
 

   

 

 

 
 

 

 

 انيمبه یکیالکتریانرژ ديتول هایگون درصنعت برق، صحبت از تحولی عظيم در سيستمگوناهایهمراه با پيشرفتی گذشته درچند دهه – دهيچک

در  تیباال، محدود نانياطمتيبا قابل رقـب یروزافزون تقاضا رشد با .رسدیگوش مبه انيم نیادفعات در به دپراکندهـيکه اصطالح تول استدهـآم

 یهاشرفتيپ یبرق و ازطرف یخصوصیبازارها ليتشک بزرگ،یهاروگاهين یواقتصاد یطيمحستیمشکالت ز د،یجد یرويساختن خطوط انتقال ن

 یاهیاز انرژ یريگبا بهره یانرژديمختلف تولیهاروشکشفوسازهارهيذخ قدرت،کيالکترونزاتيتجه کوچک،یشده در ژنراتورهاحاصل ريچشمگ

و  نانيماطتيقابل افزایشابع جهت ـمن نیا. استدهـش جادیا ايسراسر دندر دپراکندهيتول یهاستميس به استفاده از یادیز یعالقه ر،یذـدپیتجد

 ستميس یسازهنيبه ،یدارسازیپا بان،يپشتی رهيذخ یهيتوان شبکه، تهولتاژ، کاهش تلفات ليپروفقدرت، بهبود ستميس یهیتغذگسترش تيقابل

بوده و  نهيبه یاندازه یدارا دیده باـپراکندـيمثبت، تول یهایژگیو نیمحقق شدن ا یبرا. مناسب هستند عیانتقال و توز یهانهیوکاهش هز عیتوز

ود ولتاژ ولتاژ درجهت بهبتوليدپراکنده با عملکرد کنترلدراین مقاله با استفاده ازالگوریتم ژنتيک، تخصيص واحدهای مکان مناسب نصب گردد.در

. نتایج گردددها تعيين میـمولی هـبهين ظرفيت ومکان ، تست IEEEیباسه 33یکهـروی شبپيشنهادی بـر روششود. انجام میتوزیع یشبکه

 راکنده، مولدتوليدپیحالتهر در ه که معتقدندتوليدپراکندکنندگان صنعتی ازمولدهایغلط عموم استفاده باور برخالف، هددنشان می دست آمدهبه

ن مولدها در ، کاربرد ایولتاژ شبکه گذاشتميبر تنظ یده تاثيرـدپراکنـاده از مولدهای توليـتوان با استفنمی کرد ودـکه تبعيت خواهـاز ولتاژ شب

 خواهد داشت.  اژـولتتاثير زیادی بر بهبود وضعيت شبکه و مشخصاً پروفيـل ولتاژکنترلمُدعملکرد 

 (DGتوليدپراكنده ) ولتاژ،ليپروف سازی،، بهينهکيژنت تمیالگور -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ر ـنظي ه با مسائلیـمقابل ی برایـای عمل، گزینهپراكندهتوليدات     

