
 

   

 

 

 
 

 

 پراکنده تولید واحدهای به  توزیع سیستم در تلفات کاهش از حاصل های هزینه اختصاص

 

 

 

 

 حضور منابع توليد پراکنده در شبکه های توزیع ، باعث کاهش تلفات شبکه می شود . در این مقاله هزینه های حاصل از - دهيچک

ای توليد پراکنده در تلفات اکتيو و راکتيو و کاهش افت ولتاژ ، کاهش تلفات با توجه به یک سری از شاخص ها ) از قبيل تاثير واحده

افزایش ظرفيت خطوط شبکه ، اتصال کوتاه سه فاز و اتصال کوتاه تک فاز به زمين و همچنين شاخص کاهش انتشار آلودگی محيط 

یافت سهم بيشتری از این تلفات زیست ( به واحدهای توليد پراکنده اختصاص داده می شود . لذا واحدهای توليد پراکنده جهت در

کاهش یافته بایستی نسبت به افزایش شاخص های اقدام نمایند که در این صورت به شرکت های توزیع در باال بردن کيفت شبکه 

 توزیع کمک می نمایند .

 

 .، شاخص های شبکه توزیع توليد پراکنده ، کاهش تلفات اختصاص تلفات ،   -کليد واژه

 

 مقدمه -1

قسمت عمده تلفات در شبکه قدرت در بخش توزیع اتفاق می 

افتد . واحدهای توليد پراکنده ، در صورتيکه با انجام محاسبات و 

برآوردهای الزم ، به طور بهينه در محل مناسب  و با ميزان بهينه 

مورد بهره برداری قرار گيرند ، عالوه بر تامين بار محلی ، موجب 

می گردند و همچنين می توانند کاهش تلفات شبکه توزیع 

موجب بهبود شاخص های مختلف سيستم قدرت شوند . در این 

مقاله در نظر است با توجه به نگرشی نوین در اختصاص هزینه 

های حاصل از کاهش تلفات در سيستم های توزیع بين واحد 

های توليد پراکنده ،  به ارائه سياستی نوآورانه از سوی شرکت 

منظور اختصاص این هزینه با توجه یک سری از های توزیع به 

شاخص ها )اتصال کوتاه و حفظ محيط زیست و ...( پرداخته شده 

است . با افزایش شاخص های کيفيت شبکه های توزیع برق و 

همچنين با کاهش تلفات این امکان برای شرکت های توزیع 

فراهم می گردد تا ضمن افزایش خدمات ، قابليت اطمينان شبکه 

را نيز افزایش داده  و از وابستگی به شبکه باال دست نيز کاسته 

می شود . بنابراین اختصاص هزینه های حاصل از کاهش تلفات 

به واحدهای توليد پراکنده می تواند به عنوان ابزاری جهت 

ترغيب و تشویق این واحدها به سرمایه گذاری و کنترل آنها 

یع به کار برده شود . جهت افزایش شاخصهای کيفيت شبکه  توز

در نرم افزار  IEEEشينه استاندارد  73جهت نمونه یک شبکه 

Digsilent  ، شبيه سازی شده است و پس از انجام پخش بار

نتایج حاصل از آن در قسمت برنامه نویسی نرم افزار جهت 

اختصاص هزینه های حاصل از کاهش تلفات با توجه به شاخص 

 های مورد نظر به کار گرفته شده است . 

 تولید پراکنده -2

 به که هستند الکتریکی انرژی توليد منابع پراکنده توليد

 با مقایسه در منابع این.  گردند می متصل توزیع شبکه

 کمتری توليد ظرفيت و حجم ، ها نيروگاه و بزرگ ژنراتورهای

 همچنين.  شوند می اندازی راه تری پایين هزینه با و داشته

  2و مجيد عباسی کيا 1حسن فاتحی مرج
 auc .irvru.@fatehi-Ha، عضو هيئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان 1

 majid_abassikia@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات سيرجان 2



 

   

 

 

 
 

 

 های سودمندی و منافع توزیع های شبکه به توليدات این اتصال

 واحدهای از استفاده که مواردی جمله از.  دارد دنبال به زیادی

 مسائلی به توان می دهد می قرار توجه مورد را پراکنده توليد

 آلودگی کاهش ، نيروگاهها توسعه در اقتصادی مسائل نظير

 باال ، برق توليد در منابع این بازدهی بودن باال ، زیست محيط

 شبکه در تلفات کاهش ، مشتریان به رسانی برق کيفيت بردن

 و شبکه ظرفيت سازی آزاد ، ولتاژ پروفایل بهبود ، توزیع های

  . نمود ذکر توان می را دیگر موارد از بسياری

توليد پراکنده دارای انواع گوناگونی می باشد . از متداولترین 

واحدهای توليد پراکنده می توان به موتورهای احتراقی ، توربين 

انرژی های احتراقی ، ميکروتوربين ها ، توربين های بادی ، 

بيوماس ، پيل های سوختی و سلولهای فتوولتائيک اشاره کرد . 

