
  
  ��ی و ���د�ی دا���ده 

���د�ی �ق �وه آ�وز�ی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي مهندسی برق قدرت گرایش سیستمدر رشته

  

  

  

در D-FACTSپراکنده و ادوات  دیهمزمان منابع تول یابیجا

  اي گره گذاريمتیق ارگرفتنمعیبا در نظر عیتوز يشبکه

  

  :پژوهشگر

  حمید محمدنژاد

  

  

:استاد راهنما

  پروفسور حسین شایقی

  

  

  

  :استاد مشاور

  دکتر فرزاد صداقتی

  

  

  96بهمن 





  

  ايگره گذاريمتیق ارگرفتنمعیبا در نظر عیتوز يدر شبکه D-FACTSپراکنده و ادوات  دیهمزمان منابع تول یابیجا  :نام پدیدآور و عنوان

  پروفسور حسین شایقی  : راهنمااناستاد

  صداقتی دکتر فرزاد  :مشاوران استاد

  24/11/1396  :دفاعتاریخ

  79  : اتتعدادصفح

  2501748/ مهندسی برق و کامپیوتر  :نامه شماره پایان

  : چکیده

ي توزیع بـه جایـابی بهینـه منـابع تولیـد      اي در شبکهگذاري گرهنامه سعی بر این است که با به کارگیري سازوکار قیمتدر این پایان:هدف 

اي در جایـابی  گذاري گـره حاصل از قیمتدرآمد افزایش: اهداف عبارتند از ؛ که در این جایابیشودپرداخته میD-FACTSپراکنده و ادوات 

ادوات و در آخر بـه بررسـی   در شبکه توزیع و همچین کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ در جایابی D-FACTSمنابع تولید پراکنده و ادوات 

  .الگوریتم هوشمند

جهت انتخاب ساختار مناسب و منابع تولید پراکنده و انتخاب شبکه نمونـه بـراي    D-FACTSمطالعه بر روي ادوات :شناسی پژوهش روش

با اعمال معادالت پخش بـار در  نامه الزامیست همچنین مناسب تک و چندهدفهبراي انجام پایان سازيبهینه الگوریتم بررسیجایابی ادوات و 

  .شودافزار متلب به جایابی ادوات پرداخته مینرم

با در نظر گرفتن انواع مدل بار و منحنی بار عملکرد مناسبی داشته و همچنـین  DSTATCOMو DGالگوریتم پیشنهادي در جایابی :ها یافته

  .باشدنظر گرفتن این موارد در فرایند جایابی می دهنده لزوم در تفاوت در نتایج انواع مدل بار و منحنی بار نشان

نسبت به حالت قبل از  .شود فارغ از نوع ادوات استفاده از این ادوات، در کنار همدیگر باعث بهبود پروفیل ولتاژ و تلفات می:گیري نتیجه

حاضر است،  نامهپایانمدنظر  عواملکه یکی از انحراف ولتاژاین مساله در مورد . کرد دایکاهش پ يریصورت چشمگ ادوات تلفات به یابیجا

با استفاده از روش  .داشته است ییبسزا شیادوات افزا یابیسود حاصل از جا ع،یتوز هايشرکت دگاهیاز د نیهمچن. بسیار مشهود بود

اندازه و تعداد ادوات ازلحاظ سود ترین حالت مکان، شده استکه بهینه حل انتخابچندهدفه و فازي با توابع هدف فنی و اقتصادي بهترین راه

  .شده است هاي فنی انتخاباي و شاخصهگذاري گرقیمت

  .ايگذاري گره، جایابی، شبکه توزیع فعال، قیمتD-FACTSمنابع تولید پراکنده، :هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمه -1-1

. است افتهیشیافزا1با توجه به تجدید ساختار در صنعت برق و کارایی انرژي سبز استفاده از منابع تولید پراکنده

کوچک به محل مصرف  اسیدر مق ازیموردن یکیالکتر ياز انرژ یبخش دیتولباهدف  منابع تولید پراکنده

 يهایبرق و نگرانبازار است توسعه شده پراکندهمنابع تولید شدن توجه  جالبموجب که  عاملمهمدو .هستندتر کینزد

 يبرا ینی، جانشنانیاطم تیقابل ک،یمورداستفاده در پتیظرف ای کار به آماده تیظرفشامل گریدعوامل .یاستطیمح ستیز

 کیعنوان  به.است از سوخت ارزان نهیو استفاده به یبرق، خدمات جانب و گرما یبیترک تولیدشبکه و  یبانیتوسعه، پشت

تاسالCO2انتشار  درصدي 80با کاهش2اروپا ونیسیکم ،یالملل نیب ییآب و هوا راتییتغ یفعل ياز استراتژ جهینت

ي تاسالانرژ يور بهره درصدي 20و بهبود منابع تولیدات پراکندهسهم  شیو افزا 1990سطوح سال  نسبت به2050

از  یو آگاه یلیفس يها در مورد کاهش سوخت هاینگران افزایش ،يانرژ متیق ينوسانات باال .کرده استتموافق2020

د کمیسیون طبق برآور.ي اروپا تبدیل کرده استهیاتحادبراي  چالش عمده کبه یرایبازده انرژ ،يا گلخانه يانتشار گازها

در حال  .یی کندجو صرفهرا  2007-2020يها خود در طول سال يانرژ مصرف درصد 20تواندیاروپا م هیاتحاد، اروپا

  . ]1[است افتهیاختصاصتولید پراکندهیمنابع بررسبه از امکانات  يا گسترده فیط ا،یتانیکشورازجمله بر نیحاضردر چند

  

    بیان مساله -1-2

هاي توربین بادي، ي خورشیدي، سیستمها ستمیس: از اند عبارتآوري منابع تولید پراکنده مختلف فنهاي نمونه

هاي انرژي جزر و مد، آب دریا و هاي انرژي موج، سیستمهاي کوچک، سیستمتوربینسوختی، میکروهاي سیستم سلول

یی، سیستم گرما نیزمهاي انرژي هاي موتور دیزل ، سیستمگاز، سیستمبیوهاي هاي انرژي اقیانوس، سیستمیا سیستم

]. 2[موتور گاز، موتور استرلینگ بر اساس ژنراتورها ، ژنراتور و موتور احتراق داخلی

ي توزیع، استقرار منابع تولید پراکنده براي مشخص کردن مکان، اندازه ریزي شبکههاي برنامهترین جنبهیکی از مهم

- هایتوزیعامکانکاهشهزینهسرمایهبهشرکتکه باشدترکیب منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع میو 