وان، ــتمشکـالت كيـفيـتوط، ـطـدن خـار شـبهـافـار، اضـدبـرش

توان ه و تلفاتـزات شبکـان تعميرات تجهيـزماطمينـان در قابليت

دهای ـبرای حضور واحدرت ـای قـهزی سيستمـریبرنامه باشد.می

DG ور، مانند استفاده از تکنولوژیـدین فاكتـف چنـد تعریـنيازمن 

ن مکان و نوع اتصال به ـدها، بهتریـرفيت واحـداد و ظـمناسب، تع

 تـيرفـن ظـعييـی و تـابـیانـکـم یهـالـمس د.ـاشـبیـه مـکـشب

های دـ. نصب واحده از اهميت باالیی برخوردار استـپراكنداتـتولي

 ن است باعث افزایشـممک هـهای غيربهينلـده در محـدپراكنـتولي

الف رتيب نتایج ختنـو بدی ا شودـهش هزینهـات شبکه و افزایـتلف

 ورـضــاحـب ر،ـاخـيایـهدرسـال خـواهـدشـد. ــلاصـحـظـارتـان

ن ـر ایـی اثـتوزیع، بررسایـهدرشبکهدهـدپـراكـنـتولـيدهایـواح

 هـه كـونـگانـمـاست. ه هـافتـیرورت ـاژ ضـتـا بر روی ولـدهـواح

ع ـف، براهميت منابـلـل مختـد، به دالیـاره شـاش صورت مختصربه

 كه این امرباعث گردیده ،استدهـا افزوده شـدني ده درـدپراكنـتولي

 ع توليدپراكنده ارائه گرددـخصوص منابدر تلفیای مخـهدگاهـتا دی

 یبررس اظهارنظر باشد.بررسی و  وع همچنان در دستـموض نـیو ا

شان ن دپراكندهيتول یواحدها صيتخص ینهيگذشته در زم یكارها

ه ورد توجـم ونـتاكن هـگذشت انـيسال ازوع ـموض نـیكه ا دـدهیم

 است.هـران قرارگرفتـپژوهشگ

ه بدپراكنده ـظرفيت واحدهای تولي جایابی و تعيين [1] مرجع     

م ـتروش الگوریع بهـتوزییکهـشبدرده را ـشش تعيينـداد ازپيـتع

یک [ 2مرجع ]دهد. توان انجام میش تلفاتـدف كاهـک با هـژنتي

 یدازهـن مکان و انـرای تعييـرا ب کـژنتيی بر الگوریتمـروش مبتن

 هتـوی جـی و حلقـاعـشعی کهـشبده درـدپراكنـای توليدهحـوا

 ارـب -1که ـشب وعنسه تلفاتیتواناز لمتشک یهدفعبازی تاسكمينه

ع ـبار با توزی -3ز و ـع متمركـبار با توزی -2واخت، ـع یکنـتوزی با

رای ـی بـدفـع هـوابـت یهـبا ارائ[ 3مرجع ] .دـدهافزایشی ارائه می

باس  صورتتوزیع با استفاده از مولدهای مقياس کوچک به یبهبود پروفيل ولتاژ شبکه

 (PVولتاژ) یکننده کنترل

 2ایمان اصغری، 1اميررضا مومنی
 commailg@momeni.amiir.، آشتيان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1
 commailg@asghari.imaan.، آشتياندانشگاه آزاد اسالمی واحد  2



 

   

 

 

 
 

 

ای ـهاسباژ در ـی ولتـپشتيبان اژ وـولتلـپروفي وان، بهبودـتتلفات

ا ده رـدپراكنـدهای توليـواح ن ظرفيتـی و تعييـاس جایابـحس

ابی ـایـ[ ج4درمرجع ] است.ام دادهـک انجـروش الگوریتم ژنتيهب

د ـدی ی ازکـع الکتریـتوزیهایده درشبکهـدپراكنـهای توليسيستم

بتنی م پایداری ولتاژ با استفاده از یک روش تحليلی تلفات وكاهش

ی [ مسئله5مرجع ] است.دهـام شـدم انجـليست حق تق یهـبر تهي

ركيبی ـدرشبکه را با روش تده رفيت توليدپراكنـتعيين ظ جایابی و

د. ـدهیـمی قـرارـار بهينـه موردبـررسبشـک و پخـژنتيـمالگوریت

د ـليتو یهـبهينی تعين اندازه رایـی بـی تحليلـروش[ 6درمرجع ]

DG یابیجا به [7]مرجع  است.ات ارائه شدهـش تلفـوركاهـمنظبه 

اژ، ـتولپروفيل ده با هدف بهبودـدپراكنـواحد تولي کی یدهو اندازه

درمرجع  پردازد.یـاه مـكوتالـح اتصـش سطـش تلفات و كاهـكاه

 شـیافزا هـب یـده با نگاهـپراكندـيبرای قراردادن تول ی[ روش8]

