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 :چکیده

روزافزون جمعیت جهاني و مصرف انرژی الکتريکي، تمايل استفاده از منابع تولید پراکنده رو به امروزه با رشد 

کاهش های فني شبکه همچون افزايش است. تعیین مکان و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده باعث بهبود شاخص

سازی توان راکتیو ترين روش جبرانارزانترين و های خازني به عنوان رايجشود. بانکولتاژ ميبهبود پروفیل تلفات و 

های جديدی برای های برق، ناگزير بايد از روشبا تجديد ساختار يافتن شبکه امروزهگیرند. مورد استفاده قرار مي

 های پاسخگويي بار بر مشترکین است. ها، اعمال برنامهکاهش میزان بار و تلفات استفاده کرد. يکي از اين روش

وری سیستم توزيع ، جهت افزايش بهرهشودمينامه که يک مسئله جايابي بهینه چند هدفه دنبال پاياندر اين 

های پاسخگويي بار های خازني با در نظر گرفتن برنامهبه جايابي همزمان مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و بانک

نیز به  CAPو  I/Cهای منابع تولید پراکنده و برنامههای بادی و فتوولتائیک به عنوان . از توربینشودميپرداخته 

ها نیز به صورت ظرفیت ثابت در نظر نامه استفاده شده است. البته خازنهای پاسخگويي بار در اين پايانعنوان برنامه

ايش سود گرفته شده است. کاهش تلفات توان اکتیو و راکتیو، بهبود شاخص ولتاژ شامل پروفیل و پايداری ولتاژ و افز

های برنامه تأثیردر نظر گرفته شده است. برای بررسي  روش مورد استفادهشرکت توزيع، توابع هدفي هستند که در 

سازی از الگوريتم لیگ های مختلفي اختیار شده است. برای انجام اين بهینهپاسخگويي بار بر اين جايابي، سناريو

شینه  93شینه و  99شنهادی بر روی دو شبکه نمونه استاندارد ( استفاده شد. در نهايت روش پیLCAقهرمانان )

IEEE ارزيابي مطالعه شده استرساني شهرستان سرعین است، و يک شبکه نمونه واقعي که بخشي از شبکه برق .

با در نظر گرفتن های فني شبکه نتايج به دست آمده، نشان دهنده کارايي الگوريتم پیشنهادی در بهبود شاخص

 .استوری شبکه توزيع پايداری و بهرهيي بار و افزايش پاسخگو

 LCAالگوريتم  -5جايابي چند هدفه      -1خازن     -9تولیدات پراکنده      -1پاسخگويي بار  -2: هاواژه کلید
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                          مطالب عنوانشماره و 

 

 

 فصل اول: کلیات پژوهش

 1 ............................................................................................................................................................................... مقدمه -1-1

 9 ....................................................................................... خازن و پراکنده دیتول منابع همزمان يابيجا ضرورت -1-2

 1 ........................................................................................................................................................ هاینوآور و اهداف -2-9

 5 ........................................................................................................................................................... نامهانيپا ساختار -2-1

 پژوهش  مباني نظری و پیشینه: دومفصل 

 209 ......................................................................................................................................................................... مقدمه -1-2

 201 ............................................................................................................................................... پراکنده دیتول منابع -1-1

 201...................................................................................................................... پراکنده دیتول منابع انواع -1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................... عيتوز شبکه در پراکنده دیتول منابع -1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................... رانيا در پراکنده دیتول منابع -1-1-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... هاخازن -1-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... عيتوز شبکه در خازن -1-9-2

 .Error! Bookmark not defined ................... عيتوز یهاشبکه در یمواز خازن کاربرد -1-9-1

 .Error! Bookmark not defined .... عيتوز یهاشبکه در خازن نصب یاقتصاد منافع -1-9-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... بار مدل -1-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... بار پخش -1-5