  .]3[آوردگذاریجهتتوسعهسیستمنظیرکاهشابزارهایکنترلیوتقویتخطوطتوزیعوانتقالرافراهممی

ي ها شبکهانتقال هاي توزیع همانند هاي توزیع باعث شده که شبکهمنابع تولید پراکنده در شبکه روبه رشداستفاده 

. تواناستفادهکرداي در شبکه توزیع میگذاریگرهي انتقال مانندقیمتگذار متیقیسازوکارهافعالی باشند بنابراین،از

- ایبرقرادرگرهیاشینگذاریمؤثراقتصادیاستکهقیمتحاشیهاي محلییک روشقیمتگذاریحاشیهاییاقیمتگذاریگرهقیمت

اگرحضور منابع . گذاردمیریتأثهاایشیني توزیع برقیمتگرهلید پراکنده به شبکهمنابع تو اتصال .دهدهایشبکهنشانمی

.]1[برعکسکندویاایکاهشپیدامیهایگرههاي کاهشدهد،قیمتتولید پراکنده تلفات و تراکمرادر سیستم

هاي انتقال جریان سیستم عنوان بهی طورکل بهبر کنترل توان مصرفی  مؤثرهاي انتقال انرژي، تجهیزات در سیستم

D-FACTادوات . است شده شناخته)FACTS(٣ریپذ انعطافمتناوب 
اي که در توزیع استفاده FACTبه عنوان ادوات  4

هاي توزیع ممکن است سیستمپیشرفت در . هستند استفاده قابلها ، براي حل مشکالت کیفیت توان شبکهشوندمی

هاي قدرت را نتیجه در سیستم)D-FACTS(هاي ادوات هکنندپراکنده وکنترلاندازي همزمان منابع تولید نصب و راه

                                                                                                                                                                
1 Distributed Generation
2 Europen Commission
3Flexible AC Transmission System
4DistiributedFlexible AC Transmission System



هاي قدرت هستند که در پشتیبانی از افزایش هایی از سیستممنابع تولید پراکنده بخش و D-FACTSادوات . دهد

  .شوندتقاضاي انرژي وتوسعه شبکه استفاده می

-قیمت بر اساسها و محاسبه درآمد آن D-FACTSنده و ادوات نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکدر این پایان

سود  باهدفاین جایابی . شودسازي هوشمند انجام میهاي بهینهتوزیع با استفاده از روش اي در شبکهگذاري گره

  .شودتر، کاهش تلفات و بهبود کیفیت ولتاژ اجرا میبیش

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

به سمت یک شبکه با پیچیدگی بیشتر براي افزایش قابلیت اعتماد پیش  جیتدر بههاي قدرت که سیستم چنانهم

خطوط  بار اضافهرود، موضوعات بارگیري متغیر خط، عدم کنترل جهت شارش توان، کاهش ظرفیت انتقال به سبب می

ز خطوط به سمت جریانات توان در طول یک مجموعه ا. ي مشکالت جدي هستنددهنده نشانخاص، همه و همه 

ي پیچیده، کنترل کمی براي تعیین مسیر شارش توان بنابراین در یک شبکه. کنندمسیري با مقاومت کمتر حرکت می

به صنعت  کهي طور بهشود، با افزایش تقاضاي انرژي الکتریکی ارزان، توانایی کنترل جریان توان بحرانی می. وجود دارد

برخی واحدهاي . کندمی نیتأمکنترل کند که کدام ژنراتور چند درصد بار را مستقیم  صورت بهدهد که اجازه می

دهد که تر هستند و داشتن توانایی کنترل جریان توان به صنعت اجازه میاندازي نسبت به بقیه ارزانتولیدي براي راه

دهد که ظرفیت انتقال در می چنین کنترل شار توان به صنعت این اجازه راهم. ترین انرژي ممکن را فراهم کندارزان

خطوط، افزایش دهد؛ بنابراین براي ارضا کردن  بار اضافهدسترس کلی سیستم را با جلوگیري کردن از مشکالت 

  .]4[احتیاجات نیاز به نصب خطوط جدید در سیستم است

این  متأسفانه. براي خالص شدن یک سیستم از تراکم زیاد، نصب یک خط انتقال جدید در مسیر تراکم است راه کی

ي یک روش جدید براي کنترل وعدهFACTSظهور ادوات . روش خیلی گران است و بنابراین خیلی جذابیت ندارد

دلیل . اندنفوذ کمی در بازار داشتهFACTSسال، ادوات  15بعد از گذشت بیش از  حال نیباا. دهدجریان توان را می

تر و با حل سادهیک راه  D-FACTSاز  استفاده باشد، با این وجودها میي زیاد آني این امر پیچیدگی و هزینهعمده

.]4[ي توزیع استتر براي حل مشکل جریان توان در شبکهي معقولهزینه

هاي توزیعفرصتی را ها درسطح شبکه آن يریکارگ کنده و بهپرا اتهاي تولیدهاي صورت گرفته درتکنولوژيپیشرفت

. هاي توزیعفراهم ساخته استبرداري از شبکهاین منابع در جهت بهبود بهره يریکارگ مندي از مزایاي بهبراي بهره

، تاژبهبود پروفیل ول، به مواردي همچونکاهش تلفات توانیناشی از منابع تولید پراکنده، م يهايازجمله سودمند

، مساله جایابی، یعنی تعیین ظرفیت ،براي دستیابی به اهدافموردنظر. اشاره کرد... افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 

.تعداد و مکان بهینه منابع تولید پراکنده بسیار حائز اهمیتاست

یی که به بارها اضافهافت ولتاژ و . باشندیمبراي تغییرات بار  حل راهنیترياقتصادمنابع تولید پراکنده گاهی اوقات 

 کهیدرحال. آیند، ممکن است تنها در مداري براي تعداد ساعاتی از روز، ماه و یا سال رخ دهدعلت رشد بار به وجود می

با جایابی مناسب، این کنترل  توانندیمها DGندارند؛ بنابراین بار اضافههاي زیادي وجود دارد که مشکل ولتاژ یا مکان

  .]5[وري را انجام دهندضر

منابع تولید هایی در حمایت از، سیاستها دولتتوسط برخی  براي منابع تولید پراکنده ذکرشدهبا شناسایی مزایاي 

در . شودیمپرداخت منابع تولید پراکندهي مثال در اسپانیا مبلغی عالوه بر قیمت بازار به برا .است اجراشدهپراکنده 

، رندیپذینمرا منابع تولید پراکندهي ریکارگ بهمالی براي  نهیهز کمکگرها ایده دادن و تحلیل ها دولتمقابل اکثر 



گذاري ، از روش قیمتنهیهز کمکي متوسل شدن به جا به. شودبیشتر باعث تحریف قیمت بازار می نهیهز چراکهکمک

