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 تعيين اندازه و محل بهينه توليدات پراكنده به منظور افزايش بارگذاري سيستم

 
 2و1بابك مظفري 2و1عليمحمد رنجبر 1محمود فتوحي فيروزآباد 2و1تورج امرايي

 پژوهشگاه نيرو-2 صنعتي شريف                       دانشگاه-1
 

 
 آزاد سازي.4الگوريتم ژنتيك . 3بهينه جايابي     .2   توليدات پراكنده.1:واژه هاي كليدي

 
 
 
 

 چكيده
 بررسي 1با روند رو به رشد استفاده از توليدات پراكنده

اثرات بكارگيري اين توليدات كوچك بر سيستم قدرت 
در اين .بخصوص شبكه هاي توزيع الزم و ضروري است

مقاله ابتدا اثرات ناشي از بكارگيري توليدات پراكنده در 
ن  آپس نحوه تاثير گذاريسيع بررسي شده و سيستمهاي توز

همچنين براي .بر روي قابليت اطمينان به تفصيل بحث ميشود
 آزاد  حداكثر جهت توليدات پراكنده بهينهتعيين اندازه و محل

،به منظور پاسخگويي به رشد بار،   ظرفيت سيستم درسازي
در پايان اين الگوريتم براي يك .الگوريتمي پيشنهاد شده است

مساله  براي حل .شبكه توزيع شعاعي پياده سازي شده است
 .استفاده شده است الگوريتم ژنتيك ازبهينه سازي مورد نظر 

 
 مقدمه-1

  بخصوص با روند رو به ،در شبكه هاي توزيع امروزي
هدف اوليه ، رشد خصوصي سازي و رقابتي شدن بازار برق

                                                 
1 .Distributed Generation 

بهره شركتهاي توزيع پايين آوردن هزينه هاي مربوط به 
، و همزمان باال بردن    نگهداري و ساخت شبكه خود ,برداري

يكي از مؤثرترين .قابليت اطمينان شبكه و مشتركين ميباشد
روشها براي پاسخگويي به رشد بار و نيز تأمين سطح 

 استفاده از توليدات پراكنده ،مشخصي از قابليت اطمينان
 مگاوات 10توليدات پراكنده به توليدات تا سقف . ميباشد

توزيع را داشته اطالق ميشود كه قابليت وصل شدن به شبكه 
 درصد 20 حدود 2010طبق آمارهاي منتشر شده تا سال .باشند

از كل انرژي الكتريكي دنيا توسط توليدات پراكنده تامين 
توليدات پراكنده داراي انواع مختلفي ميباشد كه . خواهد شد

يمت آن متفاوت  ظرفيت نامي و نيز ق،بسته به نوع آن
 20كيلو وات تا 500 تتوربينهاي گازي كوچك با ظرفي.است

و پيلهاي سوختي با   درصد40 تا 25مگاوات و بازده حدود
 45 و بازده حدود  مگاوات3كيلو وات تا  50  ظرفيت حدود 

  درصد به تدريج در شبكه هاي توزيع و مصارف صنعتي55تا 
اير توليدات پراكنده س. قرار ميگيرنده تجاري مورد استفادو

سلولهاي خورشيدي فتوولتاييكها مثل ميكرو توربينها،
 . هم در حال گسترش هستند...وتوربينهاي بادي
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 پراكنده به شبكه توزيع توليدات اتصال محدوديتهاي-2
 هنگام طراحي، امكان اتصال يدر شبكه هاي توزيع شعاع

شده يك ژنراتور يا يك مولد در سمت بار در نظر گرفته ن
يعني كل شبكه  بعد از پست فوق توزيع يا همان فيدر . است

لذا نصب .به عنوان يك مدار پسيو در نظر گرفته شده است
ر طول فيدر تأثير قابل در سمت بار يا دتوليدات پراكنده 