 این تکنولوژها را می توان به سه دسته کلی تقسيم بندی نمود :

 کنند می کار فسيلی های سوخت اساس بر که تکنولوژیهایی -1

 پيل و ها ميکروتوربين ، احتراقی موتورهای شامل دسته این. 

 . باشند می سوختی های

تکنولوژیهایی بر پایه استفاده از انرژیهای نو استوارند . این  -2

دسته نيز شامل توربين های بادی ، سلولهای خورشيدی ، انرژی 

 موج ، زمين گرمایی و بيوماس می باشد . 

تکنولوژیهایی که بر اساس ذخيره سازی انرژی استوارند . این  -7

نها ، ذخيره سازیهای دسته نيز شامل باترها ، چرخ های تيار ، خاز

 .  انرژی با فشرده سازی هوا و هيدرو پمپها می باشد

شاخص های ارزیابی واحدهای تولید پراکنده جهت  -3

  اختصاص تلفات

هنگامی که منابع توليد پراکنده به سيستم های توزیع 

متصل می شوند ، مباحث فنی زیادی در این رابطه وجود خواهد 

شاخص های مختلفی به  [1]داشت که باید بررسی شوند . در 

منظور تشریح تاثيرات حضور منابع پراکنده در سيستم های 

د می کنند ، توزیع در حالی که با ماکزیمم توان توليدی خود تولي

در تمامی این شاخص ها از ماکزیمم محاسبه شده است . 

تقاضای بار شبکه استفاده شده و تنها در شاخص تنظيم ولتاژ 

همزمان از مينيمم تقاضای بار هم برای نشان دادن تغييرات ولتاژ 

بين دو حالت بار حداکثر و حداقل استفاده شده است . از آنجایی 

دليل مشخصه های بار و ساختار خود که شبکه های توزیع به 

 , aشبکه ذاتا نامتعادل هستند ، در اینجا شاخص ها برای فازهای 

b  وc  و همچنين سيم نولn   محاسبه شده به طور جداگانه

 عبارتند از : [1]است . شاخص های مورد نظر مبتنی بر مراجع 

 

 شاخص تلفات اکتيو و راکتيو  -7-1

 

دغدغه اصلی در شرکت های توزیع برق اگر چه قابليت اطمينان 

اما مساله ای کليدی در ارتباط با بازدهی ، تاثيرات  است ،

محيطی و مباحث اقتصادی ، بحث تلفات شبکه است . زمانی که 

DG  دهد ، با کاهش بارگذاری خطوط تلفات را کاهش می

های بزرگ می تواند حتی  DGجریان معکوس ناشی از نصب 

باعث افزایش تلفات گردد . اولين و دومين شاخص ها که با 

( به ترتيب  ILqو   ILP( معرفی شده اند ) 2( و )1معادالت )

 : بيان کنده تلفات اکتيو و راکتيو هستند

 

𝐿𝐼𝑝𝑘 = 1 −
𝑅𝐸{𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑘}

𝑅𝐸{𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠0}
                       (1) 

 

(2)               𝐿𝐼𝑝𝑘 = 1 −
𝑅𝐸{𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑘}

𝑅𝐸{𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠0}
 

 

به عنوان فرم مختلط کل تلفات  𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑘در این روابط ، 

 ، 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠0با سيستم بوده و  DGامين ترکيب  Kتوان برای 

مجموع تلفات بدون در نظر گرفتن آن در سيستم است . بنابراین 

کاهش  ایی است که تلفات کلج DGبهترین مکان برای نصب 

به مقدار واحد  ILqو   ILPمی یابد ، یعنی مقادیر شاخص های 

 نزدیک تر می شوند .