 ريثات .استشده انـيب عـیتوزمـستياژ سـولت داریـیو پا رییذـبارپ

نشان  یاندونز در واقعی عیتوز ستميس کـیدر ادیـشنهيپ کـيتکن

 اییپراكنده و مزاديتولی طور كلمقاله ابتدا به نیدرا است.داده شده

 اتيل جزئـشام یـابیجا کـيسپس تکن است.رح داده شدهـآن ش

 کی [9] مرجعدر .استهـمورد بحث قرارگرفت ادیـشنهيپ کردـیرو

رای ذرات بامـازدح ازیـسهـنيبه -کـيژنت مـتیالگور دیجد بيترك

 .استدهـع بيان شـتوزی هایمـستيس در DGی مکان و سایز بهينه

  داریـیود پاـبهب و رـبهت اژـولتميازی تلفات، تنظـسحداقل ،هدف

  نـييتع یراـ[ ب11] درمرجع است. عـیوزـتایـهمـستياژ در سـولت

 عـیوزـتیاـهستميسدر اـهDG یهيتعب هتـج هـنيهـب یهامکان
و  نانياطمتيقابل شیافزا، ستميتوان سكردن تلفاتنهيكممنظوربه

روش  نی. دراگرفته مدنظر قرارـدهدفـولتاژ، تابع چنليبهبود پروف

سود -نهیهز یهاشکلات بهـمطالعات و الزام یهـهم ی،سازنهيبه

دهدفه از روش ـچن یمساله نیحل ا یبرا تیهستند. درنها یمبتن

مرجع است. درهدـاستفاده ش ایپو یسینوبرنامهر ـب یمبتن ینینو

ازدحام  یسازنهيبه - کـيژنت مـتیاز الگور ینینو بيترك ک[ ی11]

ده در ـپراكندـيتول یهـنيبه یاندازه نـافتیو  یـابیجا یراـب ذرات

توان است كه تلفات نیدف اـ. هشودیم یمعرف عـیتوزیهامـستيس

ولتاژ  یداریصورت گرفته و پا یبهترولتاژ ميشده، تنظ نهيشبکه كم

 عیوزتیهاستميسدر، ستميس یتيو امن یردعملک وديدرچارچوب ق

و  38 یهامـستيس یرو یحیتشر ليتحل کیحاصل شود.  یشعاع

 .شود شده نشان دادهروش ارائه ییباس انجام شده است تا كارا 69

 هدفتابع  -2

 و یـابیجا ،رـحاض یهـر مقالـدنظـازی مـسهـبهين یهـمسئل     

ای ـهپست یهـاوليده درسمت ـدپراكنـمنابع تولي یفنی ـدهاندازه

 نینابرابباشد. که میـاژ تمام نقاط شبـمنظور بهبود ولتبه عـیتوز

ظر نـی موردفن طیراـمهم و شر ـپارامت سه له ازـمسئ نیهدف اتابع

 :ازـد عبارتنرها ـپارامت نـیاست. ا دهـل شـتشکيش ـن پژوهـای

ده. دهای توليـدپراكنو تعداد مول اندازه ،عیتوز هایولتاژ باسپروفيل

 د،ـاشب كه متشکل ازچند پارامتر یدفـهتابع افتنیبرای  یطوركلبه

 تـع نوشـدادی توابـوع تعـورت مجمـصرا به یـع كلـوان تابـتیم

 نیا از فاكتورها باشد. یکی انگریتوابع نما نیاز ا کیطوری كه هربه

 باشد:( می1) یصورت رابطهتابع به

 (1   )𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 + ⋯ + 𝑓𝑁 = ∑ 𝑓𝑖𝑁
𝐽=1    

هدف است كه داد فاكتورهای تاثيرگذار بر تابعتع Nدراین رابطه 

   باشد.می 3دراین مقاله 
 

                                   ولتاژ تابع فاکتور پروفيل -2-1 

ها ولتاژ شين یهـر دامنـپارامت نـیذار دراـتاثيرگ یـاصل لـعام     

 د بودـهها خوااز ولتاژ شين یع پروفيل ولتاژ، تابعـ. پس تابباشدیم

(𝑓1(𝑉𝑏𝑢𝑠)) . گریکدیها در دو شين مختلف شبکه بر ولتاژ باس 

,𝑏𝑖𝑗 بیضرانیبنابرا .باشندینمتاثيرگذار 𝑖 ≠ 𝑗 ، صفر درنظرگرفته

  شود:می تابع پروفيل ولتاژ. پس شودیم

 