خواهد ... توجهي بر توان عبوري،ولتاژ نقاط مختلف و
ه يا يرات ميتواند در جهت بهبود وضعيت شبكثاين تأ.داشت

به همين دليل الزم است قبل از نصب . عكس آن باشد
توليدات پراكنده تأثير آن بر روي پروفيل ولتاژ،جريان 
خطوط،جريان اتصال كوتاه،ميزان هارمونيك تزريقي،قابليت 

 ولتاژ نقاط ،نصب توليدات پراكنده. بررسي گردد... اطمينان و 
بايد حداكثر به همين منظور .مختلف را تحت تأثير قرار ميدهد

توان قابل تزريق توسط توليدات پراكنده در يك باسبار را به 
ين ينحوي كه ولتاژ همه نقاط در محدوده مجاز باشد تع

نصب توليدات پراكنده ميتواند در باس محل نصب و يا .كرد
. در ابتداي فيدر باعث ايجاد اضافه ولتاژهاي غير مجاز شود

وليدات پراكنده اين عامل به  اندازه تتعيينلذا بايد در هنگام 
تغيير .عنوان يكي از عاملهاي محدودكننده در نظر گرفته شود

 ،جريان خطوط يا قسمتهاي DG توان عبوري خطوط توسط
به همين منظور ميتوان مقدار . مختلف فيدر را تغيير خواهد داد

جريان عبوري از سكشنهاي مختلف فيدر را به صورت تابعي 
حداكثر توان تزريقي .باسها به دست آورداز توان تزريقي در 

جريان حداقل يكي از سكشنهاي فيدر به حد  جايي است كه
 شبكه توزيع بهاتصال توليدات پراكنده . مجاز خود برسد

لذا بايد . باعث افزايش سطح جريان اتصال كوتاه ميشود
حداكثر توان قابل تزريق در باسها را طوري محاسبه كرد كه 

ل كوتاه در نقاط مختلف از سطح جريان سطح جريان اتصا
عوامل ديگري نظير ضريب .اتصال كوتاه تجهيزات فراتر نرود

 در  ،DGميزان هارمونيك تزريقي توسط وDGقدرت 
 دخيل هستند كه تأثيرات آنها نيز DGمحدود كردن اندازه 

 .بايد مورد مطالعه قرار گيرد
 

 اهداف استفاده از  توليدات پراكنده-3
ستفاده از توليدات پراكنده از ديد شركت توزيع و اهداف ا

 شركت DGدر واقع اگر مالك .از ديد مشترك متفاوت است
توزيع باشد اهداف مورد نظر ميتواند آزاد سازي ظرفيت شبكه 

بهبود كيفيت توان و .، بهبود قابليت اطمينان سيستم ،عتوزي
يار  در اختDGاگر مالكيت .كاهش تلفات باشدژ و پروفيل ولتا

فروش برق و شركت در د مشترك باشد اين اهداف ميتوان
بهبود  بازار انرژي ، فروش برق به عنوان سرويس جانبي،

قابليت اطمينان خود و يا تشويقهاي دريافتي از شركت توزيع 
متاسفانه چون مالكيت بيشتر توليدات پراكنده در .باشد... و 

ترل كمتري اختيار مشتركين ميباشد لذا شركتهاي توزيع كن
در نتيجه .روي اندازه و محل نصب توليدات پراكنده دارند 

براي جلوگيري از تأثيرگذاري منفي توليدات پراكنده بر 
پارامترهاي مختلف سيستم، بايد يك استاندارد كلي و جامع  
براي كنترل، نصب و جايابي اين توليدات وجود داشته 

 شركت توزيع در هر حال بسته به اينكه ما به عنوان.باشد
كداميك از اهداف فوق را انتخاب كنيم تابع هدف فرق 

 .خواهد كرد
 
 بر قابليت اطمينان پراكنده توليدات تأثيرگذاري نحوه-4

يكي از اهداف بكارگيري توليدات پراكنده بهبود قابليت 
اطمينان سيستم است اما اين بدان معني نيست كه ما به عنوان 