 .Error! Bookmark not defined ............................ شرویپ-پسرو جاروب روش تميالگور -1-5-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... بار ييپاسخگو یهابرنامه -1-9



 ب 

 

 .Error! Bookmark not defined ...................................... بار ييپاسخگو یهابرنامه انواع -1-9-2

 .Error! Bookmark not defined ....................... قدرت ستمیس در بار ييپاسخگو نقش -1-9-1

 Error! Bookmark notشبکه یبردابهره يزمان چارچوب در بار ييپاسخگو گاهيجا -1-9-9

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... بار ييپاسخگو یايمزا -1-9-1

 .Error! Bookmark not defined .......................... خازن و پراکنده دیتول یزيربرنامه نهیشیپ -1-7

 .Error! Bookmark not defined ......... خازن و پراکنده دیتول یزيربرنامه هدف توابع -1-7-2

 .Error! Bookmark not defined ..................... خازن و پراکنده دیتول یزير برنامه ودیق -1-7-1

 .Error! Bookmark not defined ..................... حل یهاکیتکن و ياضير یهاتميالگور -1-7-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... یبندجمع -1-8

 پژوهش  شناسيمواد و روش: سومفصل 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. مقدمه -9-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... مسئله یسازمدل -9-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... پراکنده دیتول منابع -9-1-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... يخازن بانک -9-1-1

 .Error! Bookmark not defined ......... شبکه یهانهیش و خطوط یگذارشماره نحوه -9-1-9

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... بار ييپاسخگو -9-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... مسئله ودیق و اهداف یبندفرمول -9-9

 .Error! Bookmark not defined ...............................................يابيجا مسئله هدف توابع -9-9-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... يابيجا مسئله ودیق -9-9-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... بار پخش -9-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................. بار پخش بر ادوات ریتأث -9-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... یسازنهیبه تميالگور -9-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یسازنهیبه مسئله شرح -9-5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... قهرمانان گیل تميالگور -9-5-1
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 .Error! Bookmark not defined ........................................... يمراتب سلسله لیتحل روش -9-5-9

 .Error! Bookmark not defined ..... یشنهادیپ روش با ادوات همزمان يابيجا مسئله حل -9-9

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... یبندجمع -9-7

 پژوهش  هاینتايج و يافته: چهارمفصل 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. مقدمه -1-2

 .Error! Bookmark not defined ...... یشنهادیپ روش یسازادهیپ یبرا ازین مورد اطالعات -1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................. مطالعه مورد عيتوز یهاشبکه -1-9

 .IEEE...................................... Error! Bookmark not defined نهیش 99 عيتوز شبکه -1-9-2

 .IEEE ...................................... Error! Bookmark not defined نهیش 93 عيتوز شبکه -1-9-1

 Error! Bookmark notيخازن بانک و DG چندگانه و منفرد يابيجا: اول حالت -1-9-9

defined. 

 !Errorبار ييپاسخگو گرفتن نظر در با خازن و DG چندگانه همزمان يابيجا: دوم حالت -1-9-1

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................... نیسرع شهر نهیش 295 يواقع شبکه -1-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... شبکه ساختار زیآنال -1-1-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یشنهادیپ روش یسازادهیپ -1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... یبندجمع -1-5

  گیری و بحثنتیجه: پنجمفصل 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... یریگجهینت -5-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... شنهاداتیپ -5-1

 209.................................................................................................................................منابع و مآخذ............................. 

 221..................................................پیوست........................................................................................................................
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                                           شماره و عنوان جدول

 

 Error! Bookmark notخازن و پراکنده داتیتول یزيربرنامه در شده استفاده یهاکیتکن :2-1  جدول

defined. 