(2) 𝑓1(𝑉𝑏𝑢𝑠) =  ∑ 𝑏𝑘𝑘(𝑉𝑏𝑢𝑠,𝑘
𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐷𝐺 − 1)𝑛

𝑘=1 

 
 

 ها  DGی تابع فاکتور اندازه -2-2

از  دترـد كوچک بسيار مفيـواح نیدـبرداری از چننصب و بهره     

 الهـمق نیدرا نـیبنابرا[. 14]که استـشبدهای بزرگ درـنصب واح

ین دـب ود.ـداده ش صيكوچک به شبکه تخص یدهاـتالش شده واح

 شود:ر تعریف میصورت زیبه𝑓2 منظور تابع 

(3)    𝑓2(𝐶𝐺) =  ∑ 𝑑𝑘𝑛
𝑘=1

𝐶𝐺𝑘

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
    

اُم بر  kده بر روی باس شظرفيت مولد نصب𝐶𝐺𝑘 دراین رابطه، 

  باشد.ضریب وزنی این تابع می𝑑𝑘 حسب مگاوات و 
 

 ها DGتابع فاکتور تعداد  -2-3

 ان است:ـل بيـبورت زیر قاـصاین فاكتور به     



 

   

 

 

 
 

 

(4)        𝑓3(𝑛𝐷𝐺) =  𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝐷𝐺        

ان تودهایی است كه میـداد واحـماكزیمم تع𝑛𝑚𝑎𝑥 ن رابطه ـدرای

موردبررسی دراین مقاله  یجا كه در شبکهشبکه نصب كرد. از آندر

كانـدیـد  DGنصب  رایـب ـدتواننمیها سی باجز باس اول،كليهبه

  د بود.ـخواه 32برابر   𝑛𝑚𝑎𝑥 پس ،باشند

 

 ها محدودیت -2-4

و  یابیجا ندیدر فرآ ریز یتکنيک ایـهتیمحدود مقاله نیـدرا     

 اند:درنظرگرفته شده یدهاندازه

 

 ها محدودیت ولتاژ باس -2-4-1

 دیاب عیتوز یهای شبکهباس یتغييرات ولتاژ درتمام یمحدوده     

 و مينيمم باشد. ممیماكز دارمق کیبين 

(5)                  0.95(𝑃𝑢) < 𝑉𝑏𝑢𝑠,𝑘
𝑊𝑖𝑡ℎ𝐷𝐺 < 1.05(𝑃𝑢)           

 

 ها DGمجموع ظرفيت محدودیت  -2-4-2

 یمساو ایكوچکتر  دیبا DG یواحدها یديتوان تول ممیماكز     

 با ميزان توان بار اكتيو شبکه باشد. 

(6                                )                ∑ 𝐶𝐺𝑘 ≤ 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑁𝐷𝐺
𝑘=1    

 های نصب شده در شبکه است.  DGتعداد كل  NDGكه در آن 

 

 DGمحدودیت حداقل ضریب قدرت واحدهای  -2-4-3

 طورها بر توان اكتيو و راكتيو قیژنراتورهای سنکرون قابليت تزر     
 درتـقیب رـاله ضـمق نـیرو در ا نـیاز ا. دـبه شبکه دارن زمانـهم

 شود. فرض می 8/1برابر با  DGواحـدهای 
 

 روش سازیپياده -3

 هی مورد مطالعشبکه -3-1

عددی روش ارائه شده  یبررسباس جهت  33ی استانداردشبکه     

 .ده، انتخاب شده استـپراكندـمنابع تولي یدهدازهو ان یابیجا برای

 اتـقيدارد جهت تحقـاستان مـستيس کی باس، 33 عـیتوزمـستيس

 32 یکه داراـشب نیده است. اـارائه ش IEEE كه توسط دـباشیم

د. ـاندهـصورت توان ثابت درنظر گرفته شبار است كه به 32شاخه و 

ولتاژ ت. ده اسـش لـيبا سه انشعاب تشک درـيف کیاز  مـستيس نیا

 ووات،ـليك 93/3714که ـوع بار شبـو مجم وولتـليك 66/12 یـنام

ر که دـن شبــمشخصـات كامـل ای .دـباشیـم ووارـليك 95/2229

 است. دهـ[ آم15]