 را به هر DGون ما چ.نيميك هدف مستقل به آن نگاه ك
منظور كه استفاده كنيم قابليت اطمينان را تحت تأثير قرار 

 براي البته شايد بتوان در كل همه اين اهداف را. خواهد داد
 قابليت اطمينان سيستم  اي اززير مجموعهتوزيع  يك شبكه

بهبود پروفيل ولتاژ،كيفيت توان،آزاد سازي ظرفيت . دانست
قطعي مشتركين به منظور كاهش هزينه سيستم،كاهش ميزان 

در واقع جزيي از مسايل ... هاي تحميلي به شركت توزيع و 
يعني ميتوان در .قابليت اطمينان شبكه قرار خواهند گرفت 

ء اهداف مختلفي را دنبال كرد كه همگي در DGجايابي 
. مجموع جزيي از قابليت اطمينان شبكه توزيع خواهد بود

ءبه تاخير انداختن هزينه DGاستفاده از چون از اهداف عمده 
هاي ناشي از ساخت شبكه جديد و نيز كاهش هزينه هاي 
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قطعي مشتركين ميباشد بنابر اين حداكثر آزادسازي در ظرفيت 
سيستم و نيز رسيدن به سطح مشخصي از حداقل انرژي تغذيه 

 ميتواند به عنوان دو هدف عمده در جايابي بهينه 1نشده
اهداف ديگري نظير . ده مورد استفاده قرار بگيردتوليدات پراكن

هم ميتواند به عنوان تابع هدف قرار ... كاهش تلفات و 
اما همانطور كه ذكر شد انتخاب آزاد سازي ظرفيت .بگيرد

سيستم و نيز رسيدن به سطح مشخصي از حداقل انرژي تغذيه 
ده با فلسفه استفاده از توليدات پراكن، نشده به عنوان تابع هدف
 ميتواند به طرق زير قابليت DG. سازگاري بيشتري دارد

 :اطمينان را بهبود دهد
اضافه كردن ظرفيت در سمت بار جهت تغذيه  -1

پيوسته بار و يا به عنوان تغذيه پشتيبان در مواقع 
 .قطعي

زياد كردن ظرفيت نصب شده سيستم و يا باال بردن  -2
 .ميزان رزرو سيستم

 .ال و توزيعآزاد كردن ظرفيت توليد،انتق -3
 .رفع گرفتگي خطوط انتقال و توزيع -4
 سيستم در هنگام نگهداري و نيز  به كردنكمك -5

 .عمليات بازيابي سيستم 
 .بهبود پروفيل ولتاژ فيدر -6

با اين حال ممكن است به دليل جايابي غلط و يا بيشتر 
 ، از حداكثر توان قابل تزريق در باس بارهاDGبودن ظرفيت 

ير منفي روي قابليت اطمينان داشته در بعضي شبكه ها تاث
 .باشد
 
 قابليت اطمينان بهبود منظور  بهDG 2اي كردن جزيره-5

 يا گروهي از DGاي شدن زماني اتفاق مي افتد كه  جزيره
DG ها به تنهايي بخشي از سيستم را كه از سيستم اصلي 

اين جدا شدن ميتواند به دنبال عملكرد .قطع شده تغذيه كنند
در . رخ دهدDG ت سوييچينگ ما قبلا و يا تجهيزبريكر،فيوز

چون .اي شدن مطلوب و مفيد نيست بيشتر حاالت جزيره
منجر به ايجاد مسايل كنترل فركانس و نيز مسايل كيفيت 
                                                 
1.Expected Energy Not Supplied 
2 .Islanding 

كه روي بارها و سيستم تأثير منفي خواهد  تواني ميشود
يكر داراي رله ركلوز ربخصوص زماني كه ب.گذاشت