یک  عنوان به. در شبکه توزیع استفاده کردکندهمنابع تولید پرایریکارگ بهایجاد انگیزه براي  منظور بهتوان اي میگره

، به علت کاهش تلفات خط، از طریق منابع تولید پراکنده صحیح به طور بهاي گذاري گرهاقتصادي، قیمت سازوکارمؤثر

یعنی در این . ]5[دهدیمپاداش ) باشدیمي و تراکم ا هیاز تلفاتحاشکه ناشی (اي ي گرهها متیقدر  افتهیشیافزادرآمد 

  .این اثر مثبت باشد یا منفی که نیاشود، خواه در تلفات و تراکم منعکس می DGاثرروش 

  

هاي پژوشاهداف و نوآوري -1-4

- ایدرشبکهگذاریگرهقیمتسازوکار  يریکارگ به نامهسعیبرایناستبادراینپایان

-Dدراینجایابیبهدرآمدمنابعتولیدپراکندهوادواتکه.بپردازیمD-FACTSیتوزیعبهجایابیبهینهمنابعتولیدپراکندهوادوات

FACTSازاند  عبارت نامهاهدافپایاننیبنابرا. پرداختهخواهدشد:

جایابیبهینهمنابعتولیدپراکندهوادواتD-FACTSتوزیعدرشبکه.  

ارزیابیدرآمدمنابعتولیدپراکندهوادواتD-FACTSايیگرهگذار متیق درسازوکار.  

تموبهبودپروفیلولتاژباجایابیبهینهمنابعتولیدپراکندهوادواتیسیسبردار بهره کاهشتلفاتوهزینهD-

FACTSتوزیعدرشبکه.  

بررسیکاراییروشهوشمندپیشنهادیدرجایابیبهینهمنابعتولیدپراکندهوادواتD-FACTS ايیگرهگذار متیبر اساس ق.

مطالعه استفاده براي D-FACTهاي فروان آن به عنوان ادوات با توجه به مزیت DSTATCOMنامه در این پایان

  .شده است

  

  نامهطرح کلی پایان -1-5

هاي فنی و سود انتخاب ادوات مناسب براي جایابی در شبکه توزیع نامه در پی بهینه کردن شاخصاین پایان

یی باعث افزایش کارایی شبکه توزیع تنها بهخود DSTATCOMبا علم به اینکه جایابی منابع تولید پراکنده و .باشدیم

  .شوداین ادوات پرداخته می زمان همي سیستم به جایابی ور بهرهبراي افزایش . شوندیم

 شده استفادهدر این مطالعه MTLBOي تابع هدف و رسیدن به بهترین هدف ممکن از الگوریتم ساز نهیبهجهت 

بوده و ویژگی مهم آن سادگی و راحتی در اعمال به هر  پرطرفدارهاي مهندسی ، در زمینهMTLBOالگوریتم . است

.سیستمی است

پیکربندي  ي منابع تولید پراکنده وساز مدلاز انواع منابع تولید پراکنده، بررسی ساختار، در فصل دوم مروري اجمالی

ی و یتنها موردمطالعهبهو مطالعات گذشته در مورد جایابی ادوات DSTATCOMشود و سپس میFACTSادوات 

ي مساله ساز ادهیپهمچنین به . شودیمشرح داده ... در فصل سوم توابع هدف، قیود، روابط و . است شده زمانگنجانده هم

در فصل چهارم نیز نتایج حاصل از این . شودیمهدفه پرداخته تک و چند صورت بهMTLBOي با الگوریتم ساز نهیبه

ها و پیشنهادهایی براي  سازي از شبیه آمده دست بهمختصر برنتایج ودر فصل پنجم مروري  شودیممطالعه ارائه داده 

جدول  صورت بههاي نمونه و الگوریتم پیشنهادي در پیوست اطالعات مربوط به شبکه. کارهاي آینده آورده شده است

.شودمیدادهشرح 

  



مقدمه -2-1

پایینآوردنهزینبرقهایرقابتیشدنبازاربرق،هدفاولیهشرکتسازیو هایتوزیعامروزي،بخصوصباروندروبهرشدخصوصیدرشبکه

. باشدمیبهبود پارامترهاي فنی شبکه زمان هم ساختشبکهخودو،برداري،نگهداري هایمربوطبهبهرهه

  .باشدباراستفادهازمنابعتولیدپراکندهمیروزافزون پاسخگوییبهرشددستیابی به این اهداف و هابرایروشمؤثرترینیکیاز

  

  تولید پراکنده تعاریف -2-2

  .اندازي کرد را راه5که توماس ادیسون براي تأمین برق شهروندان نیویورك ایستگاه تولید برق پیرل استریت هنگامی

در DGتولید پراکنده یا همان .شودتولید پراکنده یاد می عنوان بهاساساًاستراتژي را مطرح کرد که امروزه از آن 

کشورهاي مختلف و نیز مؤسسات گوناگون ]. 6[گردد محل مصرف اطالق میمفهوم کلی آن به هر نوع تولید در 

هاي کوچک از  طورکلی، تولید پراکنده به تولید توسط نیروگاه اند اما به تعاریف مختلفی براي تولید پراکنده ارائه داده

 دشدهیتولموماً توان عـــ]. 7[شود گیرد اطالق می چندکیلووات تا چند مگاوات که در نزدیکی محل مصرف صورت می

هاي توزیع  ، شبکهDGي تحویل تـوان  ، ناحیهگرید عبارت به. گیرد قرار می مورداستفادهي توزیع  در شبکهDGتوسط 

ي توزیع یا به  مستقیم به شبکه طور بهمنابع تولید پراکنده، منابع تولید انرژي الکتریکی هستند که  درواقع. باشند می

استشده ارائه1-2تعاریف برخی از مؤسسات معتبر و برخی از کشورها در جدول ]. 7-8[شوندکننده متصل می مصرف

]6.[
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]6[تعاریف مختلف تولید پراکنده در جهان -1- 2جدول 

نام مؤسسه یا 

  کشور
  تعریف

CIGRE

مگاوات که  100وات الی  کیلو 50مجموعه واحدهاي تولیدي با حداکثر ظرفیت تولید 

شوند و تحت کنترل اپراتور شبکه انتقال جهت  هاي توزیع متصل می معموالً به شبکه

ظرفیت تولید بستگی به  ها حداکثر آنیند که در گو پراکندهدیسپاچینگ قرار ندارند را تولید 

  .ظرفیت شبکه دارد

IEEE
نقطه  نیتر کینزدتوانند به  هاي متمرکز که می از نیروگاه تر کوچکژنراتورهاي با ظرفیت 