 
 

 سيستم مورد مطالعهخطی نمای تک :1شکل

 

 سازیالگوریتم بهينه -3-2

راكنده توليدپ تيمکان و ظرفی بهينه نييتع یمقاله برا نیدر ا     

 به کـيژنت مـتید كار الگورـ، روناستفاده شده کـيژنت مـتیالگوراز 

 د:ـباشیم ریز یهنحو

 یتصادف یهياول تيجمع جادیا  

 انجام و والدها عنوانبه تيجمع یاعضا نیاز بهتر یادهـانتخاب ع 

 دان.ـفرزن جادیا منظورها بهآن یبر رو بيعمل ترك

 عمل انجام ،یبه صورت تصادف تيجمع یاز اعضا یادهـانتخاب ع 

 .افتگانیاز جهش یتيجمع جادیها و اآن یجهش بر رو

 افتگانیجهش تيدان و جمعـفرزن تيجمع ،یاصل تيادغام جمع 

 .دـیدـج تيجمع جادیمنظور ابه

 تيجمع یـاضاف یذف اعضاـها و حجواب یازـسو مرتب یابیارز. 
 

 سازیشبيه -4

زار ـافدر دو نرم DG یهـنيبه صـيمربوط به تخص یسازهـيشب     

دا ـابتدر .ده استـانجام ش یـبيورت تركـصو متلب به لنتیگساـید

 یسازهيشب لنتیگساید طـيمحدر ،شـیمورد آزما عـیتوز یکهـشب

 کـيتژن مـتیدف از الگورـع هـتاب یازـسهـنيبه یبراو سپس  دهـش

متلب  زارـافبا استفاده از نرم GA یسازنهيبه یبسته. دـاستفاده ش

 ،مقاله نیدرا كار گرفته شد.افزار بهنرم نیا یسینوبرنامه طيو در مح

 یارـآن است. ب كردننهيشـده وهـدف، به فیرـهـدف تعتـابع کی

ود. استفاده ش یعدد یهاتمیاز الگور دیهدف باتابع کی كردننهيبه

 از: دـعبارتن ارـكنـیا یراـاده بـل استفـابـق یاـهمـتیالگور یـبرخ

 ه كه ازـمطالع نـیو... درا ذراتامـازدح ،یازـف ک،ـيژنت مـتیالگور 

تفاده شد، اس عـیتوز یشبکه یسازهيشب یبرا لنتیگساـید رافزانرم



 

   

 

 

 
 

 

انتخاب  GAبا  یسازهـنيبه یافزارمتلب برااستفاده از نرم ینهیگز

  ارـيبس ارـك تـلنـدیـگسـای، در GAع ـوابـن تـوشتـن راـیشد، ز

و  MATLAB نـياط بـارتب یبرا یـه روشـالبت. است یوارـدش

DIgSILENT یـاز روش خاص لـيدل نـيهمهـدارد، بـنود ـوج 

 یـارتباط text لیفا کیزار ـافدونرم نيارتباط ب ید. براـاستفاده ش

آن  یداـاست كه در ابت یاگونهبه text لیفا نیا ه است.ـكار رفتبه

 افزاردام نرمـزمان ك نیدر ا دـكنیكه مشخص م دـیآیدد مـع کی

 صورت است نیكار بد یقهیكار انجام دهد. طر لـیفا نیا یرو دیبا

 text لـیاـکه را به فـشب یاـرهيداد متغـتع لنتیگساـیدا دـكه ابت

العات اط لنتیگسایو پس از آن متلب بنا به درخواست د فرستدیم

 لنتیساگید ازياطالعات موردن . سپس متلبفرستدیم کـيرا به ژنت

)فلـوچارت برنامـه در پـایـان مقـاله آمـده دـكنیال مـآن ارس را به

ها نظر، مکانمورد یده به شبکهـارائه ش مـتیال الگورـبا اعم. است(

 د:ـدست آمده بهـدپراكنـجهت نصب منبع تولي ریز یهاو اندازه
   سازیهی بهيننتيجه اطالعات مربوط به :1جدول                