 یهرا کیر تکن برا  DGP یبررا  خازن و DG يابيجا نوع و بار یهامدل هدف، توابع از یاخالصه:1-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined....................................................................................................................... يسنت

 یهرا کیر تکن با مستندات در خازن و DG يابيجا نوع و بار یهامدل هدف، توابع از یاخالصه:9-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined.................................................................................................................. يمصنوع

 و پراکنده دیتول همزمان يابيجا در شده استفاده مختلف یسازنهیبه یهاروش سهيمقا: 1-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... (2939)دهقان، خازن

 .LCA ......Error! Bookmark not defined هوشمند تميالگور يابيارز یبرا يشيآزما توابع :2-9  جدول

 !Errorشيآزما توابع یرو بر LCA و GA، PSO، DE، ABC یهاتميالگور یاجرا جينتا :1-9  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined. يمراتب سلسله لیتحل روش در ارهایمع قضاوت سيماتر: 9-9  جدول

 .Error! Bookmark not defined........... يمراتب سلسله لیتحل روش در ارهایمع يينها وزن: 1-9  جدول

 Error! Bookmark not(2939)علیلو،فرکانس و ولتاژ به يوابستگ بيضرا ريمقاد و بار مدل:2-1  جدول

defined. 

 !Error(Sajjadi & Haghifam,2013)برق بازار متیق و بار یتجار و يفن اطالعات :1-1  جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not(Aalami & Parsa, 2010)متقابل و یخود يمتیق کشش :9-1  جدول



 ه 

 

defined. 

 Error! Bookmark not(2939)علیلو،نامهانيپا در شده استفاده یاقتصاد اطالعات:1-1  جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined.............(2939)علیلو،ثابت يخازن یهابانک انهیسال نهيهز:5-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined........................ هدف تابع محاسبه در شده استفاده بيضرا: 9-1  جدول

 .LCA .......................................................Error! Bookmark not defined تميالگور یپارامترها :7-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined...................................یسازهیشب در رفته کار به ودیق هزااند: 8-1  جدول

(Kirschen & Strbac, 2000) یسراز هیشرب  دوم حالرت  یبررا  شده گرفته نظر در یوهايسنار :3-1  جدول

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 یويسرنار  اول؛ عير توز شربکه  یبررا  خرازن  و پراکنرده  دیر تول منبرع  همزمران  يابيجا جينتا: 20-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined............................................................................................... (منفرد يابيجا)اول

 دوم یويسرنار  اول؛ عير توز شربکه  در خرازن  و پراکنرده  دیر تول منرابع  همزمان يابيجا جينتا :22-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined................................................................. (يبیترک یبارها چندگانه، يابيجا)

 Error! Bookmark notنهیش 93 عيتوز شبکه در يابيجا برتر جهینت 20 در ادوات تعداد: 21-1  جدول

defined. 

یشرنهاد یپ روش توسر   نهیشر  93 شربکه  در آمرده  دست به برتر جهینت 20 اندازه و مکان :29-1  جدول

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 !Errorبرتر جهینت 20 يابيجا از پس نهیش 93 شبکه یاقتصاد و يفن یهاشاخص :21-1  جدول

Bookmark not defined. 

 برار  ييپاسرخگو  گرفتن نظر در با IEEE نهیش 93 و 99 شبکه در ادوات نهیبه اندازه و مکان :25-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined........................................................................................ مختلف یوهايسنار در

برار  ييپاسرخگو  گررفتن  نظرر  در برا  همزمان يابيجا در یاقتصاد و يفن یهاشاخص ريمقاد: 29-1  جدول

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 



 و 

 

 !Error(Moradi & Zeinalzadeh, 2014) مرجع با آمده دست به جينتا سهيمقا: 27-1  جدول

Bookmark not defined. 

(Aalami & Parsa, 2010)يواقعر  سرتم یس یساز هیشب یبرا شده گرفته نظر در یوهايسنار :28-1  جدول

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 295 شربکه  یرو برر  یشنهادیپ روش یسازادهیپ از آمده دست به یاقتصاد و يفن اطالعات: 23-1  جدول

 .Error! Bookmark not defined......................................................................................................... نیسرع نهیش

 Error! Bookmarkیساز هیشب مختلف یوهايسنار در آمده دست به ادوات اندازه و مکان: 10-1  جدول

not defined. 