  .از شبکه توزیع متصل شوند

انستیتو تحقیقات 

گاز
  مگاوات 25کیلووات تا  25واحدهاي تولید توان بین 

انستیتو تحقیقات 

  توان الکتریکی
  مگاوات 50منابع تولید برق از چند کیلووات تا 

  آمریکا
که به شبکه توزیع متصل ) مگاوات 50از چند کیلووات تا (یدکننده تولمنابع کوچک 

  .گیرند هاي برق و یا مشترکین قرار می شوند و در سمت شرکت می

  انگلیس
متمرکز  صورت بهشود و ممکن است  کیلوولت وصل می 132تولیدي است که به شبکه 

  .برداري شود بهره

  آلمان
هاي خورشیدي، بادي و آبی کوچک  وجود ندارد اما معموالً به انرژيتعریف جامعی 

  .شوند کیلوولت وصل می 20و یا  10هاي  شود که به ولتاژ اطالق می

  فرانسه
 قابلیتشود و  کیلوولت وصل می 20و یا  15، 4/0تولیدي است که به سطوح ولتاژ 

  .تغذیه مستقیم بارهاي مشترکین را دارد

  .گردد کیلوولت متصل می 150تا  4/0هاي بین  است که به شبکهتولیدي   ایتالیا

  استرالیا
شود و قادر است  کیلوولت وصل می 132هاي توزیع تا  تولیدي است که به شبکه

  .مستقیماً بارهاي مشترکین را تغذیه نماید

  .تولیدي است که مناطق دیسپاچینگ محلی را تحت تأثیر قرار ندهد  دانمارك

  .کیلوولت وصل شود 110تولیدي است که به شبکه توزیع تا سطح ولتاژ   جمهوري چک

  .کیلوولت متصل شود 20و  4/0تولیدي است که به ولتاژهاي   فنالند

  

  ظرفیت تولیدات پراکنده -2-3

 در. کندمی هاازچندیندهکیلوواتتاچندیندهمگاواتتغییرتعاریفصورتگرفتهبرایمنابعتولیدپراکنده،ظرفیتتولیدآنبر اساس 

.ستاشده  ارائه هاظرفیتتولیدیآنبر اساس  بندیازواحدهایتولیدپراکندهیکتقسیم2- 2جدول 

  

  

  
]9[ظرفیت تولید  بر اساسبندي تولیدات پراکنده  تقسیم - 2- 2جدول 

  نوعتولیدپراکنده  محدودهتولید



kW5-kW1  Micro

MW5-kW5  Small

MW50-MW5  Medium

MW300-MW50  Large

  

  هاي تولید پراکنده انواع تکنولوژي-2-3-1

از جهت تکنولوژي، منابع . ها انجام داد تکنولوژي هریک از آن بر اساسبندي انواع تولید پراکنده را  توان دسته می

  ]:6[گردند عمده تقسیم می دودستهتولید پراکنده به 

هاي پایه فسیلی تکنولوژي

ریپذ دیتجدهاي  تکنولوژي

  :شاملتکنولوژي پایه فسیلی 

 وبرگشت رفتموتورهاي  

هاي گازي توربین  

ها نیتورب کرویم  

هاي احتراق صنعتی توربین  

هاي سوختی پیل  

موتورهاي استرلینگ  

6برق، گرما و سرما زمان همهاي تولید  نیروگاه
(CHP)

  :شوند هاي زیر می پذیر شامل فناوري و تکنولوژي تجدید

هاي فتوولتائیک نیروگاه  

هاي بادي نیروگاه  

ژئوترمال(گرمایی هاي زمین روگاهنی(  

هاي انرژي جزر و مد نیروگاه  

هاي بیوماس نیروگاه  

الکتریکی-حرارتی-هاي مبدل انرژي خورشیدي نیروگاه  
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  مزایاي نصب منابع تولید پراکنده -2-4

  سازي ظرفیت خطوط و کاهش تلفات آزاد -2-4-1

شوند، استفاده از تولید پراکنده در شبکه  کنندگان نصب می چون واحدهاي تولید پراکنده نزدیک نقاط بار و مصرف

ي ترانسفورمرهاي توزیع سو بههاي بزرگ  توزیع باعث کمتر شدن میزان جریان جاري در خطوط از تولیدکننده

ریان رابطه دارد و لذا جبران بار توسط منبع تولید دانیم تلفات در شبکه با نسبت مجذور ج طور که میهمان. گردد می

مسلماً کاهش تلفات مزایایی از . باشد مشهودتر می بار کیپاین تأثیر در مواقع . تواند تلفات را نیز کاهش دهد پراکنده می

دچار خطا و  قبیل بهبود راندمان را به همراه دارد، مزیت تولید پراکنده در کاهش تلفات در مواقع اضطراري که سیستم

شود و افت  زیرا در این وضعیت توان بیشتري از منابع دوردست کشیده می. است توجه قابلیا قطعی شده است، بسیار 

شکل و جایابی  برحسببر اساس تحقیقات صورت گرفته میزان کاهش تلفات . ولتاژ و تلفات بیشتري را به همراه دارد

لذا الزم است براي استفاده بهینه از منابع تولید . درصد نیز حاصل گردد 15تواند تا مناسب واحدهاي تولید پراکنده می

. شوند سازي ظرفیت خطوط می از طرفی تولیدات پراکنده باعث آزاد. ها پرداخت پراکنده به تحلیل دقیق جایابی آن

. دهد خط را کاهش می تولید پراکنده با بهبود پروفیل ولتاژ، جریان: گیرد معموالً به دو طریق این مهم صورت می

  . ]10[دهد همچنین تولید پراکنده با تأمین بخشی از جریان بار، جریان عبوري از خط را کاهش می

  

  بهبود سطح ولتاژ شبکه -2-4-2

ها با کاهش دادن شارش جریان  این سیستم درواقع. تواند باعث بهبود سطح ولتاژ شبکه توزیع شود تولید پراکنده می

توانند عالوه بر تأمین توان  ها می این سیستم. گردند اکتیو و راکتیو در خطوط توزیع باعث بهبود سطح ولتاژ شبکه می

عموماً مشکل . را در شبکه ایفا کنندSVCکننده توان راکتیو بکار گرفته شوند و نقش  یک جبران عنوان بهاکتیو شبکه، 

توان با  در این حاالت می. باشد بار اضافهو یا در حالت  بار کیپدهد که شبکه در  ولتاژ در شبکه توزیع زمانی رخ می افت

رود،  از عناصر بسیار پرکاربرد که در این راستا به کار می. کاهش شارش جریان در خطوط، افت ولتاژ را بهبود بخشید

