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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

به مفهوم تولید توان به صورت غیر متمرکز با اتصال واحدهای  6منبع تولید پراکنده

توانند انرژی باشد. این واحدهای تولیدی میتولیدی کوچک به سیستم توزیع می

گرمایی، آبی کوچک، بیومس و ...( و یا انرژی تجدیدپذیر )فتولتائیک، بادی، زمین

-غیرتجدیدپذیر )پیل سوختی، توربین گازی و ...( باشند. درست است که امروزه نیروگاه

باشد اما تکنولوژی منابع تولید پراکنده به سرعت های متمرکز منبع اصلی تولید توان می

محیطی ارای مزایای اقتصادی و فنی و مخصوصاً زیستدر حال گسترش است چون د

ای بر روی تلفات سیستم، پروفیل ولتاژ فراوانی است. منابع تولید پراکنده تاثیرات اساسی

های حساس و هزینه تولید دارد. مزایای مذکور زمانی حادث سیستم، پایداری شبکه، بار

 & MENA پراکنده وجود داشته باشدگردد که اندازه و مکان صحیحی از منابع تولید می

JOSE, 2015).) 

-شود، این تلفات با نصب خازن% از توان تولیدی تلف می69در سیستم توزیع تقریبا 

یابی و تعیین اندازه بهینه بانک یابد. موقعیتهای مناسب کاهش میهای موازی در مکان

طرفی چون اکثر  . از(ABDELAZIZ & ALI, 2017)خازنی امری غیرقابل اغماض هست 

های به کار برده شده در منابع تولید پراکنده از ژنراتورهای آسنکرون استفاده تکنولوژی

-توانند توان راکتیو به سیستم تزریق کنند. برای رفع این محدودیت از بانککنند، نمیمی

اعث های خازنی بشود. جایابی مناسب منابع تولید پراکنده و بانکهای خازنی استفاده می

شود. از نتایج جایابی مناسب های انتقال میکاهش میزان تقاضای توان اکتیو از شبکه

                                                                                                                          
1- Distributed Generation 
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توان به بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات توان اکتیو و راکتیو و تلفات های خازنی میبانک

 & GNANASEKARAN)های توزیع اشاره کرد انرژی در شبکه

CHANDRAMOHAN, 2016). 

، ممکن است DGد که انتخاب نامناسب در اندازه و موقعیت دهمطالعات نشان می

حضور  DGای افزایش دهد که این مقدار بیش از زمانی شود که  تلفات سیستم را به گونه

ی هر بهینه یلذا جایابی و تعیین اندازه (ACHARYA & MAHAT,2006)نداشته است 

 آید.شمار میدو مورد امری ضروری و مهم به

  ژوهش و اهداف آنضرورت پ -2-1

 ویتوان راکت و ویتوان اکت توان یم منابع تولید پراکنده و خازن به ترتیب نهیبه یابیجابا 

در خطوط،  انیبا کاهش جر تینها . در(KANWAR & GUPTA, 2015) را کنترل کرد

کاهش  ،پذیری سیستمنانیاطم افزایشرا کاهش داد و منجر به  احتمال خرابی خطوط

 .(RAHMANI, 2016) شد ها ولتاژ در گره لیو بهبود پروف ویراکت و ویتلفات اکت

باعث جبران توان  تواند یم عیتوز یبا شبکه یمواز یخازن یها بانک حیصح یابیجا

و بهبود  یقدرت، کاهش تلفات توان و انرژ بیولتاژ، اصالح ضر میبهبود تنظ و،یراکت

ی نهیبه تیاندازه و موقع ،شامل تعیین تعداد تواندی میابیجا یتوان شود. مسئله تیفیک

 .(MASOUM & LADJEVARDI, 2004) باشد  ادوات

 یها مهم است و مدل نانیاطم تیمسائل مربوط به قابل یبررس یبرا درینرخ شکست ف

-اندازه نییو تع یابیو ثابت در جا یتمیلگار ،یتوان ،یشامل نمائ دریمختلف نرخ شکست ف

 .(RAHMANI, 2016) موثر است یو بانک خازن DG نهیبه ی

 یبرا یفمختل یها که عالوه بر در نظر گرفتن مدل شود یتالش م نامهانیپا نیدر ا 

روزانه و  هایی( و استفاده از منحنیو تجار یمسکون ،ی)صنعتخرابی خط، نوع بار نرخ 

د پراکنده و خازن ی بار از مفهوم بازآرایی در بحث جایابی همزمان منابع تولیساالنه

 تری در نتایج حاصل شود.ی کاملاستفاده شود تا مقایسه

 اهداف پژوهش: -3-1

 :شود ینامه دو هدف اصلی زیر دنبال م انیپا نیدر ا

 یبرا نهیبه یمکان و اندازه نییعت DG 
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  خازن یبرا نهیبه یمکان و اندازه نییتع 