 شبكه را نديده و بار DG مي شودباز يعني اول كه كليد .باشد
ن خود را با شبكه از د نوعي سنكرون بوهرا خواهد ديد لذا ب

به (به محض اينكه بريكر وصل مجدد ميكند دست ميدهد
آسيبهاي جدي  به )  بريكر اجازه بدهدرلهشرطي كه 

 ديگر بديهاي زيكي ا .،و سيستم وارد خواهد شدDGبار،
با اين حال در  .تعمير استاي شدن افزايش زمان  جزيره

 از قطعي ،DGاي كردن  اغلب موارد ما ميخواهيم با جزيره
 قابليت DGكردن  اي بار جلوگيري كنيم از اين نظر جزيره

ايم كه  در اينجا ما فرض كرده.اطمينان را بهبود خواهد داد
 . مجاز استDGاي شدن  جزيره
 
 ان در قابليت اطمينDGبررسي تأثير محل و اندازه -6

مي بسته به اينكه توليدات پراكنده به چه منظور استفاده 
در .  اندازه و محل توليدات پراكنده متفاوت خواهد بودشود

 از توليدات پراكندهجايابي اينجا كارهاي مختلفي كه راجع به 
 [در مراجع.مي شود شده مرور انجام قابليت اطمينان ديد

پراكنده بر بخشهاي  درباره نحوه تاثيرگذاري توليدات ]1،2،3
مختلف سيستم قدرت و همچنين محدوديتهاي اتصال 

ولي راجع . توليدات پراكنده به سيستم توزيع  بحث شده است
در .به تاثير آن بر انديسهاي قابليت اطمينان بحثي نشده است

 براي بررسي قابليت اطمينان توليدات پراكنده از يك ]4[مرجع
عه سي توا برمرجعدر اين .مدل دو حالته استفاده شده است

 هم به DG ، در كنار گزينه هاي ديگر،آينده سيستم توزيع
اين مرجع بطور در . عنوان يك گزينه در نظر گرفته شده است

 توليدات پراكنده از انديس اندازه براي  تعيين خيلي ساده،
ين اندازه و محل يانرژي تغذيه نشده استفاده شده اما نحوه تع

DG ايندو در انديس قابليت اطمينان و نيز تأثير)EENS( در
ره نحوه ا درب]5,6[در ساير مراجع نيز. نشده استنظر گرفته

 . بحثي نشده استDGتعيين اندازه و محل 
 در قالب يك DGدر اين مقاله نحوه تعيين اندازه و محل 

  ارايه3و2 در دو مورد مختلف مطابق شكل الگوريتم
 بسته به هدفي كه ما DGاي تعيين اندازه و محل رب.ميشود
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ميخواهيم به آن برسيم ميتوان روشهاي مختلفي پيشنهاد 
يك روش اين است كه ما ابتدا با توجه به ميزان رشد بار .كرد

سيستم ابتدا بين گزينه هاي مختلف مثال نصب فيدر جديد و 
 DG به اين نتيجه برسيم كه ميخواهيم از DGيا استفاده از 
 و DGلي اينجاست كه با چه تعداد سوال اص.استفاده بكنيم

. نيز با چه ظرفيتهايي ميخواهيم به هدف مورد نظر برسيم
هدف مورد نظر ميتواند رسيدن به حداقل انرژي تغذيه نشده و 

 در ظرفيت سيستم بادر نظر گرفتن قيود يا بيشترين آزادسازي
 ميخواهيم تعداد كهاگر فرض كنيم .بهره برداري شبكه باشد

DGندازه و محل هر يك را طوري تعيين كنيم كه  و نيز ا
 ورودي دوانرژي تغذيه نشده حداقل شود بايد از بين 

بهترين حالت را طوري انتخاب كنيم كه ) اندازه،محل(مساله
تعداد حالتهاي ممكن براي .رددگانرژي تغذيه نشده مينيمم 

