со што може да се
намалат преносните и дистрибутивните трошоци;



Локациите за помалите електрични централи можат многу полесно да се обезбедат;



Мерките за поттикнување на искористувањето на обновливите извори;



Помало иницијално ангажирање на капитал во споредба со големите генераторски
единици и поголем избор на потенцијални инвеститори;



Намалување на ризикот на инвестицијата;



Иницијативите за заштита на животната средина;



Природниот гас, кој често се користи како гориво во когенаративните ДП единици, е
главно лесно достапен и има предвидлива цена.

ШТО СПАЃА ВО
КАТЕГОРИЈАТА ДП?




Технологиите кои спаѓаат во категоријата на ДП можат
да се поделат во две групи, во зависност од тоа дали
примарниот извор кој го користат за производство на
електрична енергија е обновлив или не.
Во групата на технологии кои користат обновлив извор
на енергија спаѓаат:






Малите хидроелектрични централи (ХЕЦ);
Соларните централи, фотоволтаиците;
Ветерните централи;
Геотермалните централи;
Океанските централи.

ШТО СПАЃА ВО
КАТЕГОРИЈАТА ДП?


Во групата на технологии кои користат необновлив
примарен извор на енергија спаѓаат:


Микротурбините;



Горивните ќелии;



Моторите со внатрешно согорување;



Когенеративните постројки.

ВИДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ
МАШИНИ КАЈ ДП
Технологија на ДП

Електрична машина

Соларни, фотоволтаици

инвертор

Ветерни централи

асинхрон генератор

Геотермални централи

синхрон генератор

Когенеративни централи, гасни
централи
Горивни ќелии

синхрон генератор

Мали хидро централи

синхрон генератор

Микротурбини

ац/ац преобразувач

Мотори со внатрешно согорување

синхрон генератор или ац/ац
преобразувач

инвертор

ДИСТРИБУТИВНАТА
МРЕЖА (ДМ) БЕЗ И СО ДП


Концепт на пасивна дистрибутивна мрежа:
 Мрежа само со потрошувачи,
 Еднозначно определени текови на моќности,
 Од повисоките кон пониските напонски нивоа.
VS
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ДМ со ДП

ДМ БЕЗ И СО ДП


Концепт на активна мрежа:
 Мрежа со потрошувачи и генератори,
 Повеќенасочни (двонасочни) текови на моќностите,
 Појава на контра текови (counter flows) на моќности
VS

VG

Z  R  jX

Tr af ost ani ca
VN /SN

VS

VG

Z  R  jX
SR
IR

Pc
Qc

Pc  jQc

Tr af ost ani ca
VN /SN

Pc  jQc

PG DP
QG

ТЕХНИЧКО ВЛИЈАНИЕ НА
ДП ВРЗ ДМ


Практично целукупниот модел на ДМ треба да се обнови.Функциите
на управувањето и планирањето на ДМ се под значително влијание
на ДМ:
 Пресметка на тековите на моќности,
 Напонската регулација,
 Загубите во ДМ,
 Кусите врски,
 Концептот и подесувањето на релејната заштита,
 Квалитетот на снабдувањето со електрична енергија,
 Проценката на состојбата,
 Реконфигурацијата на мрежата,
 Стабилноста на ДП
 Доверливоста на мрежата итн.

ЗОШТО ДМ Е СПЕЦИФИЧНА






Најчесто е радијална или во одредени случаи е
слабојамкаста.
Има висок однос R/X близок до 1 или поголем кај НН
мрежи.
Проблеми со конвергенција на општите методи за
решавање на тековите на моќности.



DC методот е неприменлив, Гаус Зајдел дивергира.



Њутн Рафсонов можи да се користи ама ограничено.

ЗАГУБИТЕ ВО
ДИСТРИБУТИВНИТЕ МРЕЖИ










Загубите на ЕЕ се неминовен физички факт при пренос на ЕЕ.
Генераторите мора да произведат плус енергија за покривање на
загубите во елементите на системот.
Тие треба да добијат финансиски средства за вкупната произведена
енергија.

Мора да се направи механизам за покривање на трошокот на
загубите за ефикасно функционирање на преносните мрежи на
пазар на ЕЕ.
Постојат повеќе типови на загуби на ЕЕ во ЕЕС

ЗАГУБИТЕ ВО
ДИСТРИБУТИВНИТЕ МРЕЖИ


Типови на загуби


Променливи (варијабилни) загуби- загуби поради
оптоварување, загуби во бакар: Резултат се на протекувањето на
струјата низ елементите на системот (водови, трансформатори
итн.
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Напонот и моќностите во претходната равенка се земаат или на
едниот или на другиот крај на водот.

ЗАГУБИТЕ ВО
ДИСТРИБУТИВНИТЕ МРЕЖИ


Типови на загуби
 Фиксни загуби (загуби на празен од или загуби во железо, загуби
поради корона, загуби во изолација). Не зависат од
оптоварувањето односно струјата и тековите на моќност. Зависат
вообичаено од квадратот од напонот кој ако се смета дека се
движи околу номиналниот овие загуби се сметаат за константни.




Третиот тип на загуби се нарекуваат нетехнички загуби или ова е
културен еуфемизам за кражба на ЕЕ.

Загубите во преносните мрежи се движат околу 2-4% од вкупната
произведена енергија, додека во дистрибутивните мрежи од 5-12%.