 ینهیهز و،یتلفات راکت ینهیهز و،یتلفات اکت ینهیمذکور در جهت کاهش هز اهداف

و  ریتعم ینهی، هزDG یو نگهدار ریتعم ینهیهز ،یبانک خازن دیخر ینهی، هزDG دیخر

تا  باشد یشعاعی م عینشده در خطوط توز نیبار تأم ینهیو هز یبانک خازن ینگهدار

پذیری شرکت البته برای افزایش سود و اطمینان  داد. شیرا افزا ستمیس یوربتوان بهره

 شود بحث بازآرایی به موارد فوق اضافه گردد. توزیع سعی می

باشد که به شامل مفاهیم اقتصادی، فنی و قابلیت اطمینان میهدف مورد نظر  تابع

 یها نهیو خازن( و هزمنابع تولید پراکنده و نصب  دیخر ینهی)هز ثابت یهانهیهز صورت

 ینهیتلفات و هز ینهیهز و خازن، منابع تولید پراکنده یو نگهدار ریتعم ینهی)هز ریمتغ

مدل شده است. به دلیل استفاده از بار متغیر با زمان و  شبکه( ینشده نیبار تأم سکیر

های متغیر تحت تاثیر ریزی هزینهدر نظر گرفتن مدت زمان بیش از یک سال برای برنامه

 تر گردد.واقعیت نزدیکگیرد تا نتایج به تورم و نرخ بهره قرار می

 یوجستج تمیالگور ،شود یکار گرفته مه امر ب نیا یسازنهیبه یکه برا یتمیالگور

 های تمیالگور ءابداع شده و جز 5164در سال  تمیالگور نیخواهد بود. ا( HSS)ی ا ابرکره

 .(KARAMI & SANJARI, 2014) است فرا ابتکاری

 طرح کلی پایان نامه: -4-1

پراکنده و بانک  دیاستفاده از منابع تول ییکردن کارا بیشینه یپ در نامهپایان نیا

 باشد.می عیتوز ستمیدر س یخازن

)صنعتی،  باری برای مختلف یهامدلسازی به واقعیت، برای نزدیک کردن شبیه

مسکونی، کشاورزی( استفاده شده است و بارها طی زمان مقدارشان تغییر کرده و مقدار 

. برای مرتبط کردن مفاهیم قابلیت اطمینان و مسائل فنی سیستم در تابع ثابتی ندارند

اند تا الگوریتم مورد نظر در جهت کاهش هزینه گام هدف، به صورت هزینه بیان شده

 بردارد.

ی در کنار بحث بازآریی خازنپراکنده و بانک  دیمنابع تولو مکان اندازه  سازینهیبه

آن باعث بهبود  یسازنهیاست که به یرخطیغ یمسئله کیبه صورت همزمان،  شبکه

شده و  ستمیولتاژ س لیو پروف ویتلفات راکت و،یهمچون تلفات اکت ستمیس یفن یپارامترها

 انیرا به دنبال خواهد داشت و چون کاهش جر ستمیس وریبهره شیآن افزا تبعبه 

 تیرا کاهش داده و باعث بهبود وضع احتمال خرابی خطوطخطوط را به همراه دارد، 



 HSS و بانک خازنی در شبکه توزیع با در نظر گرفتن نرخ شکست فیدر و بار متغیر با زمان به منظور حداقل کردن تلفات با استفاده از الگوریتم DGتعیین مکان و اندازه بهینه  4

 

 .شودیشبکه م نانیاطم تیقابل

 یشده است از تابع هدف یسع یپراکنده و بانک خازن دیهمزمان منابع تول یابیجا یبرا

پرکاربرد بودند و انتخاب مکان و اندازه ادوات مورد نظر  ریاستفاده شود که در مطالعات اخ

 برایشبکه داشته باشد.  وریبهره شیرا در افزا ریتاث نیها بهترآن سازینهیبراساس به

 تمیهدف ممکن، از الگور نیبه بهتر دنیو رس های پیشنهاد شدهمدل سازینهیبه

 استفاده شده است.  HSSهوشمند 

 یو کاربردها یژگیو ی،پراکنده، بانک خازن دیاز منابع تول یاجمال یمعرف 5فصل  در

ی روش حل ساختار کل 9در فصل . انجام شده استو بحث بازآرایی در شبکه توزیع ها آن

و  یشرح داده شده است. مباحث عددسازی به همراه روابط مورد استفاده در شبیه

گنجانده شده و  4در فصل باس  99و  52 هایشبکه یبر رو یشنهادیپ تمیالگور ارزیابی

آورده شده  ندهیآ یکارها یبرایی شنهادهایپ مطالعه و نیحاصل از ا جینتا زین 2در فصل 

 است.