افت  جهیدرنتدهد و  ان راکتیو به شبکه، جریان راکتیو خطوط را کاهش میخازن با تزریق تو. توان خازن را نام برد می

قادر است جریان  که آنعالوه بر . پراکنده را جایگزین خازن نماییمحال اگر یک سیستم تولید . یابد ولتاژ کاهش می

تواند عالوه بر  به عبارتی یک واحد تولید پراکنده می. راکتیو را کاهش دهد، جریان اکتیو خط را نیز کاهش خواهد داد

توان راکتیو تأثیر مستقیم بیشتري در تنظیم افت ولتاژ در شبکه  عمالً. تولید توان راکتیو، توان اکتیو نیز تولید کند

دهند که بخش اصلی  ها و بارهاي القایی تشکیل می هاي القایی خطوط، ترانس شبکه را امپدانس دارد، زیرا اکثر بارهاي

.نشان داده شده است DGیک سیستم قدرت الکتریکی بدون  1-2در شکل .کنند افت ولتاژ را ایجاد می

  



  

  DGیک سیستم قدرت الکتریکی بدون -1-2ل شک

  

روي پروفیل ولتاژ DGتأثیر  -2-2ل شک

  افزایش قابلیت اطمینان شبکه -2-4-3

  : ]12[توانند قابلیت اطمینان شبکه را باال ببرند عموماً تولیدات پراکنده توسط دو روش می

آزادسازي ظرفیت خطوط

عنوان منبع رزرو یا پشتیبان کارگیري تولید پراکنده به به

توان در هنگام بروز خطا براي یکی از خطوط شبکه، از خطی  در رابطه با مورد اول، با آزادسازي ظرفیت خطوط، می

که یک واحد تولید پراکنده ظرفیت خط را آزاد  به عبارتی هنگامی. که ظرفیت آزاد مناسب را داراست استفاده نمود

خط  ازیموردنشکل براي دیگر خطوط، بخشی از توان کند تا در صورت بروز م کند، این خط قابلیت پیدا می می

 جهیدرنتهاي سالم شبکه و  قطعی براي بخش زمان مدتاین امر باعث کاهش . و یا تمام آن را انتقال دهد دهید بیآس

برق بوده و تولید پراکنده،  افتد که شبکه بی عمومًا مورد دوم زمانی اتفاق می. گردد بهبود قابلیت اطمینان شبکه می

و زمان در دسترس  افتهیکنندهکاهش مصرفبدین ترتیب میزان ساعات خاموشی . کند خود را تغذیه می کننده مصرف

تواند میزان در  از طرفی باید متذکر شد، تولید پراکنده با تولید توان در بار پایه و بار پیک می. یابد بودن برق افزایش می

دخیل، باعث بهبود های تواند همراه با دیگر شاخصه یتولید پراکنده م رو نیازا. دسترس بودن برق را در شبکه ارتقا دهد

تر کردن زمان بازیابی شبکه به هنگام بروز خطا،  تواند با سریع همچنین تولید پراکنده می. قابلیت اطمینان شبکه گردد



باشد، اما از  ان مؤثر نمیمستقیم در قابلیت اطمین طور بهتلفات شبکه . هاي قابلیت اطمینان را بهبود بخشد شاخص

لذا تولید . تواند موجب وقوع زمان قطعی بیشتر سرویس شود طریق کاهش عمر تجهیزات و افزایش حرارت دستگاه می

  . کند به افزایش قابلیت اطمینان شبکه کمک می همپراکنده با کاهش تلفات سیستم 

  

  قابلیت تولید همزمان انرژي الکتریکی و حرارت -2-4-4

این قابلیت شامل . همزمان انرژي الکتریکی و حرارت تولید کند طور بهاري از موارد، تولید پراکنده قادر است در بسی

توان به تولید همزمان  ی، با یک مولد برق و یک سیستم بازیافت گرمایی میطورکل به. باشد ها می اي از تکنولوژي گستره

با . توان بخشی از گرماي بازیافت شده را به سرما تبدیل نمود گاه توسط یک چیلر جذبی می. افتیدستبرق و حرارت 

  . ي افزایش خواهد یافتا مالحظه طورقابل بهاین روش بازده 

  

  یطیمح ستیزکاهش اثرات نامطلوب  -2-4-5

کنند در تمام  لذا کشورها سعی می. باشد هاي مهم کشورها می یکی از اولویت ستیز طیمحامروزه توجه به مسائل 

هاي  درصد از آالینده 40در این میان حدود . ها را کاهش دهند صنایع، میزان آالینده خصوص بهها  زمینه

هاي  توان از شدت آالینده با استفاده از منابع تولید پراکنده می. کنند هاي تولید برق، ایجاد می کربن را نیروگاه اکسید دي

، داراي ریپذ دیتجدی منابع تولید پراکنده پایه طورکل به. ی را تقلیل دادطیمح ستیزمحیط کاست و اثرات نامطلوب 

توان به سیستم  هاي انرژي پاك می این سیستم ازجمله. باشند کمترین آلودگی و اثرات نامطلوب محیطی می

منابع تولید . هاي خورشیدي استرلینگ اشاره نمود گرمایی، جزر و مد و سیستم هاي بادي، زمین فتوولتائیک، توربین

ها، ابر  اي، باتري هاي تلمبه ذخیره نیروگاه. باشند ساز انرژي نیز داراي آالیندگی بسیار ناچیز می پراکنده پایه ذخیره

ی تولید پراکنده داراي آالیندگی منابع مبتنی بر تکنولوژي پایه فسیل. شوند از این نوع محسوب می... ها و  خازن

راهکارهاي بسیاري براي کاهش آالیندگی این منابع . ی هستندطیمح ستیزباشند و عمومًا داراي اثرات نامطلوب  می

هاي  روش ازجملهها، نصب فیلترها و کاتالیزورها  نمودن سیستم سوز دوگانهاستفاده از سوخت گاز طبیعی، . وجود دارد

ژنراتورهاي گازسوز و بیوگازسوز از اهمیت بسیاري  امروزه . باشند نوع از تولیدات پراکنده می کاهش آالیندگی این

هاي سوختی  الزم به ذکر است پیل. باشد ها بسیار کمتر از ژنراتورهاي گازوئیل سوز می برخوردارند، زیرا آالیندگی آن

  . ]11[باشند می الیندگی شوند، داراي درصد کمی از آ آوري پایه فسیلی محسوب می که جزء فن

  

  گذاري براي توسعه سیستم به تعویق انداختن سرمایه -2-4-6

ــت  ــبکه توزیعراامریاجتنابناپذیرساختهاســـــــ ــوص .رشدسالیانهمصرفانرژیالکتریکیتوسعهشـــــــ درخصـــــــ

ایـن مسـاله در   . گـردد  میدرقالبافزایش ظرفیت،توسطاضافهنمودنترانسـفورماتورمطرح معموًالهایفوقتوزیعاینتوسـعه  پست

Error! Unknown switch argument.  