 براي حل اين مساله زياد است و بايد از روشهاي تكاملي
اگر بخواهيم فاصله خود را تا حد  .استفاده شود مساله فوق 

 ها را در جايي DGپايداري ولتاژ حداكثر بكنيم يا به عبارتي 
قرار دهيم كه سيستم ما بيشترين ظرفيت براي رشد بار را 
داشته باشد باز هم، وروديهاي ما همان وروديهاي قبلي بوده 

  ولي در اين حالت تابع هدف را ميتوان به كمك روشهاي
مشكل حالت قبل اين است كه ما .تكاملي به راحتي حل كرد

بايد يك نرم افزار در اختيار داشته باشيم كه به كمك آن در 
 در اينجا براي .هر مرحله انرژي تغذيه نشده را حساب كنيم

رسيدن به حداقل انرژي . 1هر يك از دو هدف فوق  يعني 
 سازي در بيشترين آزاد. EENS ( 2(تغذيه نشده مورد نظر 

ظرفيت سيستم يا به عبارتي حداكثر بارگذاري، يك الگوريتم 
اين دو مورد از اهداف اصلي . جداگانه پيشنهاد داده شده است

جايابي توليدات پراكنده بوده كه هر دو زير مجموعاي از 
در حالت اول هزينه .قابليت اطمينان سيستم مورد نظر ميباشند

فته ميشود و در حالت دوم ناشي از قطع مشتركين در نظر گر
و لذا بهره .آمادگي سيستم براي رشد بار در نظر گرفته ميشود

به عبارتي . دو يكي را انتخاب كند بردار سيستم ميتواند از اين
اگر بارهاي شبكه ما داراي هزينه قطعي بااليي باشند هدف 
رسيدن به حداقل انرژي تغذيه نشده با در نظر گرفتن هزينه 

گوريتم در حالت اول  ال. ين مختلف خواهد بودقطعي مشترك

 به اين صورت عمل ميكند كه 1 مطابق شكل پيشنهاد شده
حداكثر ... ابتدا به كمك مطالعات پخش بار و اتصال كوتاه و 

توان قابل تزريق در هر يك از باس بارها به نحوي محاسبه 
برداري سيستم برآورده  ميگردد كه كليه محدوديتهاي بهره

 سپس اين توان به عنوان حداكثر ظرفيت قابل نصب شوند
در مرحله بعد تعداد . در آن باس لحاظ مي شودDGبراي 
DGپارامتر ها، ها و ظرفيت هر يك را انتخاب و به ازاي آن 

در پايان، .مورد نظر يعني انرژي تغذيه نشده محاسبه ميشود 
حالتي را كه به ازاي آن كمترين انرزي تغذيه نشده بدست 

يĤيد به عنوان جواب انتخاب كرده و بعد از بررسي امكان م
پذيري آن و در صورت نياز اعمال تغييراتي در آن به عنوان 

در اين الگوريتم مقدار  حداكثر .جواب نهايي انتخاب ميشود
 است   توان انتخابي براي  Pi_max توان قابل تزريق در باس 

DG هم در آن باس PDG_i  براي تخابياگر توان ان . است 
  قابل تزريق دراز حداكثر توان، PDG_i ،يعني همانDGيك 

 در آن باس قرار DG آن بيشتر شود Pi_max،يعنيآن باس
 .نميگيرد

 
 انجام يك مطالعه نمونه براي حالت اول-7

در اينجا روند گفته شده براي يك شبكه شعاعي مطابق 
 1نتايج اين حالت در جدول .  انجام شده است]7[ 1شكل

در اين مثال به وضوح ديده ميشود كه با . آورده شده است 
 .. مقدار انرژي تغذيه شده نيز تغيير ميكندDGتغيير محل 

 

 

 

 

 
 
 
 

 1شبكه مورد مطالعه براي حالت ) 1شكل
 

A 
5-MW 

B 
4-MW 

C 
3-MW 

D 
2-MW 
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خ

بل

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الگوريتم مربوط به حالت اول )2شكل
 