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -1

 

 

 مقدمه -1-2

 سازعنوان جبرانپراکنده به دیو منابع تولی خازنهای همواره بانک ر،یاخ هایلدر سا

 وریبهره شیافزا یو پرکاربرد برا دیمف یادوات اکتیو، توان یکنندهدیتولو  وراکتی توان

انتقال و  هاینههزی رفتن باال و بار افزون روز رشد به توجه با.اندمطرح بوده عیتوز ستمیس

انرژی که شود داده میامکان  نیا یخازنهای و بانک پراکنده دیتول یهابه مولد ع،یتوز

در کنار موارد فوق  د.نکنندگان قرار دهمصرف اریتر در اختارزان یمتیرا به ق الکتریکی

پذیری در سیستم گردد که این تواند باعث کاهش تلفات و افزایش اطمینانبازآرایی می

ی خود افزایش سودآوری را به همراه امر باعث کاهش بار از دست رفته شده و به نوبه

 خواهد داشت.

بار ادامه دارد و از قدرت است، رشد  یهاستمیمسائل در س نیاز مهمتر یسودده 

وجود دارد که  قتیحق نی. اشودیدر خطوط انتقال نم یادیز یگذارهیسرما گریطرف د

 ستمیمثال س یهستند، برا یمیکهنه و قد اربسی هااز کشور یاریانتقال در بس ستمیس

منتشر  یهادر گزارش .سال عمر دارد 41 یولت باال لویک 942 لتاژبا و کایدر آمر یانتقال

 یو ترانسورماتورها کایانتقال آمر وطسه چهارم خط بایمشخص شده است که تقر، شده

به طور  کایدر خطوط انتقال آمر یگذارهیسال عمر دارند. سرما 52 یقدرت آن باال

در چند  تیوضع هرچند کهسال گذشته کاسته شده  52دالر در  ونیلیم 21 نیانگیم

 یولت که ستون اصل لویک 411 یباال خط کیبهتر شده است. در انگلستان اخیر سال 

بیشتر  ینیزم ریولت ز لویک 411کابل  کیسال عمر دارد و  21 یشبکه انتقال است باال

 نشده است.  ضیسال است که تعو 41 از
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ELA یاطالعات انرژ یبر طبق گزارش اداره
 یهامصرف برق در بخش رودیانتظار م 5

. ابدی شیافزا 5141تا  5169% از 3/1% و 2/1%، 2/1 بترتیبه  یو صنعت یتجار ،یمسکون

وات  گایگ 1/6694 باًیاست که تقرشده آورده  زین یگریگزارش مشابه ددر  همچنین

 دیگر است. از طرف ازین 5141به رشد بار تا سال  ییگوپاسخ یبرا دیتول تیظرف

بر  یمبتن یمرکز یهاروگاهین سیتاس یبرا ،یو اقتصاد یطیمح ستیز یهاتیمحدود

انتقال  ستمیخطوط انتقال وجود دارد و تلفات باال درس تیظرف یو توسعه یلیسوخت فس

 . (SULTANA & KHAIRUDDIN, 2017) شودیم ستمیس یورباعث کاهش بهره عیو توز

پراکنده و  دیانواع منابع تول ،عیتوز یدرمورد شبکه یاجمال حاتیفصل توض نیدر ا

 .شودیآورده م یی بیشترآشنا پذیری سیستم توزیع برایی و اطمینانخازن هایبانک

 عیتوز یشبکه -2-2

موارد فوق  نیکه در ب باشدیم عیانتقال و توز ،دیقدرت شامل سه قسمت تول یشبکه

جا قرار دارند یکی از که اکثر مشتریان صنعت برق در آننیا لیدله ب عیتوز یشبکه

ای زیادی ههمواره تالش جه،ی. در نترودمی شماربه  قدرت سیستم هایمهمترین قسمت

 .ردگییو توسعه شبکه توزیع انجام م برداریدر صنعت برق جهت انجام مطالعات بهره

 :شوند یم یبند معموالً به دو صورت دسته عیتوز یها شبکه

 شعاع( یRadial) 

  افتهیاتصال (Interconnected) 