 !Errorیشنهادیپ روش یسازادهیپ از پس و قبل يواقع عيتوز ستمیس ولتاژ یآمار اتیجزئ: 12-1  جدول

Bookmark not defined. 

 

 

 صفحه                                                            شماره و عنوان شکل

 

 Error! Bookmark not(Parsa & Abdollahi, 2011)بار ييپاسخگو یهابرنامه یبند دسته :2-1  شکل

defined. 

 !Error(Parsa & Abdollahi, 2011) برق یا لحظه متیق بر بار ييپاسخگو یها برنامه ریتأث :1-1  شکل

Bookmark not defined. 

 !Error(2932)ذکريازاده،  قدرت ستمیس تيريمد بر بار ييپاسخگو یهابرنامه نقش: 9-1  شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notیشنهادیپ تميالگور در خطوط و هانیش یگذارشماره نمونه: 2-9  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined......... (2939)علیلو، عيتوز ستمیس در تلفات یبند میتقس: 1-9  شکل



 ز 

 

 Error! Bookmark notولتاژ یداريپا شاخص فیتوص یبرا نهیش 1 نمونه ستمیس: 9-9  شکل

defined. 

 Error! Bookmark not(Shirmohammadi,2006) شده استفاده بار پخش یروندنما: 1-9  شکل

defined. 

 !LCA Kashan,2014)).Error تميالگور در رفته کار به اصطالحات یسازمعادل :5-9  شکل

Bookmark not defined. 

 !SWOT (Kashan,2014)Error یکردهايرو اساس بر آمده دست به جينتا لیتحل :9-9  شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined..................................... قهرمانان گیل تميالگور يکل یروندنما:7-9  شکل

 Error! Bookmark not(Kashan,2014) گیل یزير برنامه تميالگور یريتصو انیب :8-9  شکل

defined. 

 روش از اسرتفاده  و برار  ييپاسرخگو  گررفتن  نظرر  در با خازن و DG همزمان يابيجا یروندنما :3-9  شکل

 .Error! Bookmark not defined............................................................................................................... یشنهادیپ

 .Error! Bookmark not defined.............. (Sajjadi & Haghifam,2013) بار تداوم يمنحن :2-1  شکل

 .IEEE..................................Error! Bookmark not defined نهیش 99 استاندارد عيتوز شبکه :1-1  شکل

 .IEEE.................Error! Bookmark not defined نهیش 93 عيتوز شبکه يخط تک اگراميد: 9-1  شکل

 !Error(اول حالت) IEEE نهیش 99 شبکه در نظر مورد یاقتصاد و يفن توابع راتییتغ زانیم: 1-1  شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorنهیش 99 شبکه در خازن و DG منفرد يابيجا در LCA تميالگور ييهمگرا نمودار: 5-1  شکل

Bookmark not defined. 

 در خرازن  و DG چندگانره  همزمران  يابير جا یبررا  ICA/GA و LCA یهرا تميالگور ييهمگرا: 9-1  شکل

 .Error! Bookmark not defined..................................................................................................... نهیش 99 شبکه

 99 شبکه در خازن و DG چندگانه و منفرد همزمان يابيجا از بعد و قبل ولتاژ لیپروف سهيمقا :7-1  شکل



 ح 

 

 .Error! Bookmark not defined.............................................................................................. اول حالت در نهیش

 !Errorنهیش 93 شبکه در يابيجا برتر بیترک 20 یبرا LCA تميالگور ييهمگرا نمودار: 8-1  شکل

Bookmark not defined. 

برترر  جره ینت 20 در نهیشر  93 شربکه  در نظرر  مرورد  یاقتصراد  و يفن توابع در راتییتغ زانیم: 3-1  شکل

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkادوات اتصال از بعد و قبل نهیش 93 شبکه یهانیش ولتاژ راتییتغ :20-1  شکل

not defined. 