 

 شاخص پروفایل ولتاژ -3-2

 

ها بهبود  DGیکی از مزایای جایابی و تعيين ظرفيت دقيق 

ارتباط با  ( در IVDپروفيل ولتاژ است . بنابراین شاخص سوم ) 



 

   

 

 

 
 

 

بين هر فاز یک گره و گره مبناست . این ماکزیمم افت ولتاژی 

ممنوعه  شاخص همچنين می تواند به منظور یافتن محل های

با توجه به محدودیت های افت ولتاژ به کار رود  DGبرای نصب 

مقدار این  ( نزدیکتر بودن7. به این ترتيب ، با توجه به معادله )

 شاخص به مقدار واحد نشانگر عملکرد بهتر است .

 (3) 

𝑉𝐷𝐼𝑘 = 1 − 𝑚𝑎𝑥 (
|�̅�∅0|−|�̅�∅𝑖

𝑘|

|�̅�∅0|
)

𝑖=1

𝑁𝑁−1

                

                                                       

ولتاژ در گره مبنا   �̅�∅0و  cو  a   ،bفازهای   ∅که در آن 

�̅�∅𝑖) که برای سه فاز از نظر اندازه یکسان هستند ( ، 
𝑘  ولتاژها

 تعداد گره هاست . NNامين طرح هستند و  kبرای  i در گره 

شاخص چهارم که در ارتباط با تنظيم ولتاژ است ، نشان دهنده 

اختالف ميان ولتاژ گره ها در حالت بار ماکزیمم و مينيمم است . 

 بنابراین ، این تغييرات باید تا حد امکان کوچک باشد :

(4) 

𝑉𝑅𝐼𝑘 = 1 −

∑ 𝑚𝑎𝑥(‖
|�̅�∅𝑖

𝑘|−|�̅�∅𝑖
𝑘 𝑚𝑖𝑛|

|�̅�∅𝑖
𝑘 𝑚𝑖𝑛|

‖)𝑁𝑁−1
𝑖−1

𝑁𝑁−1
       

 

�̅� ∅𝑖در این رابطه 
𝑘 𝑚𝑖𝑛  ولتاژهای گرهi  درk  امين ترکيب

DG  . با سيستم و با در نظر گرفتن حداقل تقاضای بار می باشد 

 

  ظرفیت جریانی هادی ها -3-3

 

در صورت تامين توان مصرفی در نزدیکی بارها ، فلوی جریان در 

شبکه کاهش می یابد . البته ممکن است که برخی از شاخه های 

در برخی حاالت جریان شاخه از حد مجاز هم باالتر رود . بدین 

 ترتيب ، شاخص پنجم اطالعات مهمی را در ارتباط با سطح

جریان شبکه با توجه به ماکزیمم ظرفيت هادی ها در اختيار می 

 گذارد . پس در این حالت نزدیکی شاخص به مقدار واحد ، به

 (  .1معنی ظرفيت بيشتر رزرو برای رشد بار خواهد بود )

 

 (5)  

𝐶𝐶𝐼𝑘 = 1 − 𝑚𝑎𝑥 (
|𝐽∅̅𝑚

𝑘 |

𝐶𝐶∅𝑚
 ,

|𝐽�̅�𝑚
𝑘 |

𝐶𝐶𝑛𝑚
)

𝑚=1

𝑁𝐿

 

 

𝐽 ̅∅𝑚در این رابطه که 
𝑘  و𝐽 ̅𝑛𝑚

𝑘 به ترتيب جریانهای فازی و  ،    

با شبکه می  DGامين ترکيب  kبرای    mنول درون شاخه 

، به ترتيب ظرفيت جریان  𝐶𝐶 𝑛𝑚و  𝐶𝐶 ∅𝑚همچنين .  باشد

 . تعداد خطوط شبکه می باشد NLهادی در فازها و نول بوده و 

  اتصال کوتاه سه فاز و تکفاز به زمين -7-4

مرتبط با  (  ISC3 و ISC1) ششمين و هفتمين شاخص

که  حفاظت و گزینش مناسب ساختار سيستم است ، به گونه ای

ریان اتصال کوتاه را در ميان سناریوهای تغييرات ماکزیمم ج

تاثير  ، ارزیابی می کنند . کمترین DGمختلف با و بدون حضور 

بر روی وسایل حفاظتی به معنی مقدار نزدیک به واحد برای این 

 .  [1]شاخص هاست

 (6)  

𝑆𝐶𝐼 3𝑘 = 1 −

𝑚𝑎𝑥 (
𝐼

𝑆𝐶 𝑎𝑏𝑐𝑖
𝑘

𝐼𝑆𝐶 𝑎𝑏𝑐𝑖
0
)