 یگریبه منبع د عیپس از جدا شدن از پست توز عیخطوط توز ی،شعاع یشبکه در

دور  یهاهکنندا مصرفی ییروستا یهاروش معموالً در شبکه نی. از اشوند یمتصل نم

. در شود یمعموالً در شهرها استفاده م افتهیاتصال  یها . از شبکهشود یافتاده استفاده م

 نیهستند بنابرا گرید یرهایچند اتصال به مس ایدو  یدارا عیتوز یرهایشبکه مس نیا

 اتصال به منبع دارند. یبرا ریمس نیها چند کنندهمصرف

شدن  باز ایمعموالً باز هستند. اعمال دستور بسته  افتهیاتصال یاتصال در شبکه نقاط

در  بیشترا هاتصال نیا یی. کاراردیگیصورت م نگیسپاچید یلهیها معموالً به وساتصال

 یاز خط به علت خراب یکه قسمت ی. در صورتشود یشخص ممواقع بروز مشکل در خط م
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 وبیقسمت مع توان یها م از اتصال یتعداد قطع و وصل لهیاستفاده باشد به وس قابل ریغ

از خطوط جدا شده  کینمود. هر  هیها را تغذ قسمت گریها جدا کرده و د قسمت هیرا از بق

قطع مدار در موقع بروز اشکال  یبرا( دژنکتور) مدارشکن دیکل یدارا عیاز پست توز

 هستند.

 یکابل ای ییاز خطوط مثل خطوط هوا یاست در داخل هر شبکه انواع مختلف ممکن

 شیدر حال افزا شرفتهیپ یدر کشورها یاستفاده از خطوط کابلکه  وجود داشته باشد

به  یانیکمک شا نیو ا شوند ینم دهید ریها در مس کابل، خطوط نیاست چراکه در ا

 دهیچیدرهم پ عیتوز یها بزرگ با شبکه یرهادر شه ژهیبه و ییبایز یارهایمع شیافزا

از  یبه مقدار قابل توجه یخطوط کابل جادیا یتمام شده برا متیحال ق نی. اما با اکند یم

خطوط از نظر  نیا نیو همچن بوده ها باالاحداث آن یاست، تکنولوژ شتریب ییخطوط هوا

 نیو ا ستندین سهیقابل مقا ییبا خطوط هوا زین یو نگهدار ریتعم یو راحت متیق

  .است  در حال توسعه یخطوط در کشورها نیگسترش ا یمانع برا نیتر بزرگ

: طور خالصه در ادامه ذکر شده استه ب عیتلفات در شبکه توز نیمهمتر
(HAGHIFAM & MALIK, 2007) 

 هیو ثانو هیاول یهایدر هاد یتلفات اهم 

  عیترانسفورماتور توز یهاچیپ میدر س یاهمتلفات 

  عیتوز یدر هسته ترانسفورماتورها یهنآتلفات 

 یو مشتر دریف هیثانو نیب سیدر کابل سرو یتلفات اهم  

 رهایها و برقگقیمانند عا یمواز زاتیتجه ینشت انیدر اثر جر یتلفات اهم  

 :متعدد هستند عیتوز یکاهش تلفات در شبکه ها هایروش

 هیثانوو  هیاول یدرهایمجدد در ف یگذاریهاد  

 شبکه  یبازآرائ 

 با بهره باال  ییاستفاده از ترانسفورماتورها 

 تیقعوم یسازنهیتعداد و به شیبا افزا هیکاهش طول شبکه ثانو 

 عیتوز یشبکه یترانسفورماتورها

 پراکنده  دیاستفاده از منابع تول 

 مراکز بار  یکیدر نزد عیفوق توز یهاپست یابیجا 

 سه فاز  نیمتعادل کردن بار ب 
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 تقاضا  تیریمد قیبار از طر بیبهبود ضر 

 ولتاژ یارتقا 

 یخازن هاینصب بانک 

 نییتع و مناسب یهاپراکنده و خازن در محل دیبا قرار دادن منابع تول توانیواقع م در

که  یکابل ایو  یی، شتاب گسترش خطوط هواو استفاده از بازآرایی هاآنی نهیاندازه به

و بهبود  پذیرینانیاطم شیباعث افزا در نهایتو  کاهش داد، طلبدیرا م یهنگفت ینهیهز

 .میولتاژ شو لیپروف

 منابع تولید پراکنده -3-2

 هستند یکوچک یواحدها توان که نسبتاً دکنندگانیبه تول پراکنده عموماً دیمنابع تول

. شودیگفته م گیرند،میکز بار قرار امر کینزد مگاوات( و معموالً 61وات تا  لویز چند کا)