 مکان بهينه DGی شماره
ميزان توليد 

 )مگاوات(

1 13 99872/1 

2 31 99625/1 

 

 رارـق یبردارورد بهرهـصورت مبه دو دهـدپراكنـيتول یدهاـواح     

مولد  PQ. در حالت  PVباس ، PQكه عبارتند از: باس  رنديگیم

و  كندیعمل م یمنف انیثابت با جرصورت بار توانبه دپراكندهيتول

وليـد . دراین حالت تدـكنیم قیاتصال تزر یرا به نقطه یـتوان ثابت

در دارد.  مولـد وانـتبستـگی به ضریب وـراكتيیاعـدم توليـد تـوان

 طیشرا  PVعنوان باسبه دهـدپراكنـيد تولـورت استفاده از مولـص

است  ريمتغ یديتول ويتوان راكت یحالت دامنه نیامتفاوت است. در

 یدرحال نی. ادیآیوجود مسبب، امکان كنترل ولتاژ هم به نیو به ا

 ییاجاز آن ولتاژ ندارند. یرو یكنترل چيه PQ یهااست كه باس

رد با عملک دهـدپراكنـيتول یادهـمقاله استفاده از واح نیدف اكه ه

هت ج ازـيوردنم وـيراكتوانت زانـياژ است، الزم است مـولت نترلـك

 ،گـرددصـه آن وصـل است مشخـب DGكـه  یـاژ باسـولت تيتثب

. است دهـاستفاده ش لنتیگساـیزار دافکانات نرمـمنظور از ام نیدـب

ـراتـور نهای دارای ژالزم به بيـان است كه برای تثبيت ولتـاژ بـاس

ميزان مشخصی توان راكتيو مورد نياز است، البته دراین مقاله بارها 

ار . درصورتـی كه تـوان باندثابت درنظرگرفتـه شـدهت تـوانصوربه

. با د بوداژ متفاوت خواهــلتی تثبيت وود، رویـهـور شـمتغير منظ

مشخص بودن مقدار توان اكتيو توليـدی واحدهای توليـدپراكنـده، 

 31و  13های ميزان توان راكتيو موردنيـاز برای تثبيت ولتـاژ باس

پریونيت از  1ی اتور توليـدپراكنـده( در اندازهرـژنهای دارای )باس

آید كه دست میفزار دیگسایلنت بهاطریق مدلسازی واحدها در نرم

 به قرار زیر است:
 

 PVهای اطالعات مربوط به مدلسازی باس :2جدول             

 ی باسشماره
 ديتول زانيم

 )مگاوات(

 ديتول زانيم

 (ر)مگاوا

 ولتاژ

 )پریونيت(
13 99872/1 17416/1 1 

31 99625/1 21179/1 1 

 