𝐼𝑆𝐶 𝑎𝑏𝑐∗
𝑘

𝐼𝑆𝐶 𝑎𝑏𝑐∗
0

 

(7)  

𝑆𝐶𝐼 1𝑘 = 1 −

𝑚𝑎𝑥 (
𝐼

𝑆𝐶 ∅𝑖
𝑘

𝐼𝑆𝐶 ∅𝑖
0
)

𝐼𝑆𝐶∗
𝑘

𝐼𝑆𝐶∗
0

 

 

I  که در آن
𝑆𝐶𝑎𝑏𝑐𝑖

𝑘  فاز در گره  7جریان اتصال کوتاهi 

I𝑆𝐶𝑎𝑏𝑐𝑖 ،  با شبکه  DGامين ترکيب  kبرای 
جریان اتصال  0

∗DG  ، I𝑆𝐶𝑎𝑏𝑐بدون  iفاز در گره  7کوتاه 
𝑘  بزرگترین جریان

∗I𝑆𝐶𝑎𝑏𝑐 ،  با شبکه  DGامين ترکيب  kفاز برای  7خطای 
0 



 

   

 

 

 
 

 

DG  ، Iفاز بدون  7بزرگترین جریان خطای 
𝑆𝐶 ∅𝑖

𝑘  جریان خطای

،  با شبکه DGامين ترکيب   kبرای  iتک فاز به زمين در گره 

 I𝑆𝐶 ∅𝑖
،  DGبدون  iجریان خطای تک فاز به زمين در گره  0

 I𝑆𝐶∗
𝑘  بزرگترین جریان خطای تک فاز به زمين برایk  امين

∗I𝑆𝐶  و  DGترکيب با 
بزرگترین جریان خطای تک فاز به زمين  0

 .  می باشند DGبدون 

 

 شاخص اثر زیست محیطی -3-5 

در شبکه ، توليد انرژی  DGاز دیگر مزیت های مهم استفاده از 

 یگر آلودهالکتریکی در حداقل انتشار گازهای گلخانه ای و د

کننده ها نسبت به روش سنتی توليد انرژی می باشد . این مساله 

انتشار  از آنجا حائز اهميت است که نگرانی های عمومی در مورد

اثر گلخانه ای  .  گازهای گلخانه ای به سرعت رو به افزایش است

نتيجه افزایش گاز دی اکسيد کربن و انتشار دیگر گازهای گلخانه 

ای بوده که منجر به گرم شدن کره زمين و وقوع تغييرات آب و 

هوایی در آن شده و خواهد شد . استفاده از واحدهای توليد 

پراکنده به دو دليل عمده می توانند نياز به ظرفيت های جدید 

 : ا کاهش دهندنيروگاهی سنتی ر

ها به طور مستقيم از ميزان نياز   DGتوان اکتيو توليدی توسط 

 به نيروگاه های سنتی می کاهد .

کاهش ميزان تلفات ، سبب کاهش بيشتر توليد توان توسط 

 نيروگاه های سنتی خواهد شد . 

، مقایسه مقدار   (EIRI)اساس و پایه تعریف اثر زیست محيطی 

زیست محيطی خاص ، با و بدون به کارگيری انتشار آالینده های 

( 8واحد های توليد پراکنده بوده که نحوه محاسبه آن در رابطه )

 ارائه شده است .

𝐸𝐼𝑅𝐼𝑖
𝑘 =

𝑃𝐸𝑖𝑤/𝐷𝐺
𝑘

𝑃𝐸𝑖𝑤𝑂/𝐷𝐺
             (8) 

،  𝐶𝑂2  ،𝑆𝑂2بيانگر نوع گاز آالینده نظير  iکه در این رابطه ، 

𝑁𝑂𝑥 همچنين  شد .و غيره می با𝑃𝐸𝑖𝑤/𝐷𝐺
𝑘  و𝑃𝐸𝑖𝑤𝑜/𝐷𝐺

𝑘 

بوده  DGامين آالینده با و بدون حضور  iبه ترتيب ميزان انتشار 

 ( تعریف می شوند .11( و )9که به صورت روابط )

(9) 

𝑃𝐸𝑖𝑤/𝐷𝐺
𝑘 = ∑ (𝐸𝐺)𝐴𝑗(𝐴𝐸)𝑖𝑗

𝐵
𝑗=1 +

∑ (𝐸𝐷𝐺)𝑘(𝐴𝐸)𝑖𝑘
𝐻
𝑘=1      

 

 