کنندگان آخر مصرف یبرا یمختلف هایحسن ی،فن میاز لحاظ مفاه منابع تولید پراکنده

 هاآن یدیشدن توان تول تریو باعث اقتصاد دادهش یرا افزا عیتوز یهادارند، سود شرکت

پراکنده وارد است. مشکالت  دیبر منابع تول بیع نیهنوز چند ایمزا نی. با وجود اشوندمی

 تی، قابلیو نگهدار یبرداربهره نهیتوان، هز تیفیک ده،یچیحفاظت پ یاستراتژ ،یداریپا

که در هنگام  ندهست یموارد یشدن برخ یارهیجز یواحدها، اتصال و مسئله نانیاطم

کردن  دایپ منابع تولید پراکنده یابیبه دقت مطالعه شوند. در واقع هدف از جا دیبا یابیجا

 میشبکه و مفاه طیگرفتن شرا با درنظر منابع تولید پراکندهو ساختار  تیموقع ،اندازه نوع،

ی واحدها ینهیبه یو اندازه تیموقع توانندیم یسازنهیبه یها. روشباشدیم یاقتصاد

 یفن میو مفاه دیتول یمرز یهانهیهزمنابع تولید پراکنده را پیدا کرده و منجر به بهبود 

   .(BISWAS & CHATTERJEE, 2014)شوند 

 یانرژ دیبه تول ریدناپذیو تجد ریدپذیبه دو صورت تجد توانندیپراکنده م دیمنابع تول

-لیو پ یاحتراق داخل یموتورها ،هانیکروتوربیم ،یگاز هاینیتورب. برای نمونه بپردازند

 ،یباد نیتورب ،کیفتوولتائ یهاستمیو س هایی برای منابع تجدیدناپذیری نمونهسوخت های

هایی از منابع تجدیدپذیر نام توان به عنوان نمونهرا می انوسیاق ای ایدر یو انرژ ومسیب

باشد که  یاانتخاب هوشمندانه تواندیقدرت م یبه شبکه منابع تولید پراکنده. اتصال برد

توان،  تیفیبهبود ک ت،یامن شیافزا نان،یاطم تیبهبود قابل ،یبازده انرژ شیباعث افزا

 ABDELAZIZ)شود یم عیو کاهش تراکم خطوط انتقال و توز یاگلخانه یگازها کاهش



 

 

& ALI,2017). 

 بندی منابع تولید پراکنده بر اساس دوره تغذيهتقسیم -1-4-1

تواند ی تغذیه، همان مدت زمانی است که یک منبع تولید پراکنده میاز دوره منظور

ی تغذیه در منابع تولید انرژی مورد نیاز شبکه را تغذیه نماید. در حالت کلی، دوره

 کند. ها تغییر میی منابع تولید پراکنده، نوع و کاربرد آنپراکنده براساس اندازه

 ی زیر تقسیم نمود.تولید پراکنده را به سه دستهی تغذیه منابع توان دورهمی

 دوره تغذیه دراز مدت 

 دوره تغذیه غیر دائم 

  مدتدوره تغذیه کوتاه 

ای است که قابلیت تامین انرژی ی تغذیه دراز مدت مربوط به منابع تولید پراکندهدوره

غذیه غیردائم ی تروز را دارا هستند. دورهی ساعات شبانهالکتریکی پایدار شبکه در همه

-های تجدیدپذیر استفاده میای هستند که از انرژیبیشتر مربوط به منابع تولید پراکنده

ی کوتاه مدت برای پشتیبانی شبکه، مورد استفاده قرار ی تغذیهکنند. در نهایت نیز دوره

ی تغذیه مطابق توان منابع تولید پراکنده را براساس دورهگیرند. در حالت کلی میمی

 بندی نمود.دسته 6-5جدول 

 (KANSAL & KUMAR, 2013بندی منابع تولید پراکنده براساس دوره تغذیه توان ): دسته1 -2جدول 

دوره تغذيه 

 توان

ای از منابع تولید نمونه

 پراکنده
 توضیحات

 بلند مدت

 میکروتوربین 

 پیل سوختی 

 های گازیتوربین 

 کوچکهای توربین 

 های سوختی که توانایی تولید توان به غیر از پیل

اکتیو را دارا هستند، بقیه توانایی تولید همزمان 
 باشند. توان اکتیو و راکتیو را دارا می

 توان به عنوان بار پایه مورد استفاده قرار گیرند.می 

تغذيه غیر 

 دائم

 های نوانرژی 
 های بادیتوربین 

 های نیروگاه
 خورشیدی

 .وابسته به شرایط محیطی هستند 
 باشند؛ بیشتر قابلیت تولید توان اکتیو را دارا می

کننده توان راکتیو های بادی مصرفالبته توربین

 نیز هستند.