 رفيتـظ اـرون بـکـوع سنـاده از نـفـاست وردـم یاـورهـراتـژن     

مجاز،  ويوان راكتـحداقل و حداكثر ت راتييرنج تغو  آمپرمگاولت 3 

 یدرحالتی كه از ژنراتورها .دـباشنیمگاوار م 8/1و  -5/1 بيبه ترت

مولد  ،شودولتاژ استفاده می یكنندهعنوان تنظيمبهده ـدپراكنـتولي

دراین  اژـم ولتـول نگه دارد. تنظيـقبد قابلـاژ را درحـد ولتـتوانمی

ور ـمنظور بهـراتـو ژنـوان راكتيـحالت با كم و زیاد كردن خروجی ت

زان ـدر مي اژـو تثبيت ولت و بارـش یا افزایش توان اكتيـرل كاهـكنت

دهای ـاست ازمول ررااگر قكلی طور به. ردـيگمی ورتشده صتعيين

از  تـاس رـهتـرد، بـكادهـاژ استفـولتمـرای تنظيـده بـدپراكنـتولي

وان ـد تـتولي ای استفاده شود كه قادر بهدهـدپراكنـتولي یاژنراتوره

وع ـن نیدرمورد ا لي[ به تفص12-13مراجع]در، راكتيو باالیی باشند

درت ق قیكه تزر دهدینشان م جینتا. داده شده است حيمولدها توض

ز ا شيو ب بردیها را باال مباس یهـباس، ولتاژ هم کیبه  ويراكت

ولتاژ  ،یازـسهـي. در شبذاردـگیم ريولتاژ همان باس تاث یه روـهم

 13یاـهباس نیبنابرا ده،ـه شنظر گرفتدر تيونیپرPV،1یهاباس

 ی، دارا PVباس صورتبه دپراكندهيبعد از نصب دو واحد تول 31و

در  یـرفشگ ريتاث، ولتاژ شیافزا نی. ادنباشیم تيونیپر1ولتاژ ثابت 

رین ـن حالت كمتدرایذاشته است. ـکه گـشب یاـهباس ریولتاژ سا

ای هاست افزایش قابـل مالحظـ 18مـربوط به باس که كه ـولتاژ شب

قدار ده به مـدپراكنـولتاژ این باس قبل از نصب واحدهای تولي دارد،

ـد از تخصيـص مولـدهـای الی كه بعـدرحپـریونيت بـود، 913/1

 است.  دهـيرس تيونیپر993/1 ده بهتوليـدپراكنـ
 



 

   

 

 

 
 

 

 
 از نصب توليدپراكندهولتاژ قبل و بعدپروفيل :2شکل               

 

 از نصب توليدپراكندهبل و بعدها قشاخه: جریان3شکل                
 

  
 

 : بهبود كمترین ولتاژ شبکه4شکل                              
 

 ليفمانند پرو یتيبهبود وضع زيکه نـشب انیجر تيوضع یبرا           

ش ـكاه قتياست. درحقکوس رخ دادهـالت معـه با حـاژ البتـتول

 یگریمثبت د دـاميشبکه پ یهاها و باسهـاز شاخ یعبور انیجر

که ـدرشبمولـدهای توليـدپراكنـده  استفاده از یهـجياست كه نت

 1باس شماره انیاست، جرصـمشخ 2کلـش كه ازاست. همچنان

 نـیر بود. دراـآمپ 3/211 ده،ـدپراكنـيدم نصب تولـع تيوضع در

اسلک  باس انیپراكنده جرديتول یاز تکنولوژ یريـگمطالعه وبا بهره

حالت كه در انیكاهش جر نیا افت،یآمپر كاهش  41/91که تا ـشب

درصد  57پراكنده حاصل شد، افزون بر داتيتول PVاستفاده از مدل

ـود عالوه بر بهب دهـدپراكنـع توليـنابـماده ازـاستفن، ـ. همچنياست

با كاهش موجب شد  ها،ولتاژ وكاهش جریان عبوری از شاخهپروفيل

 نیه اكگامی ـ. هنپيداكندکه كاهش ـبارها، تلفات شب یذیهمسيرتغ

مورد  یدرشبکه ،یازسنهيام بهبا انج واحدها متناسب با بار شبکه و

د ی توانستنـهای تزریقوانـش دادن تـدند، با كاهـنصب ش شیاآزم

 DGع تاثير ـ. در واقدـنای تلفات را كاهش دههـطور قابل مالحظبه

 واین که نيستـآن روی تلفات شب رـل ولتاژ جدا از تاثيـروی پروفي

بيانگر  5و شـکل  3جـدول  د.ـم دارنـه ارتباط نزدیکی باهـولفـمدو

اكتيـو سيستـم مـوردبررسی در و و رـهای اكتيوضعيت تلفات توان

 از حضور مولـدهای توليـدپراكنـده است. های قبل و بعد حالت
 
 

 : تلفات توان قبل و بعد از نصب توليدپراكنده3جدول          

شرایط 

 سازیشبيه

 واكتي تلفات
تلفات 

 راكتيو

ميزان 

 تلفات)%(كاهش

KW KVAR راكتيو اكتيو 

 ** ** DG 51/212 13/135قبل از 

 DG 73/31 61/22 33/84 25/83بعد از 
 

 

 
 دپراكندهيتلفات توان قبل و بعد از نصب تول: 5شکل             

 

كه درشبـکه و درنزدیـکی مراكـز بار  یامنابع توليـدپراكنـده     

نصب شدند با تامين توان بارها باعث شـدند كه توان انتقالـی باس 

سمت انتهـای فيدر كم شـود، درنتـجه با كاهـش تـوان اسلک به

 ،نيكرد. همچن دايولتاژ كاهش پتزریقـی اكتيو و راكتيو مقدار افت

ات شبـکه را كاهش بارها، تلف یمنابع با كاهش مسيرتغذیه نیا

 دادند.