 Error! Bookmark notنهیش 99 شبکه در مختلف یساز هیشب یهاحالت ولتاژ لیپروف :22-1  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notنهیش 93 شبکه در یهسازیشب مختلف یهاحالت ولتاژ لیپروف: 21-1  شکل

defined. 

مختلرف  یوهايسنار در نهیش 99 شبکه در نظر مورد یاقتصاد و يفن توابع در راتییتغ زانیم:29-1  شکل

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

مختلرف  یوهايسنار در نهیش 93 شبکه در نظر مورد یاقتصاد و يفن توابع در راتییتغ زانیم: 21-1  شکل

 ...................................................................................................................................Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notتلفات کاهش در یشنهادیپ روش و ICA/GA روش سهيمقا: 25-1  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notآمده دست به سود در یشنهادیپ روش و ICA/GA روش سهيمقا: 29-1  شکل

defined. 

 Error! Bookmark notنیسرع شهرستان يواقع عيتوز ستمیس يخط تک اگراميد :27-1  شکل

defined. 
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  مقدمه -1-1

های با در نظر گرفتن شمار زياد کاربران شبکه الکتريکي و نیز تقاضای رو به افزايش بار، شرکت

تا با طراحي و استفاده مناسب، اين نیاز را برآورده نمايند. تجهیزات بسیاری نظیر کنند توزيع تالش مي

 & Sajjadi)گیردبرای رسیدن به اين هدف مورد استفاده قرار مي 2ها و خازن 1منابع تولید پراکنده

Haghifam,2013)ن ميترين موضوعات تحقیق در تولید تواها از مهم. از اين رو تولید پراکنده و خازن-

، مزايای استفاده از تولید پراکنده و ر پتانسیل باالینظ داليلياز  تواند ناشيباشد. اين توجه رو به فزوني مي

 باشد.  ا و خطوط انتقال جديدهقیود فني و اقتصادی در ساخت نیروگاه

ني، توان به سه دسته کلي تقسیم نمود: فبه طور کلي مزايای استفاده از تولید پراکنده را مي 

بازده، تقويت شبکه، کاهش تلفات توان،  توجه قابلهای فني شامل بهبود . مزيتمحیطي زيستاقتصادی و 

های قابلیت اطمینان، بهبود ضريب بار و پروفیل ولتاژ و در نتیجه افزايش کیفیت توان است. مزيت

ذخیره سوخت فسیلي و  از خ  انتقال و توزيع که ناشي از برداری بهرهاقتصادی نیز شامل کاهش هزينه 

ای و نیز آلودگي صوتي جزء های گلخانهکاهش قیمت برق است، خواهد بود. کاهش آلودگي ناشي از گاز

 .(Abookazemi &  Hassan ,2010)آيندبه حساب مي محیطي زيستهای مزيت

سیستم ها در های مطالعه بر روی تولید پراکنده، تعیین مکان مناسب آنترين بخشيکي از مهم 

گذاری جهت توسعه سیستم نظیر کاهش های انرژی امکان کاهش هزينه سرمايهقدرت است که به شرکت

 . (Abookazemi &  Hassan ,2010)آوردهای کنترلي و تقويت خطوط توزيع و انتقال را فراهم ميابزار

 و شبکه راکتیو انتو تأمین در اتتجهیز اين سزای به تأثیر دلیل به توزيع، شبکه در خازن جايابي

 با های اخیرسال است. در بوده توزيع هایشرکت عالقه مورد و تحقیقات فراوان تلفات، موضوع کاهش

 در خصوصي بخش تمايل افزايش و سیستم بردار بهرهسوی  از حمايتي قوانین تصويب برق، بازار گیریشکل

 افزايش تلفات، هدف کاهش با تجهیزات اين بهینه جايابي مسئله پراکنده، روی تولیدات بر گذاریسرمايه