 شوند.های دوردست استفاده میدر روستا 

 کوتاه مدت
 هاباطری 
  واحدهای ذخیره

 انرژی

  برای تضمین تداوم تغذیه انرژی الکتریکی مورد
 گیرند.استفاده قرار می

 مدت را قابلیت ذخیره انرژی برای استفاده کوتاه
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 ی تولید توانبندی منابع تولید پراکنده براساس نحوهتقسیم -1-4-1

شوند ی تولید توان به چهار قسمت تقسیم میمنابع تولید پراکنده بر اساس نحوه

(CHITHRADEVI, 2017; KANSAL, 2016): 

  های فتوولتائیککند مانند: سلولتوان اکتیو تولید میفقط 

 هاکند هم توان راکتیو مانند: میکروتوربینهم توان اکتیو تولید می 

 های بادیکند مانند: توربینبا مصرف توان راکتیو، توان اکتیو تولید می 

 های سنکرونکند مانند: کندارسونفقط توان راکتیو تولید می 

 ش به منابع تولید پراکندهداليل گراي -4-4-1

منابع تولید پراکنده یکی از ادوات پرکابرد و مهم در بخش توزیع برق هستند. این 

توانند پارامترهای مختلف شبکه منابع اگر با ظرفیت مناسب در مکان بهینه قرار گیرند می

توسعه رو، کشورهای ی برق شوند. از اینوری شبکهرا بهبود بخشند و باعث افزایش بهره

یافته و حتی در حال توسعه تمایل فراوانی به استفاده از منابع تولید پراکنده برای تولید 

ترین عوامل گرایش به توان مهماند. در حالت کلی میانرژی الکتریکی از خود نشان داده

 :(AMAN & JASMON, 2012) پراکنده را به صورت زیر نام برد سمت منابع تولید

 های بزرگ و جغرافیایی و محیطی برای نصب نیروگاههای محدودیت

 همچنین خطوط انتقال و توزیع انرژی الکتریکی 

  مسائل فنی شبکه از جمله پایداری ولتاژ، قابلیت اطمینان، تلفات اکتیو و

 راکتیو

 های جدید و های توزیع و نیاز به احداث نیروگاهرشد بار در شبکهروند روبه

 توسعه شبکه برق

  های پاک و سازگار با محیط زیستبه سمت انرژیگرایش 

 ها و همچنین های فسیلی به دلیل آالیندگی آنقطع وابستگی به سوخت

 نوسانات قیمت سوخت

 بهبود پارامترهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی شبکه 

 های انتقال و توزیع برقکاهش هزینه 

 وری شبکهافزایش بهره 

 دارا هستند.



 

 

 های لیل کوتاه بودن زمان اجرای طرحگذاری به دکم بودن ریسک سرمایه

 منابع تولید پراکنده

 مزايا و معايب منابع تولید پراکنده -3-4-1

منابع تولید پراکنده نیز همانند سایر ادوات تولید شده توسط انسان دارای مزایا و 

 معایبی هستند. البته اگر منابع تولید پراکنده در مکان و اندازه بهینه مورد استفاده قرار

 ;SHAN TAN, 2013)آید شان بیشتر به چشم میها نسبت به معایبگیرند، مزایای آن

SAHA, 2016). 

 ترین مزایای منابع تولید پراکنده عبارتند از:در حالت کلی، مهم

 اصالح کیفیت توان 

 اصالح قابلیت اطمینان 

 کاهش تلفات 

 بهبود پروفیل ولتاژ 

 وری و کارایی شبکه برقافزایش بهره 

 د کیفیت توانبهبو 

 داری برداری و نگهگذاری به خصوص در حوزه بهرههای سرمایهکاهش هزینه

 از منابع تولید پراکنده

 های زیست محیطیکاهش آالینده 

 افزایش امنیت برای بارهای بحرانی 

 های فسیلی برای استفاده در صنایع دیگری سوختذخیره 

تولید پراکنده دارای معایبی نیز هستند. طور که ذکر گردید، منابع از طرف دیگر، همان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ترین معایب منابع تولید پراکنده میاز مهم

 ی برق از لحاظ تقسیمات بارپیچیده شدن شبکه 

 های جریان و ضرورت توسعه و بازآرایی سیستم حفاظتی شبکهتغییر جهت 

 شبکه ریزی و کنترلبرداری، برنامهپیچیده شدن بهره 

 های منابع تولید پراکندهعدم تولید توان راکتیو در اکثر تکنولوژی 

 انحراف فرکانس سیستم از فرکانس نامی شبکه 

 شوندوری سیستم میهایی که باعث کاهش بهرهتزریق هارمونیک 
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 عدم پایداری در تولید انرژی در منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر 