  



  

DGتعویق در احداث پست به علت نصب  -3-2ل شک

  

مختصر به برخی از  طور بهعالوه بر مزایاي فوق، استفاده از تولیدات پراکنده مزایاي بسیار دیگري نیز دارد که در زیر 

  . است شده اشارهها  آن

 هاي بسیار مهم تولید پراکنده به شمار  نزدیک بودن به محل مصرف ازجمله ویژگی(کاهش هزینه انتقال انرژي

.) تا هزینه انتقال کاهش چشمگیري داشته باشد گردد این امر سبب می. آید می

 زمان نصب واحدهاي تولید پراکنده در مقایسه با واحدهاي نیروگاهی بزرگ و متمرکز (کاهش زمان نصب واحد

.) باشد بسیار کمتر می

یک هاي تولید پراکنده دربار پ با تأسیس و استفاده از سیستم( گذاري در واحد تولید بار پیک  کاهش سرمایه

هاي متمرکز بسیار  گذاري تولید پراکنده در مقایسه با نیروگاه از طرفی سرمایه. توان، بار موردنظر را تأمین نمود می

.)باشد کمتر می

  تواند باعث افزایش طول عمر تجهیزات  کاهش تلفات و کاهش مقادیر بار پیک می(افزایش طول عمر تجهیزات

.)شود تري کار کند، لذا به طول عمر آن افزوده می در محدوده حرارتی مناسب گردند تجهیز این موارد باعث می. شود

 این مزیت شامل ظرفیت بارگذاري نشده واحدهایی از تولید پراکنده است که با شبکه (دارا بودن ذخیره چرخان

.)دهندخود افزایش توان  دقیقه تا میزان نامی 10باشند و این توانایی رادارند که طی مدت  سنکرون می

 باشد، با این تفاوت که در این حالت ژنراتور واحد  این امر مشابه ذخیره چرخان می(دارا بودن ذخیره غیر چرخان

.)باشد تولید پراکنده در حال کار کردن نیست و یا با شبکه سنکرون نمی

 دقیقه  60ن حالت مشابه ذخیره غیر چرخان است با این تفاوت که ژنراتور در ای(دارا بودن ذخیره جایگزین

.)خود برسد و یا با شبکه سنکرون گردد فرصت دارد تا به توان نامی

 هاي کوچک در سیستم توزیع که  تولید پراکنده قادر است با ایجاد جزیره(راه اندازي مجدد مناسب شبکه

  .)شبکه مؤثر باشد اندازي مجدد دهد، در امر راه هاي بارگذاري در مجموعه ژنراتورهاي بزرگ را کاهش می محدودیت

  

  معایب استفاده از تولیدات پراکنده -2-5

  : از اند عبارتترین معایب تولیدات پراکنده مهم

فیلیکر ولتاژ)1



کیهارمون شیافزا)2

هاي سیستم کنترلی و حفاظتی شبکه افزایش پیچیدگی جهیدرنتافزایش جریان اتصال کوتاه و )3

يرارادیغایجاد جزیره الکتریکی )4

هاي کیفیت توانسایر شاخصامکان کاهش )5

و  ریپذ دیتجدخروجی تصادفی منابع  واسطه بهژهیو به(ها  برداري شبکه افزایش عدم قطعیت در شرایط بهره)6

)هاي نو انرژي

  . در ادامه به بررسی موارد فوق پرداخته خواهد شد

  

  فیلیکر ولتاژ -2-5-1

 براثرتواند  فلیکر ولتاژ می. تولیدات پراکنده ممکن است باعث به وجود آمدن فلیکر ولتاژ در شبکه الکتریکی گردند

در شکل ساده آن، روشن شدن یک ماشین الکتریکی و . هاي پیچیده رخ دهد یک پدیده ساده و یا به خاطر بروز پدیده

شود، مشکل افتادگی ولتاژ را  ي در ولتاژ فیدر میا مالحظه قابلیر یا تغییر توان خروجی یک تولید پراکنده که باعث تغی

دهد که توان  عموماً پدیده فلیکر زمانی رخ می. دهد در لحظه شروع به کار ژنراتور نیز این پدیده رخ می. کند ایجاد می

کنندگان شروع به  فهاي مصر چنین رویدادي روشنایی چراغ براثر. متناوب تغییر نماید صورت بهخروجی یک ژنراتور 

بایست اندازه و تعداد نوسانات ولتاژ را در واحد زمان  براي مشخص ساختن حد مجاز فلیکر ولتاژ می. کند می سوسوزدن

توان براي  براي متعادل کردن ولتاژ می. مقدار حاصله را با مقادیر مجاز و استاندارد مقایسه کرد و سپسمشخص نمود 

ي تنظیم نمود تا ا گونه بهتوان سرعت آن را  چنین میهم. ار ژنراتور القایی را کاهش دادمثال دامنه ولتاژ شروع به ک

ها  بایست آن براي کاهش فلیکر ناشی از ژنراتورهاي سنکرون، می. نوسانات شبکه در لحظه استارت ژنراتور مینیمم شود

در رابطه با اینورترها نیز براي . اهنگ ساختها را با ولتاژ شبکه هم را دقیق با شبکه سنکرون نمود و ولتاژ خروجی آن

  . ]11[ها را کنترل نمود و تغییرات توان خروجی آن بایست جریان هجومی  کاهش فلیکر می

و نحوه روشن کردن و تغییر دادن سطح  بازمانها براي کاستن از فلیکر ولتاژ وضع قوانینی در رابطه  ترین راهاز ساده

تر از حد مجاز تغییرات سطح ولتاژ بر مبناي  اما معموالً این تغییرات مالیم. باشد می توان خروجی تولیدات پراکنده

  . باشد استاندارد می

  

  افزایش هارمونیک -2-5-2

ها بستگی به تکنولوژي  هارمونیک نوع و اندازه . هارمونیک در شبکه الکتریکی شود تواند باعث تولید  تولید پراکنده می

کنند، مالحظات  براي تولیدات پراکنده که از اینورتر استفاده می. ها به شبکه دارد هاي آن دهنده لها و ساختار اتصا مبدل

هارمونیک  اینورتر، هاي قدیمی  تکنولوژي. شود هارمونیک در نظر گرفته می عملی مشخصی در رابطه با مقدار مجاز