𝑃𝐸𝑖𝑤𝑜/𝐷𝐺 = ∑ (𝐸𝐺)𝑗(𝐴𝐸)𝑖𝑗
𝐵
𝑗=1                         (10) 

  

انرژی   MWh: ميزان  𝑗(𝐸𝐺) و 𝐴𝑗(𝐸𝐺)که در این روابط 

 DGام با و بدون  J الکتریکی توليد شده توسط نيروگاه سنتی 

ام  i مقدار انتشار آالینده زیست محيطی   𝑖𝑗(𝐴𝐸)می باشد  ،

انرژی توليد شده توسط آن ام بر مبنای ميزان  jاز نيروگاه سنتی 

مقدار انتشار آالینده زیست محيطی  𝑖𝑘(𝐴𝐸)می باشد ،  نيروگاه

i   ام ازk امين توليد پراکنده  ،(𝐸𝐷𝐺)𝑘  ميزانMWh  انرژی

تعداد کل واحدهای   DG  ،Bامين واحد  kتوليد شده در 

می  تعداد کل واحدهای توليد پراکنده  Hو  نيروگاهی سنتی

 باشد .

عمل ، نيروگاه ها انواع بسياری از آالینده های زیست محيطی  در

برای  را وارد اتمسفر می کنند . بنابراین تعریف شاخصی ترکيبی ،

این منظور که بتوان توسط آن ميزان انتشار کلی آالینده ها را 

 (11رابطه ).  بررسی نمود ، بسيار کاربردی به نظر می رسد

با شبکه را   DGامين ترکيب  kچگونگی ترکيب گازها را برای 

 نشان می دهد . بدیهی است هر چه مقدار این شاخص به عدد

 یک نزدیک تر باشد ، بيانگر انتشار کمتر آلودگی خواهد بود .

𝐸𝐼𝑅𝐼𝑘 = 1 − ∑ (𝐸𝐼)𝑖
𝑁𝑃
𝑖=1 (𝐸𝐼𝑅𝐼)𝑖       (11) 

 

،   NPامين آالینده و  i ، ضریب وزنی برای i(𝐸𝐼)در این رابطه 

روابط  تعداد کل آالینده های مورد بررسی می باشد . همچنين

 ( ، شرط های تعریف این ضرایب را بيان می کنند .17( و )12)

 
0 ≤ (𝐸𝐼)𝑖 ≤ 1                (12) 

  

∑ (𝐸𝐼)𝑖
𝑁𝑃
𝑖=1 = 1                ( 13) 

 



 

   

 

 

 
 

 

( ، با هدف امکان تعيين و انتخاب ميزان اهميت 11در رابطه )

 آالینده محيط و مقدار تاثير آن ها بر شاخص زیستگازهای 

محيطی نهایی ، بر هر یک از گازهای آالینده ، ضریبی وزنی در 

خطرات  نظر گرفته شده است . این ضرایب می توانند با توجه به

آالیندگی زیست محيطی ناشی از هر یک از آن ها با رعایت شرط 

 .( انتخاب و مقدار دهی شوند 17( و )12های )

در سيستم های توزیع به دليل عدم  وجود توليد نيروگاهی ، 

شين مرجع به عنوان یک نيروگاه سنتی منتشر کننده آلودگی در 

، همواره تعداد مقاله نظر گرفته شده است . بنابراین در این 

نيروگاه های سنتی در نظر گرفته شده در شبکه برابر واحد بوده 

موجود در سطوح باالتر ولتاژ سيستم که ترکيبی از نيروگاه های 

 . مورد نظر می باشد

 IMOشاخص عملکرد  -3-6

شاخص چند هدفه    IMO ا به منظور محاسبه عملکرد شبکه ب 

DGحضور  اده با در نظر گرفتن همه شاخص های مذکور با استف 

 از روش وزن دهی ) ضرایب وزنی ( در این قسمت ارائه شده است

. محاسبات مربوط را می توان به راحتی انجام داد ، زیرا همه 

یک  شاخص ها نرماليزه شده اند ) مقادیری بدون بعد بين صفر و

IMOدارند ( . شاخص  به صورت زیر است   [1]  :  

(17) 

𝑀𝐼𝑘 = {𝑤1𝐼𝐿𝑝𝑘 + 𝑤2𝐼𝐿𝑞𝑘 + 𝑤3𝐼𝑉𝐷𝑘

+ 𝑤4𝐼𝑉𝑅𝑘 + 𝑤5𝐼𝐶𝑘 + 𝑤6𝐼𝑆𝐶3𝑘

+ 𝑤7𝐼𝑆𝐶1𝑘 + 𝑤8𝐸𝐼𝑅𝐼𝑘} 

 در این رابطه ، برای فاکتورهای وزنی داریم :