 بانک خازنی  -4-2

تاوان باه کندانسااورهای ساانکرون، مناابع تولیاد تاوان راکتیاو، می در میان اناواع

گرهای ولتاژ اشاره کرد.  و یا تنظیم SVC)سازهای استاتیکی )هااای مااوازی، جبران خازن

کمتار، تلفاات  یها هستند که به دلیال هزیناهگرها، تنها خازناز میاان ایان جبران

تر بودن، قابلیت انعطاف در کاربرد و  اری حداقل، اقتصادیی تعمیر و نگهدپایین، هزینه

هاا از سیساتم، کاربرد فراوانی دارند. چون نصب خازن به عدم نگرانای در جادا شادن آن

صورت موازی با شبکه توزیع، کاهش تلفات توان راکتیو و کاهش دامنه جریان را به دنبال 

پذیری ظرفیت سیستم و افزایش اطمیناندارد، منجر به بهبود پروفیل ولتاژ، افزایش 

یابی به چنین مزایایی باید خازن را در برای دست. (6936نعمت اللهی، )شود  سیستم می

% از 69ای صحیح قرار داد. مطالعات نشان داده است که حدود  محلی مناسب و با اندازه

و افت ولتاژ، برای شود که البته در میان تلفات توان توان تولیدی در سطح توزیع تلف می

شود  پاسخگویی به افزایش رشد بار نیاز به پیشرفت در ساختار شبکه توزیع احساس می

(EAJAL & MUKHERJEE, 2010). 

 انواع بانک های خازنی  -1-3-1

های خازنی برای جبران توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت )ضریب توان( در بانک

های خازنی در دو نوع دستی و شوند. بانکده میهای توزیع فشار ضعیف به کار برشبکه

ها به صورت های خازنی دستی، مقدار خازنشوند. در بانکخودکار طراحی و ساخته می

ثابت و از پیش تعریف شده در مدار قرار گرفته و تنها با یک کلید وارد مدار شده و یا 

کننده( ضریب کنترلهای خازنی خودکار مجهز به یک رگوالتور )شود. بانکخارج می

ها را قدرت هستند. این رگوالتور مقادیر شکل موج ولتاژ، جریان و اختالف زمانی آن

نماید. عمل سوئیج کردن گیری کرده و خازن مورد نیاز را تعیین و وارد شبکه میاندازه

 گیرد.شوند، انجام میها توسط کنتاکتورهایی که به وسیله رگوالتور کنترل میخازن

 مزايای بانک خازنی -1-3-1

وری قرار گیرند باعث بهبود بهره های خازنی اگر با ظرفیت مناسب در مکان بهینهبانک

های خازنی را به صورت زیر نام برد توان مزایای بانکشوند. در حالت کلی، میشبکه می



 

 

(MASOUM & LADJEVARDI,2004). 

 تامین توان راکتیو 

 بهبود پروفیل ولتاژ 

 خط و ترانسفورماتور کاهش تلفات 

 آزادسازی ظرفیت سیستم 

 صرفه اقتصادی به دلیل کاهش تلفات 

 اصالح ضریب قدرت 

 بهبود کیفیت توان 

 قابلیت اطمینان -5-2

های توزیع سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکههای متعددی در خصوص مدلروش

دارد. به طور کلی  مطرح و ارئه شده است و تحقیقات و مطالعات در این زمینه ادامه

توان به دو دسته تحلیلی و های توزیع را میهای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکهروش

های تحلیلی که کاربرد فراوانی در مطالعات مهندسی سازی تقسیم کرد. در روششبیه

های توزیع دارند، فیدر و تجهیزات مربوطه در قالب ریاضی به قابلیت اطمینان سیستم

های مربوط، در زمان نسبتاً کوتاهی شوند و شاخصی سری یا موازی مدل میصورت اجزا

های متنوعی برای سازی، شیوههای مبتنی بر شبیهشوند. در خصوص روشمحاسبه می

مرتبط   9سازی مونت کارلوارزیابی قابلیت اطمینان مطرح شده است که کمابیش به شبیه

سازی پیاپی یک اطمینان با استفاده از شبیهاست. در روش مونت کارلو محاسبات قابلیت 

شود. در این روش به علت ماهیت عمل واقعی با رفتار تصادفی در سیستم انجام می

تواند از تصادفی مسأله، تعداد وقوع خطا، زمان بین خطاها، مدت زمان بازیابی بار و... می

نیاز به صرف زمان زیادی  هاهر سطح یا تعدادی برخوردار باشد. ارزیابی مبنی بر این روش