                                                
1 Distributed Generations (DG) 
2 Capacitors 
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 و قرار گرفته محققان و توزيع هایشرکت توجه مورد نیز توان بهبود کیفیت يا توزيع شبکه اطمینان قابلیت

 .(2988)زارع، است شده ارائه زمینه اين در متنوعي مقاالت

با  هاآن روبرو شدن برق، بازار در کوچک کنندگان مصرف مشارکت عنوان به به طورکلي بار پاسخگويي

از  کنندگانفمصر از کمي تعداد شود. هم اکنونتعريف مي آن به پاسخگويي و بازار ایلحظه هایقیمت

در  شرکت برای کنندگانفمصر برای تشويقي عامل گونه هیچ نتیجه در ،هستند مطلع برق واقعي قیمت

داشت. به  نخواهد وجود برق قیمت همچنین و شبکه شراي  تولید، سمت با خود مصرف تطبیق و بازار

 بحراني ساعاتي هستند بحراني است. ساعات ساعات در برق مصرف کاهش بار، از پاسخگويي هدف طورکلي

 مانند وقوع پیشامدهای اتفاقي دلیل ذخیره سیستم به سطح يا و باال بسیار فروشي عمده بازار قیمت که

 تواند مي بار پاسخگويي .باشدمي شديد، پائین هوايي و آب شراي  يا و ژنراتور و انتقال خطوط رفت برون

 يک گرمايشي مجدد سیستم تنظیم صنعتي، کننده مصرف يک تولید مجدد ريزی برنامه حاصل

باشد.  خانگي  کننده مصرفيک  آبگرمکن سیستم بر برق شرکت مستقیم کنترل يا و تجاری کننده مصرف

پیک  بار که دهد تغییر به نحوی را الکتريکي انرژی مصرف شکل ندتوامي بار پاسخگويي کلي، به طور

 .(2932)ذکريازاده، شوند منتقل غیرپیک ساعات به مصارف و يافته کاهش سیستم

 ضرورت جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و خازن -1-2

 مورد ولتاژ پروفیل بهبود و نو هایاز انرژی گیریبهره جهت پراکنده تولید منابع از استفاده امروزه

 توزيع هایفیدر گذاریخازن ديگر طرف از است. گرفته قرار سراسر جهان در برق توزيع هایشرکت توجه

 شدهاجرا مي توزيع هایشرکت طرف پیش از هاسال از ولتاژ پروفیل بهبود و شبکه کاهش تلفات برای

 مکان ولتاژ، پروفیل بهبود در هاو خازن پراکنده تولید هایواحد مشترك نقش به توجه با رو اين از .است

 بهبود موجب هاخازن مکان تجديد با پراکنده تولید منابع و جايابي بود خواهد يکديگر از متأثر دو اين بهینه

 . (2988)زارع، شودمي ولتاژ پروفیل و تلفات شبکه ترمناسب
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 که تفاوت اين با ؛ها در اين زمینه استعملکرد تولید پراکنده در کاهش تلفات مانند عملکرد خازن

 توانندفق  مي هاخازن که حالي در ،قادر به تولید همزمان توان اکتیو و راکتیو هستند پراکندهنابع تولید م

 هدف با  پراکنده تولیدات بهینه شوند. جايابيمنجر  تلفات کاهشبه تقاضا،  مورد راکتیو توان تأمین با

 اتصال زمینه در زيادی تمايل های اخیرسال در است. بوده بسیاری تحقیقات تلفات موضوع نمودن کمینه

 هنوز همچنین و شده ابراز گذاران خصوصيسرمايه سوی از توزيع شبکه به برق فروش و تولیدات پراکنده

 همزمان سوی جايابي است. از توزيع هایشرکت عالقه مورد مسائل از فشار متوس  شبکه در خازن جايابي