 

∑ 𝑤𝑖
8
𝑖=1 = 1.0       ˄       𝑤𝑖  ∈ [0,1]             (14) 

 

همانگونه که پيش از این گفته شد یکی از مهم ترین وظایف 

 ضرایب وزنی ، تعيين ميزان اهميت هر یک از شاخص ها بوده که 

مانند برنامه ریزی   DGبسته به زمان و هدف از بررسی شبکه با  

، بهره برداری در شرایط عادی و اضطراری ، متفاوت خواهند بود 

کميتی ثابت نبوده و با  . همچنين ارزش و اهميت شاخص ها

توجه به نظر و تمایل بهره بردار سيستم ، می تواند برای هر 

شبکه منحصر به فرد باشد . بنابراین در حالت کلی ، تعيين 

مناسب و دقيق مقادیر این ضرایب وزنی کاری دشوار بوده که به 

همين دليل تجربه مهندسين قدرت می تواند در تعيين مقادیر 

ین ضرایب بسيار مفيد و سودمند باشد . از سویی مناسب برای ا

دیگر ، انعطاف پذیری شاخص چند منظوره سبب می شود تا 

همچون ظرفيت و مکان  DGبتوان از آن در تعيين مشخصات 

( 1آن بنا به تمایالت و نظرات فنی یا اقتصادی بهره برد . جدول )

 .  نمونه ای از تعيين ضرایب فوق را نشان می دهد

 

𝐿𝐼𝑝 𝐿𝐼q VDI VRI 
77.1 1.1 15.1 1.1 

 

 

CCI SCI3 SCI1 EIRI 

1.1 15.1 1.1 13.1 

 (1جدول )

، تلفات شبکه بيشترین مقدار  1ا توجه به مقادیر جدول ب

فاکتورهای وزنی را به خود اختصاص داده که بيانگر اهميت این 

می باشد . همچنين با توجه به  DGمساله در به کارگيری 

اهميت کيفيت توان ، رفتار پروفایل ولتاژ شامل شاخص های 

(VRI , VDI)  به عنوان بخش قابل توجهی از فاکتورهای ،

 وزنی را دارد . به همين ترتيب ، دیگر جنبه های شبکه شامل

حفاظت ، قيود و مسائل زیست محيطی در اولویت های پایين تر 

د . باید توجه داشت که مقادیر انتخاب شده در قرار گرفته ان

تواند تغيير بوده و با توجه عالیق اپراتور می حالت نرمال سيستم 

 . دنکن

 شبیه سازی و نتایج -4

 برای بررسی روش پيشنهادی در شبکه های استاندارد و گسترده 

شبکه  در نظر گرفته شده است . IEEEشينه  77، شبکه توزیع 

زیر نشان داده شده است  (  1-4)  شکلدر   IEEEشينه  77

همانطور که مالحظه می  می باشد . KV 33 که در سطح ولتاژ 

شود شين مرجع که از طریق ترانسفورماتور توزیع به شبکه ی 

 واقع است . 1توزیع متصل گشته است در باس   فوق

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 

 1-4شکل 

شينه از سه واحد توليد پراکنده با حداکثر توان  77در شبکه 

از نوع توربين   DG1استفاده شده است .  MW 3خروجی 

از نوع سلولهای  DG2و  قرار گرفته است 6بادی و در شين 

از نوع گازی  DG3قرار گرفته است  و  9خورشيدی و در شين 

 اطالعات دقيقتر راجع به تابع قرار گرفته است . 11که در شين 

انتخاب شده اند . این واحد  [ 4 ]ها از روی مرجع  DGهزینه 

با ضریب توان ثابت مدل شده اند . پس  [ 1 ]ها با توجه به مرجع

در نرم افزار  IEEEشينه استاندارد  77انجام شبيه سازی شبکه 

DIGSILENT  و انجام محاسبات پخش بار ، در قسمت برنامه

تعریف گردید و محاسبات الزم نویسی این نرم افزار تابع هدف 

 . انجام گردید

ارائه شده با روش قيمت   LMPدر این بخش ، الگوریتم 

هر دو روش در  یکنواخت در کليه باسها ، مقایسه گردیده است .