 گیرند، هاي مدوالسیون پهناي پالس بهره می کنیکو تIGBTهاي جدید که از  امروزه تکنولوژي. کردند زیادي تولید می

ژنراتورهاي سنکرون از دیگر . را برآورده کنندIEEEتوانند استانداردهاي  ی میراحت بهکنند و  ایجاد می هارمونیک کمی 

ی بودن خط ، غیرچیپ میسگام  براثرتواند  هاي موتوري می هارمونیک در مبدل تولید . باشند هارمونیک می منابع تولید 

در سیم زمین  ظاهرشدههارمونیک سوم  خصوص بههارمونیک سوم و  ها  در این مبدل. باشد... هسته ژنراتور، اثر زمین و

توان با  را میDGي تولیدي توسط منابع ها کیهارمون یطورکل به. شود هارمونیک محسوب می  نیتر مهمترین و  متداول

  . ]11[رسانداتخاذ استانداردهاي مطلوب به حداقل 



  افزایش جریان اتصال کوتاه -2-5-3

اما اگر تعداد تولیدات پراکنده در شبکه . باشد سهم یک واحد تولید پراکنده در مقدار جریان اتصال کوتاه ناچیز می

اه تولید پراکنده با ظرفیت تولید باال در شبکه موجود باشد، امکان دارد جریان اتصال کوت زیاد باشد و یا تعداد کمی 

تواند باعث کاهش  این امر می. ي باال رود که بیش از قدرت اتصال کوتاه کلید سر راه جریان اتصال کوتاه باشدا اندازه به

نقش تولید پراکنده در افزایش جریان اتصال کوتاه- 4-2ل شکمثال عنوان به. قابلیت اطمینان شبکه گردد

  

  

نقش تولید پراکنده در افزایش جریان اتصال کوتاه-4-2ل شک

  عادي ایجاد جزیره الکتریکی غیر -2-5-4

ها به بخشی از شبکه انرژي دهند،  افتد که یک سیستم تولید پراکنده و یا گروهی از آن این پدیده زمانی اتفاق می

ي تولیدات ریکارگ بهاي تمایل چندانی براي  هاي برق منطقه ی شرکتطورکل به. بقیه شبکه خاموش باشد کهیدرحال

باعث کاهش امنیت شبکه، پرسنل ) يرارادیغاي شدن  حالت جزیره(زیرا این امر . اي ندارد جزیره صورت بهپراکنده 

. شود و یا پرسنل میDGباعث بروز مشکالتی براي شبکه، بار و خود  جهیدرنتگردد و  تعمیر و کاهش کیفیت توان می

الت قطع منبع توان اصلی، خواستار قطع کنند و در ح اي شدن مخالفت می هاي برق با جزیره بنابراین، عمومًا شرکت

  .شوند تا از بروز مشکالت احتمالی جلوگیري کنند می  DGبالدرنگ

که شبکه  گردد و منطقه کوچکی داخل شبکه توسط تولید پراکنده تغذیه شود، هنگامی برقیببراي مثال اگر شبکه 

با شبکه سنکرون نبوده و DGناحیه تحت تغذیه بست،  -شود، در صورت عملکرد آنی کلیدهاي باز می دار برقدوباره 

تغذیه  ناحیه تحت پوشش خود را در ولتاژ و فرکانس زیر نامی DGهمچنین ممکن است . بیند شبکه آسیب فراوانی می

از طرفی این . وارد سازد کنندگان مصرفتواند خسارت زیادي به  که این امر می) DGبه علت محدود بودن ظرفیت(کند 

تر و  بودن قسمتی از شبکه، تعمیر خطرناك دار برقزیرا در شرایط . گردد به تعویق افتادن تعمیر شبکه میپدیده باعث 

اي،  براي اجتناب از پدیده جزیره. گردد لذا براي رفع عیب، زمان و هزینه بیشتري صرف می. گردد سازتر می مشکل

شدن عملکرد سیستم را حس کنند و در صورت بروز مشکل تولیدات پراکنده باید بتوانند افتادگی ولتاژ و نیز ناپیوسته 

هاي  در شرایط وقوع عیب براي شبکه و سیستمDGزمان الزم براي قطع کردن . در شبکه، خود را از آن جدا کنند

سیکل خطا از  6بایست حداکثر پس از  سیستم فتوولتائیک می مثال عنوان به. باشد مختلف تولید پراکنده متفاوت می

بایست از  سیکل به طول بیانجامد، تولید پراکنده می 10ی اگر زمان خطا در شبکه بیش از طورکل به. رج گرددمدار خا



از . بست بیشتر باشد -ترین کلید باز سرعت قطع شدن تولیدات پراکنده از شبکه باید از سرعت سریع. شبکه جدا گردد

 طور بهزمانی که یک ژنراتور . اي نام برد ضد پدیده جزیرهعناصر  عنوان بهتوان  هاي حساس به ولتاژ و فرکانس می رله

تغییرات بار، ولتاژ و فرکانس آن  براثرنماید، توانایی تحمل تغییرات ناگهانی بار را ندارد و  اي را تغذیه می ایزوله منطقه

کنند و ژنراتور را از  میهاي حساس به ولتاژ و فرکانس، این تغییرات را حس کرده، عمل  در این حالت رله. کند تغییر می

  .]11[سازند مدار خارج می

  

  هاي کیفیت توانامکان کاهش سایر شاخص -2-5-5

در مورد کیفیت توان تأثیر تولید پراکنده بر . تواند باعث کاهش کیفیت توان در شبکه گردد میDGدر برخی موارد 

 .اند شده فیتعرولتاژ  مدت کوتاهباشد که بر پایه فرورفتگی، برآمدگی و قطعی  هایی محسوس می روي شاخص

ابراین براي بررسی بهبود کیفیت توان، بن. باشند نمی توجه قابلها و دیگر اغتشاشات کیفی توان در این رابطه  هارمونیک

در هنگام بروز DGتوسط  شده نیتأمانرژي . گیرد قرار می مدنظرهاي ولتاژ،  کاهش در تعداد و دامنه فرورفتگی

با نصب واحد تولید پراکنده ممکن . تواند بر کیفیت توان تولیدي اثر نامطلوب بگذارد هاي ناپایدار در شبکه می شوك

تجهیزات حفاظتی از بین برود که این پدیده خود باعث کاهش قابلیت اطمینان و کیفیت توان  است هماهنگی بین

  . ]11[باشند می اثرگذارخود در کاهش کیفیت توان  نوبه بهاي شدن نیز  همچنین فلیکر ولتاژ و پدیده جزیره. گردد می

  

FACTSمفهوم  -2-6

اگر این . الکترومکانیکی یکی از مفاهیم اصلی مربوط به عملکرد سیستم قدرت الکتریکی است نوساناتمحدود کردن 