 

 مختلفمقدار انرژي تغذيه نشده در باسهاي ) 1جدول
DG محل    EENS 

(MWh) 
D C B A 

 اندازه
DG(MW)  

30,8 35,2 35,2 35,2 2  
30,8 27,1 35,2 35,2 3  
30,8 27,1 35,2 35,2 4  
30,8 27,1 35,2 35,2 5  

20,2 3@ C+ 
2 @D 

 
 . در اين جدول داده شده استDGمحل و مقدار 

در اين حالت مشاهده ميشود كه براي رسيدن به حداقل 
 بايد در باس  MWh 20قدار انرژي تغذيه نشده به ميزان م

C مگاوات و در باس 3 به ميزان D مگاوات 2 به ميزان DG 
 مگاواتي 2در اين جدول بطور مثال اگر يك واحد  .قرار بگيرد
 قرار بگيرد آنگاه مقدار انرژي تغذيه نشده برابر با Dدر محل 

 . مگا وات ساعت خواهد شد8/30
 
 به منظور بهبود حد  DGتعيين اندازه و محل بهينه-8

 :بار گذاري سيستم به كمك الگوريتم ژنتيك
 : معرفي الگوريتم ژنتيك-8-1

از نظر رياضي روشهاي مختلفي براي حل مسايل بهينه 
سازي وجود دارد كه در كل ميتوان اين روشها را به دو دسته 

. ردروشهاي تحليلي و روشهاي تكاملي تقسيم بندي ك
روشهاي تحليلي نياز به اطالعاتي درباره مشتق اول و يا حتي 

در صورتي كه بدليل .مشتق دوم آن تابع هدف خاص دارد
پيچيده بودن تابع هدف اطالعات مشتق اول و دوم آن در 
دسترس نباشد يا اينكه تابع هدف مشتق پذير نباشد ميتوان از 

دون نياز به روشهاي تكاملي ب. روشهاي تكاملي استفاده كرد
ير تابع، در يك دامنه دمشتق تابع و فقط به كمك بررسي مقا

روش الگوريتم .جستجوي مشخص نقطه بهينه تابع را مي يابد
ژنتيك به عنوان يكي از روشهاي تكاملي از بخشهاي زير 

 :تشكيل شده است

تعيين حداكثر توان قابل تزريق در باس بارها به كمك مطالعات پخش بار با در 
 :رگرفتن محدوديتهاي سيستمنظ

 

 ولتاژ نقاط مختلف در محدوده مجاز باشد.1
 .جريان عبوري از قسمتهاي مختلف فيدر در محدوده مجاز حرارتي باشد.2
 جريان اتصال كوتاه در نقاط مختلف در محدوده مجاز باشد.3
 ميزان هارمونيك تزريقي و نيز ضريب قدرت در محدوده مجاز باشد.4

 تعيين حداقل مقدار انرژي  تغذيه نشده كه ميخواهيم به آن برسيم

وليه برايانتخاب يك مقدار ا DG : بطوريكه  

max0_ PPDG ≤
 

maxP  حداكثر توان قابل تزريق بين همه باسها بارها  :      

 شروع

وارد كردن داده هاي مربوط به نرخ خرابي و نرخ تعمير تجهيزات سيستم جهت -
 انجام محاسبات قابليت اطمينان

وارد كردن مشخصات الكتريكي سيستم مورد نظر جهت مطالعات پخش بار-

i=1 

PDGo<=Pi ma

 

 DG ا در باس   رi 

 قرار بده و انرژي تغذيه نشده را حساب كن

آيا كليه باسها 
 انتخاب شدند؟

 EENS مورد 
نظر بدست آمد؟

  را چاپ كنDGاندازه و محل 

PDG را 
 اصالح كن

 پايان

خير

 بله

خير

بله

 خير

 بله
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 .بيان هر متغير كنترلي به عنوان يك كروموزوم: الف
ي به صورت يك كروموزوم رفتار  در اينجا متغيرهاي كنترل