در کليه روشها  پياده سازی شده است . IEEEباسه  77شبکه 

ی قيمت در نظر گرفته شده به باسهای مصرفی برابر با قيمت ثابت

 است که از سوی شرکت توزیع مشخص می گردد .

سود هر واحد توليد پراکنده را که از طریق  (1-4)جدول  

به دست آمده و همچنين سود این  LMPسياست گذاری جدید 

واحد ها را که با قيمت یکنواخت تمام باس ها برابر با قيمت باس 

واضح است که روش جدید  مرجع محاسبه شده نشان می دهد .

ارائه شده برای محاسبه ، در مقایسه با روش معمول با قيمت 

ثابت ، به طور قابل مالحظه ای سود واحدهای توليد پراکنده ای 

که شاخص های مورد نظر را رعایت کرده باشند افزایش می یابد 

این افزایش سود در درآمد خالص ، به دليل مشارکت هر واحد  .

تم و اختصاص دادن سود به توليد پراکنده در کاهش تلفات سيس

دست آمده ناشی از تلفات کاهش یافته از طرف دیسکو با توجه 

 به شاخص های ارزیابی می باشد .

 

قيمت 

 بازار

 DG 1سود 

($) 

 ($) DG 3سود  ($) DG 2سود 

روش 

 جدید

روش 

یکنواخ

 ت

روش 

 جدید

روش 

 یکنواخت

روش 

 جدید

روش 

یکنواخ

 ت

02 5 3.7 3.3 3.7 7.3 3.7 

00 5.5 3.7 3.4 3.7 7.9 3.7 

03 3 5.1 5.0 5.1 3.7 5.1 

03 3.5 5.3 5.7 5.3 3.3 5.3 

04 7 3 3.1 3 5 3 

72 7.5 3.5 3.3 3.5 5.3 3.5 

70 4 3.4 7 3.4 5.7 3.4 

73 4.5 7.7 7.5 7.7 3.1 7.7 

73 9 7.7 7.9 7.7 3.5 7.7 

 1-4جدول 

 

مشاهده می شود که روش ارائه   (1-3)با توجه به نتایج جدول  

شده به دليل ایجاد سود بيشتر به واحدهای توليد پراکنده ای که 

شاخص های شرکت های توزیع را رعایت کرده باشند و قابليت 

شبکه های توزیع را افزایش داده باشند افزایش می یابد و نسبت 

 به روش قبلی برتری دارد .



 

   

 

 

 
 

 

 
در روش   DG 1مقایسه اختصاص تلفات مربوط به  – 1شکل 

 جدید و روش قدیم

 
در روش   DG 2مقایسه اختصاص تلفات مربوط به  – 2شکل 

 جدید و روش قدیم

 

در روش   DG 3مقایسه اختصاص تلفات مربوط به  – 3شکل 

 جدید و روش قدیم

 

 

تخصيص تلفات را در روش جدید و  (7)و   (0)و   (1)اشکال  

قدیم با یکدیگر نمایش می دهد . همانطور که از شکل ها 

مشخص است ، در نظر گيری روش پيشنهادی تخصيص تلفات و 

تشویق واحد های توليد پراکنده منجر به سوق دادن عملکرد 

در واقع  سيستم به حالت بهينه و ایجاد تلفات کمتر می گردد .

ه که در سياست جدید تخصيص تلفات توجه به این نکت

پيشنهادی ،  سهم هر واحد توليد پراکنده با توجه به شاخص 

های پيشنهادی اختصاص می یابد و موجب تشویق بيشتر واحد 

چنين  ها برای مشارکت در کاهش تلفات سيستم گردیده است .

حالتی مطلوب کمپانی های توزیع می باشد ، زیرا از طرفی با 

از انرژی توسط واحدهای توليد پراکنده ظرفيت تامين بخشی 

خطوط توزیع آزاد گشته و می توان بر ميزان بار مصرفی شبکه 

افزود و از طرف دیگر با توجه به کاهش تلفات کل سيستم ، 

 ميزان انرژی کمتری را از بازار خریداری نمایند .