دلیل اصلی حفظ و . مناسب کنترل نشود، ممکن است منجر به خاموشی جزئی یا کلی سیستم گردد صورت بهنوسانات 

نتقال متناوب تابعی از پخش توان الکتریکی از طریق یک خط ا. رشد نوسانات فقدان سیستم میرائی مناسب است

در مقایسه با کنترل کلیدزنی مکانیکی . هاستامپدانس خط، اندازه ولتاژهاي فرستنده و گیرنده و زاویه فاز بین آن

مزیت .  پذیري بیشتري را داراستتر بوده و انعطاف سریعFACTSسیستم انتقال، الکترونیک قدرت منطبق بر ادوات 

. هاي قدرت استهاي توان کلیدزنی در سیستمي مبدلریکارگ بهصه برتري براي ي، خصیهاد مهینسرعت تکنولوژي 

ولتاژ باال بکار ACبراي کنترل دینامیکی ولتاژ، امپدانس و زاویه فاز خطوط انتقال FACTSانواع مختلفی از ادوات 

سازد پس با  تی را ممکن میبرداري یک خط انتقال تا حدود نزدیک به ظرفیت حرارامکان بهره بیترت نیا بهرود، که  می

افزایش ظرفیت انتقال، با تغییر امپدانس خطوط انتقال و سپس کنترل پخش توان، امکان میرایی و فیلتر کردن حالت 

هاي قدرت براي بهبود هم امروزه در سیستمFACTS]. 12[آورد گذراي ناخواسته روي سیستم انتقال را فراهم می

]. 14-13[رودها بکار مییکی سیستمحالت پایدار و هم عملکرد دینام

  

FACTSانواع  -2-7

وجود دارد FACTS، سه دسته ادوات رو نیازا. شوندبندي میاتصال به شبکه دسته نحوه اساساًازنظرFACTSادوات 

جداگانه در این  صورت بهبا توجه به این، شرح تمامی این ادوات . بندي قابل مشاهده استاین دسته 5-2که در شکل 

  . شودموازي شرح داده میFACTSاجمالی بخش ادوات  صورت بهنامه ممکن نیست؛ در این قسمت پایان

  

  



  

  

FACTSانواع ساختار ادوات  -5-2شکل 

  

  

FACTSي ادوات مواز زاتیتجه-2-8

هاي  کنندهباشد در اصل همه کنترلها  تغیر یا ترکیبی از آنمامپدانس متغیر،منبع  توانند یهاي موازي م کننده کنترل

حتی یک امپدانس متغیر که به ولتاژ خط متصل شده .کنندموازي در نقطه اتصال خود جریان به سیستم تزریق می

و  شده قیتا زمانی که جریان تزر.باشد موجب انتقال جریان متغیر شده و لذا نماینده تزریق جریان به داخل خط است

فاز دیگري،  هر اختالف.کندیا مصرف می ینکننده موازي فقط مقادیري توان راکتیو تأمترلولتاژ خط عمود باشند،کن

که در گروه FACTSدر ادامه به بررسی بیشتر انواع ادوات .جابجایی توان واقعی را نیز درگیر خواهد کرد

  .]15[شودپرداخته میگیرند هاي موازي قرار میکنندهکنترل

 مورداستفادهFACTSترین ادوات  شود متداول نامیده میSTATCOMکه آنمنبع ولتاژ یا مدل با مبدل SVCتجهیز 

در سیستم  ها آنترین کاربردهاي  اصلی. نمایند توان راکتیو عمل می عنوانجبران ساز بهاین ادوات موازي . باشند می

  :زیر است ذکرشدههاي صنعتی در موارد  انتقال، سیستم توزیع و شبکه

  راکتیو ناخواسته و بنابراین کاهش تلفات شبکهکاهش جریان توان )1

  بهبود پایداري ایستا و گذرا)2

ي ذوب فلـز،  هـا  کارخانـه کننـدگان بـا دیمانـد بـا نوسـانات بـاال هماننـد         یژه براي مصـرف و بهبهبود کیفیت توان )3

  هاي برقی یا سیستم مترو آهن آالت صنعتی، راه ماشین

  راکتیوداشتن توان قراردادي با توان  متعادل نگه)4

. گیرند قرار می مورداستفادهدر کاربردهاي صنعتی STATCOMو بیشتر از نیمی از ادوات SVCتقریباً نیمی از ادوات 

المپ یا وقفه در  سوسوزدندیگر . کنندگان خانگی و تجاري نیازمند کیفیت توان هستند صنعت و همچنین مصرف

تقاضا براي افزایش تولید فوالد و  مثال عنوان به. یرش نیستپذ قابلفرآیندهاي صنعتی به دلیل کیفیت توان نامناسب 

هزینه انرژي براي تولیدکنندگان هارمونیک در شبکه جبران توان راکتیو در صنایع فوالد  شیبرافزاقوانین موجود مبنی 

 جبران سازبا . دارد تغذیه کوره قوس الکتریکی در فرآیند ذوب فوالد نیاز به ولتاژ پایدار و ماندگاري. سازد را ضروري می

سازي مداوم توان راکتیو  با جبران. یابد توسط کوره ذوب کاهش می جادشدهیاتوان راکتیو دینامیک، تغییرات ولتاژ 
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Abstract
Research Aim:In this thesis, the aim is using the node pricing mechanism in the distribution network to 
optimize the location of DGs and D-FACTS; the targets in this placement include: Increasing the 
revenue from node pricing in the placement of distributed generation and D-FACTS in the distribution 
network, as well as reducing losses, improving the voltage profile in the placement process and finally 
intelligent algorithm analysis
Research method:A study on D-FACTS devices to select the appropriate structure and distributed 
generation and select the sample network for allocation the devices, analysis the appropriate single and 
multi-objective optimization algorithm and Also, by applying the load flow equations in MATLAB 
software, the placement of the devices is discussed.
Findings: The proposed algorithm in the DG and DSTATCOM Allocations has a good performance 
considering the load model and load curve, and the differences in the results of different load and load 
curve models indicate the necessity of considering these in the placement process.
Conclusion:Regardless of the type of devices, used in these devices together they improve the voltage 
profile and loss. The loss of equipment was significantly reduced compared to the pre-fit position. This 
issue was very evident in voltage deviations, which is one of the most important factors in the thesis. As 
well as in distribution companies point of view, the profit from equipment placement has also increased. 
Using the multi-objective and fuzzy method with technical and economical purpose functions, the best 
solution is chosen. The optimal location, size and number of devices are selected based on the profit of 
nodal pricing and technical indicators.
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