های تحلیلی های مهندسی عمالً بیشتر از روشدارد. در مطالعات قابلیت اطمینان سیستم

نامه نیز مطالعات مربوط به قابلیت اطمینان مبتنی بر روش شود. در این پایاناستفاده می

ی ر پایهتحلیلی مورد استفاده قرارگرفته است. روش تحلیلی ارزیابی قابلیت اطمینان ب

(FMEAها مدهای خطا و بررسی اثر آن
که در این روش ابتدا مدهای خطایی باشد ( می4

دهند، شناسایی شده و با های توزیع( را تحت تاثیر قرار میکه هر یک از نقاط بار )پست

                                                                                                                          
3- Mont Carlo 

4- Failure Mode and Effect Analysis 
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گردد. در های قابلیت اطمینان در هر یک از نقاط بار محاسبه میها، شاخصارزیابی اثر آن

-سازی هر یک از مدهای خطا میمیان نکته مهم و قابل توجه آن است که در شبیهاین 

بایست تاثیر ساختار شبکه، وجود سکسیونرها و امکان تغذیه بارهای تامین نشده از منبع 

 سازی شود.اصلی توسط دیگر منابع به طور صحیح مدل

های نقاط بار و کل های توزیع در قالب شاخصنتایج ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه 

های قابلیت اطمینان نقاط بار عبارتند از متوسط نرخ وقوع گردد. شاخصسیستم ارائه می

که  (r)متوسط زمان خاموشی (، f/yrشود و واحد آن )نشان داده می λکه با نماد خطا 

( که واحد آن ساعت بر سال Uمتوسط زمان خاموشی سالیانه )، (h)واحد آن ساعت 

(h/yrو ن )ًمتوسط انرژی فروخته نشده هایتا (ENS که واحد آن کیلو وات ساعت بر سال )

(kWh/yrمی ) باشد(BILLINTON & WANG, 2001). 

ای از بارهای های آماری هستند که برای مجموعههای قابلیت اطمینان کمیتشاخص

شده های قابلیت اطمینان در ادامه آورده شوند. نمونه ای از شاخصمشخص تعریف می

 است:

 SAIFI
 میانگین تعداد خاموشی سیستم :2

 CDF
 : توابع خسارت مشترکین1

 SAIDI
 : متوسط زمان خاموشی سیستم1

 ECOST
 ی انتظاری قطع برق مشترک: هزینه2

 ENS
 : انرژی تامین نشده3

 SAIDI
 : شاخص متوسط مدت قطع برق سیستم61

 CAIDI
 : شاخص متوسط مدت قطع برق مشترک66

بیشتر در موسسات برق ایاالت متحده  ENSو  SAIFI ،SAIDI ،ECOSTهای شاخص

 (.6935گیرد )اکبری، مورد استفاده قرارمی

                                                                                                                          
5- System Average Interruptions Frequency Index 

6- customer Damage Function 

7- System Average Interruptions Duration Index 

8- Expected Customer Interruption Cost 

9- Energy Not Supplied 

10- System Average Interruption Duration Index 

11- Cusomer Average Interruption Duration Index 
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Abstract 

    In this thesis, the simultaneous placement of distributed generation and Capacitor with 

consideration of reconfiguration was performed by the HSS algorithm. Different loading 

models (residential, commercial and industrial) have been used to increase the exactitude of 

simulation which vary according to daily and annual load curves. the branch failure rate via 

linear, exponential, logarithmic and power models is dependent on magnitude of the current 

flowing through the branch, and ultimately its effect on placement problem is investigated. 

In the following, the reconfiguration problem has been added to the previous cases and the 

necessity of simultaneous optimization of the above items has been proved in this thesis. 

However, with addition of optimization of the distribution network structure to problem of 

equipment placement, technical, economical and reliability conditions of system is improved, 

but due to the increase in the number of variables and nonlinear constraints in the above 

problem, the optimal procedure It is much more complex and the considered modeling 

concepts such as reliability become more difficult.  

    The objective function is including the fixed and variable costs at the studied system to 

increase the efficiently of the system. The fixed cost of the system is including the cost of 

installing and purchasing distributed generation and capacitor and variable costs is 

including repair and maintenance of the distributed generation and capacitor, and the cost of 

system risk. The reason for naming variable costs is that these costs vary by time, and for 

considering these changes, inflation rate and interest rate are used. 

Studies have been carried out on 28 bus and 33 standard bus networks with multiple states 

and the results confirm the model's performance and proposed solving method. 

Keywords: Simultaneous Placement, Capacitor, Distributed Generation, Reliability, 

feeder’s failure rate models, Reconfiguration. 
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