به کمک ارزیابی کلی شاخص های معرفی شده ، نحوه سود و 

فاده از توليد های پراکنده را می توان تعيين کرد . در زیان است

صورتی که این شاخص ها به صورت مجزا مورد بررسی قرار 

گيرند ، با توجه به پراکندگی رفتار آنها ، تصميم گيری در مورد 

استفاده از توليد پراکنده مشکل خواهد بود . بنابراین استفاده از 

زیابی شاخص ها در یک شاخص چند منظوره کارآمد جهت ار

یک رفتار کلی و با در نظر گرفتن دغدغه های خاص مفيد و 

در صورت افزایش توان خروجی توليدهای .  سودمند می باشد

پراکنده همواره نتایج خوبی نخواهد داشت . در صورتی که اندازه 

ميزان تلفات ، بيش از توان مصرفی شبکه گردد  DGتوان 

در نتيجه مقدار شاخص چند افزایش خواهد یافت .  سيستم

منظوره نيز که به تلفات سيستم بسيار وابسته بوده ، مقدار کمی 

اختيار می کند و در نتيجه آن واحد توليد پراکنده سهم کمتری 

 .  از کاهش تلفات را خواهد برد

 نتیجه گیری -5

وزیع به ارائه سياستی نوآورانه از سوی شرکت های ت مقالهدر این 

ه در کاهش تلفات به واحدهای توليد پراکند به منظور اختصاص

يد شبکه توزیع پرداخته شده است . از جمله فواید واحدهای تول

د . اگر چه پراکنده در شبکه توزیع کاهش تلفات سيستم می باش



 

   

 

 

 
 

 

يستم تاکنون تاثير واحدهای توليد پراکنده روی کاهش تلفات س

محاسبه مورد ارزیابی قرار گرفته است ولی همچنان خالی در 

DGسهم هر واحد  در کاهش تلفات کل سيستم وجود دارد .  

ز هدف کمپانی های توزیع در محيط رقابتی افزایش سود خود ا

شتر در طریق تشویق واحدهای توليد پراکنده به منظور تاثير بي

ده کاهش تلفات سيستم و در نتيجه ميزان انرژی خریداری ش

وزیع این شرکت های تکمتر از شبکه باالدست می باشد . بنابر

کنده ای باید به دنبال سياستی برای تشویق واحدهای توليد پرا

ز این که سهم بيشتری را در کاهش تلفات دارند باشند . یکی ا

به  سياست ها می تواند اختصاص دادن سهم بيشتری از تلفات

ک می واحدهای توليد پراکنده ای که به بهبود شبکه توزیع کم

صيص تلفات راین مکانيزم منطقی برای تعيين تخکنند باشد . بناب

يد ارائه گردید که می تواند راه حل مناسبی را برای واحدهای تول

وزیع پراکنده ارائه نماید تا در جهت بهينه عمل کردن سيستم ت

تفاده از توليد انرژی نمایند . تخصيص کاهش تلفات انرژی با اس

 ور مشخصشبکه توزیع به منظ افزایش شاخص های کيفيت

ده کردن سهم هر واحد در کاهش تلفات توزیع به کار گرفته ش

نتایج  بندیهر مقاله باید با ارائه توضيحات مشخص به جمعاست 

گيری بپردازد.تحقيق ارائه شده در بخش نتيجه  

باسه  77الگوریتم تخصيص تلفات پيشنهادی در شبکه  IEEE  

با روش  نتایج آن در نرم افزار دیگسایلنت شبيه سازی گردیده و

هم هر یکسان تخصيص تلفات مقایسه گردیده است . توجه به س

تلف واحد توليد پراکنده در کاهش تلفات در قيمت گذاریهای مخ

در جداول و نمودارهای ارائه شده نشان می دهد که اعمال 

تم می سياست پيشنهادی نه تنها منجر به کاهش تلفات سيس

ای که  سود واحدهای توليد پراکندهگردد ، بلکه منجر به افزایش 

 شاخص ها را افزایش دهند نيز می شود .

 

 

 

 

 

 مراجع -6

1-Allocation of Loss costs in Distribution networks with 

Distributed Generation : the Nodel Factor pricing Method 

(j.mario vignolo and paul M.Sotckiewicz) 

2-Optimal DG placement in deregulated electricity 

market ( durga Gautam , Nadariah Mithulananthan ) 

ارزیابی عملکرد توليدهای پراکنده در شبکه های  -7

توزیع به کمک تکنيک شاخص ها ) رضا ابراهيمی ، 

 بين المللی )بيست و سومين کنفرانسعبدا... بابایی (

 ( F-PDS-0908-98برق شماره مقاله 

ارزیابی منافع زیست محيطی منابع توليد پراکنده و  -4

مقایسه هزینه توليد آنها با نيروگاههای حرارتی با در 

نظر گرفتن تاثير آلودگی به سالمت انسان ) مریم 
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