چون دقت جواب در يك فرايند كدگذاري باينري به .ميكنند
تعداد بيتهاي استفاده شده براي بيان آن پارامتر كنترلي خاص 

 .دارد لذا از اعداد شناور استفاده ميشود
 :توليد جمعيت اوليه:ب

 يك جمعيت ،با توجه به محدوده تغييرات مجاز هر پارامتر
 بعد همه اعضاي آن مساوي و برابر تعداد متغيرهاي اوليه كه

 .كنترلي است توليد ميشود
 :1ارزيابي جمعيت با استفاده از تابع تناسب:پ

 به كمك تابع  تناسب ميتوان مناسب بودن هر كروموزوم  
كروموزومهايي كه اين تابع در آنها . توليد شده را ارزيابي كرد

 جمعيت خوب براي داراي بيشترين مقدار است به عنوان
تابع تناسب معموال از تابع هدف .مرحله بعد نگه داشته ميشوند

اصلي بعالوه تابع جريمه مربوط به محدوديتهاي مساوي 
تشكيل شده كه از  تشكيل جوابهاي كه محدوديتهاي مساوي 

كروموزومهايي كه اين شرايط .را نقض ميكنند جلوگيري ميكند
ر بسيار زياد به تابع هزينه را نقض كنند با اختصاص يك مقدا

اين محدوديتها در .آنها بطور خودكار كنار گذاشته ميشوند
مساله ما عبارتند از محدوديت ولتاژ، محدوديت توان راكتيو و 

 .محدوديت توان عبوري خطوط
 :عملگر هاي ژنتيك-8-2

 الگوريتم ژنتيك براي رسيدن به بهترين جواب ابتدا يك 
عيت موجود ايجاد كرده وسپس با جمعيت خوب را از بين جم

تركيب كردن اين جمعيت خوب يك جمعيت جديد را توليد 
اين تركيب كردن به كمك عملگرهاي ژنتيك انجام .ميكند
 و جهش يا Crossoverاين عملگرها به دو صورت .ميشود

(Mutation)در نوع اول دو ژني كه بايد با هم . ميباشند
 هر دو از محل مشخصي تركيب شوند كنار هم قرار گرفته و

تركيب  تقسيم شده و نيمه هاي روبروي هم با يكديگر
در نوع دوم درصدي از كروموزومها در محدوده مجاز .ميشوند
 اينكار براي اين . با يك مقدار ديگر جايگزين ميشوند،خود

                                                 
1 .Fitness Function 

 اين 3در شكل .است كه تابع در در بهينه محلي به دام نيفتد
 .روند نشان داده شده است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روند حل مساله بهينه سازي باكمك الگوريتم ژنتيك)3شكل

 

 به منظور حداكثر  DGتعيين اندازه و محل بهينه-9
 :كردن حد بار گذاري سيستم 

يكي از گزينه هايي كه ميتواند بجاي  همانطور كه گفته شد
نصب پست و يا فيدر جديد  مورد استفاده قرار بگيرد استفاده 

تاكنون راجع به نحوه تعيين اندازه .وليدات پراكنده استاز ت
 و  همچنين محل بهينه آن از اين منظر كار DGوتعداد بهينه 

    وارد كردن داده ها و تعريف متغيرهاي كنترلي

 تشكيل جمعيت اوليه

  هدفتابع محاسبه

  خوبجمعيت انتخاب

Error < eps. 