 . (2931)فالح خوشبخت، شودمي تریبهینه آوردن نقاط بدست موجب

و  اکتیو توان منابع عنوان به يکديگر به خازن و پراکنده ارتباط تولیدات و شده ذکر موارد به توجه با

 منظور به ،خازن و پراکنده همزمان تولیدات جايابي شبکه، تلفات عامل روی بر دو هر تأثیر وراکتیو 

بیشتری خواهد  تأثیرتوزيع  شبکه در خازن و پراکنده منابع تولید بهینه نصب ظرفیت و نقاط پیشنهاد

 . داشت

 هااهداف و نوآوری -1-3

های پاسخگويي بار بر جايابي بهینه همزمان منابع گذاری برنامهبررسي اثرنامه هدف از اين پايان

گرفتن پاسخگويي بار، پس از جايابي  لذا سعي بر اين است که با در نظرتولید پراکنده و خازن است. 

در شبکه توزيع،  (LCA) 2لیگ قهرمانانسازی از الگوريتم بهینه با استفادهو خازن  DG همزمان بهینه

نامه را به اهداف اين پايان توان ميبتوان تلفات را کاهش و پروفیل ولتاژ سیستم را افزايش داد. در نتیجه 

 قرار زير بیان نمود:

 جايابي بهینه همزمان منابع تولید پراکنده و خازن به گذاری پاسخگويي بار بر بررسي اثر

 وری سیستممنظور افزايش بهره

                                                
1 League Championship Algorithm (LCA) 
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 نه با در نظر گرفتن پاسخگويي باربررسي کارايي الگوريتم لیگ قهرمانان در جايابي بهی 

  ارزيابي جايابي منفرد و چندگانهDG هاو مقايسه نتايج آن 

 شبکه توزيع بهبود پروفیل ولتاژو  و راکتیو کاهش تلفات توان اکتیو 

 نامهساختار پایان -1-9

منابع تولید پراکنده، خازن، پاسخگويي بار  بهینهنامه، مفهوم کلي جايابي در فصل ابتدايي اين پايان

و  DG. در فصل دوم مباني نظری حاکم بر مسئله جايابي بهینه ه استو اهمیت و اهداف اين کار بیان شد

های انجام گرفته در ادامه پیشینه پژوهش در شبکه توزيع شرح داده شده است و خازن و پاسخگويي بار

در زمینه تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده و خازن، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم 

های مورد نیاز راهکار پیشنهادی، بحث شده نامه و مواد و افزارهای به کار رفته در پايانها و راهکارشیوه

سازی شده است. نمونه و واقعي، پیاده توزيع هایهای ارائه شده بر روی شبکهاست. در فصل چهارم راهکار

معتبر مقايسه سنجي و با مراجع شده و نتايج آن صحت ارائههای اين فصل در چهار بخش سازیشبیه

ارائه شده است. ادامه کارهايي برای های کلي و پیشنهادنتايج و ارزيابي آخرشده است. در فصل 



 

 

 

2-  

 دوم:فصل 

 پژوهش و پیشینه مبانی نظری



209 

  مقدمه  -2-1

% 29سیستم توزيع نقش اصلي را در تلفات سیستم قدرت دارد که اين مقدار به طور تقريبي برابر 

های  توجهي در سیستم مالحظه در سیستم، به تلفات قابل باال و نیز افت ولتاژ قابل ⁄  باشد. نسبت  مي

تقاضای الکتريکي  های شعاعي هستند. افزايشدارای فیدر عموماًهای توزيع  شود. سیستم قدرت منجر مي

های توزيع، به افت ولتاژ و تلفات بیشتر و عدم تعادلي بار منجر خواهد شد که  و در نتیجه توسعه سیستم

 .(Moradi & Zeinalzadeh, 2014)شود باعث کاهش پايداری ولتاژ شبکه مي

شديد در  های های اخیر به دلیل نیاز به تولید انرژی الکتريکي بیشتر و همچنین محدوديت در سال