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 گيرینتيجه -5

 یهـصرف یهـیط برپاـرواب یهـكه هم روزـام یـرقابت یاـيدن در     

 یوشر ربه ه کردیده است، روـش یزیطرح ر شتريو سود ب یاقتصاد

سرعت مورد دها شود بهـدرآم شیو افزا هانهیش هزكه منجر به كاه

ا صادق است. ب زيرق نموضوع در صنعت ب نی. اردـيگیتوجه قرار م

صنعت برق و  دساختارـیبا تجد رياخ یهاالـدر س كهنیتوجه به ا

 تيلـابـو ق تيفينسبت به ك نـيمشترك ،یـرش بازار رقابتـگست زين

د، ـاندهـتر شخود آگاه یادهـورد استفـم یکیالکتر یرژـان نانياطم

 تيعـود وضـبهب یراـب یـیاهال روشـدنبم بهـه اندگـدكننـيتول

 یداـمطمئن و اقتص یاـهاز روش یکید. ـخود هستن یدـيبرق تول

 شـیزاـات و افتلف شـكاه ،یدارـیپا شـیزاـاژ، افـولت ودـبهب یبرا

مچنين، ه .باشدیم دهـدپراكنياستفاده از منابع تول اننياطمتيقابل

ابع برق با استفاده از من ديتول یبرا یقابل توجه یمندعالقه شیافزا

از  یتعداد. ده شده استـدر سراسر جهان مشاه ریدپذیتجد یانرژ

كه  دـانیدـعالقمن نیا یوـپاسخگ یادـو اقتص یکیمسائل استراتژ

 ازين ،یتنوع منابع انرژ ،یاگلخانه یعبارتند از: كاهش انتشار گازها

بنابراین  د.روبه رش یتقاضا ینيبشيبا توجه به پ دـيبه گسترش تول

 تکنولوژی توليدپراكنده به ضرورتی غيرقابل انکار تبدیل شده است.

ی نهو مکان بهي هدف برای تعيين تعداد، اندازهدراین مقاله یک تابع

ده توزیع ارائه ش ی سيستمده در سمت اوليهـدپراكنـواحدهای تولي

د و ـوليت ری كه با بکارگيری الگوریتم ژنتيک، ظرفيتوـطبه. است

ی از ـاد ماكزیمم مزایای فنـبرای ایجDG دهایـی واحمکان بهينه

این  شده درروش ارائه شود.دها در شبکه حاصل میـنصب این واح

 الـی، اعمـرای اثبات كارایـدارد بـانباس است 33یکهـمقاله به شب

در ده ـش سازیاست. نتایج، نشان از موفق بودن الگوریتم پيادههشد

اد ـور ایجـمنظهـب DG صبـرای نـدازه بـکان و انـن مـن بهتریتعيي

ا ـبده دارد. ـدپراكنـای توليـدهـاده از واحـزایای استفـبيشترین م

مشخص شد  PVباسصورت ده بهـدهای توليدپراكنـمدلسازی مول

ولدها ماین  كنندگان صنعتی ازوم استفادهـبرخالف باور غلط عم كه

عيت از ولتاژ شبکه تب دهـدپراكنيتول مولد ،ید در هرحالتندكه معتق

 یيرده تاثـدپراكنـاده از مولدهای تولياستفتوان با دكرد و نمیخواه

لکرد دعمـمُدها درـمول نیكاربرد ا ذاشت،ـکه گـشب ولتاژمـيبر تنظ

 ـا  شخصمکه وـشب تيعـوض ودـبهب رـب یادـیز رـيتاث اژـولترلـكنت

 داشت. دخواه اژولتلـيپروف
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