( افزايش پیدا کرده است. اين DGاحداث خطوط انتقال طوالني، استفاده از واحدهای تولید پراکنده )

وری سیستم از جمله کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و  منابع با توجه به مکان نصب باعث بهبود بهره

ها  اژ با استفاده از خازن، از سالشوند. از سوی ديگر بهبود پروفیل ولت افزايش قابلیت اطمینان شبکه مي

مثبتي دارد. لذا با توجه  تأثیرکه اين بهبود پروفیل ولتاژ، بر روی کاهش تلفات نیز  مرسوم بوده استقبل 

ها ضروری به نظر  ها بر روی شبکه، جايابي همزمان آن مشترك منابع تولید پراکنده و خازن تأثیربه 

 . (2988)زارع، رسد مي

گذاران بازار برق  های اخیر مورد توجه سیاست مالحظه پاسخگويي بار در سال قابل تأثیراز سوی ديگر 

آن، افزايش کارآيي بازار برق، بهبود امنیت و قابلیت  نوساناتای و  قرار گرفته است. کاهش قیمت لحظه

مزايای ترين  در سیستم، از مهم های تولید اطمینان سیستم و کاهش يا تعويق نیاز به توسعه ظرفیت

های پاسخگويي بار است. پاسخگويي بار ظرفیتي است که به الگوی مصرفي  کارگیری برنامهب

های باالتر بازار برق  کنندگان در پاسخ به قیمت کنندگان وابسته بوده و به معنای کاهش بار مصرف مصرف

 . (Bahrami & Imari, 2014)های اضطراری سیستم است و يا وضعیت
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 ندهمنابع تولید پراک -2-2

ها در توان به طور کلي به صورت منابع تولید توان الکتريکي که ظرفیت آنمنابع تولید پراکنده را مي

های فوق توزيع، توزيع و تر بوده و به شبکهمقايسه با ساير منابع متداول تولید توان الکتريکي، کوچک

 . (Barker,2000)شوند، تعريف کردهای محلي( نصب ميکننده مصرفمراکز بار )نزديک به 

 انواع منابع تولید پراکنده -2-2-1

تولید پراکنده دارای انواع مختلفي است که بسته به نوع آن، ظرفیت نامي و نیز قیمت آن متفاوت 

 10تا  15وات و بازده حدود مگا 10وات تا کیلو 50های گازی کوچک با ظرفیت حدود است. توربین

درصد، به  55تا  15وات و بازده حدود مگا 9وات تا وکیل 50با ظرفیت حدود  2درصد و پیل سوختي

گیرند. ساير تولیدات پراکنده مانند های توزيع و مصارف صنعتي و تجاری مورد استفاده قرار ميدر شبکه

)زيست توده(،  1، بیوماس9، انرژی گرمايي خورشیدی، چرخ لنگر1ولتائیکبین آبي، فوتورها، توتوربینمیکرو

 . (2931)داداش پور، و ... هم در حال گسترش هستند 5ای خازني، زمین گرماييباتری، ذخیره

-توان به دو دسته اصلي تقسیم نمود. دسته اول تولیدات پراکنده تجديدمنابع تولید پراکنده را مي

و ... است. دسته دوم  های فوتوولتائیکهای خورشیدی، سلولپذير هستند که شامل انرژی بادی، سلول

های رفت و برگشتي و ... های احتراقي و پمپتوان به توربینناپذير هستند که ميتولیدات پراکنده تجديد

 اشاره کرد.

های ها، پیلتوربینناپذير مانند میکروهای تولید انرژی خود به دو دسته تجديدوریاالبته اين فن

های خورشیدی و ... های بادی، سلولپذير مانند توربین... و تجديدهای گازی و احتراقي و سوختي، توربین

 شوند.تقسیم مي

                                                
1 Fuel Cell 
2 Photovoltaic  
3 Flywheel  
4 Biomass  
5 Geothermal  
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