 توليد نسل جديد

 جهش

 انجام پخش بار سه فاز

 پايان

  بار سه فازپخشحل 

 محاسبه مقدار تابع هدف

Yes

No

 شروع
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در بيشتر مقاالت فقط از منظر . مشخصي انجام نشده است
  را كجا قرار بدهيم تا هدف مورد نظر ما برآورده  DG  اينكه

يت  اما اينكه براي يك ظرف]6-1[شود بحث شده است
 و به چه ظرفيتي و در چه باسي DG با چه تعداد مشخص

در اينجا ما فرض . ميتوان به اين هدف رسيد بحثي نشده است
ميكنيم كه مقدار كل ظرفيتي كه بايد در شبكه نصب شود تا 
بتواند رشد بار چند سال آينده را پوشش دهد از محاسبات 

كه حال فرض ميكنيم .يزي آينده مشخص شده استربرنامه 
 تامين كنيم در چه DGاگر بخواهيم اين مقدار را از طريق 

بگيرد كه اوال هم نياز ما   بايد قرارDGباسهايي و به چه مقدار 
را برآورده كند و ثانيا قابليت اطمينان به بهترين شكل بهبود 

اين شاخص قابليت اطمينان ميتواند انرژي تغذيه . پيدا كند
اما شاخصي را كه . سي شدنشده باشد كه در قسمت قبل برر

 يا به ميخواهيم در اينجا در نظر بگيريم حد بارگذاري سيستم
يعني .  استعبارتي بيشترين آزادسازي در ظرفيت سيستم

DG كجا و به چه مقدار قرار بگيرد تا بيشترين بهبود در اين 
شبكه توزيعي كه در اينجا بررسي .حد بارگذاري حاصل شود

مساله بهينه سازي ]8 [ت ه شده اس نشان داد4شده در شكل 
 است كه OPFكه در اينجا ارايه ميشود در واقع يك نوع 

همچنين . مميخواهيم به كمك الگوريتم ژنتيك آنرا حل كني
   كه در اختيار داريمDGفرض ميكنيم كه ظرفيت واحدهاي 

لذا ابتدا به كمك . ها مشخص است DGيا به عبارتي نوع 
 مورد نياز را تعيين  DGداكثر تعداد اطالعات فوق ميتوانيم ح

 در  DGيعني كل توان مورد نياز را بر كوچكترين واحد .كنيم
 است DGدسترس تقسم كرده كه عدد حاصله تعداد حداكثر 

هدف از اين كار اين است .كه ميتواند در كل شبكه نصب شود
 باس ميتواند تعداديكه براي جايابي بهينه در هر مرحله فقط 

. يعني ميخواهيم دامنه جستجو را محدود كنيم. ود انتخاب ش
 :در اينجا ژن مورد نظر را به صورت زير در نظر ميگيريم

 

2*Ndg.......Ndg+1Ndg...321
 

  كروموزوم اول را به عنوان شماره باس Ndgدر اينجا ما 
 مورد نياز DG را به عنوان ظرفيت Ndg*2 تا Ndg+1واز 

توان مربوط به باس موجود در  .يمدر آن باس لحاظ ميكن

به طور . قراردارد Ndg+1 در كروموزوم شماره 1كروموزوم 
 باس باشد و نيز حداكثر ظرفيت nكلي اگر شبكه ما داراي 

 3و2و 1هاي ما از نوع DG باشد آنگاه اگرPtotمورد نياز 
.  نياز داريمDG عدد Ptot/1مگاواتي باشد به تعداد حداكثر 

 درصد لحاظ شده لذا مقدار 7يزان رشد بار در اينجا چون م
 ها تامين شود مطابق داده هاي DGظرفيتي كه بايد توسط 
كه بايد .  مگاوات بدست مي آيد8شبكه مورد نظر برابر 

ولي با چند .  باس را انتخاب ميكرديم 8حداكثر بطور همزمان 
 باس براي جايابي 6بار اجراي برنامه مشخص شد كه حداكثر 

DGمحل براي 6لذا حداكثر . است كافي DG در نظر 
 تغيير n تا 1ميگيريم كه شماره هر محل ميتواند از 

همچنين متناظر با هر باس توان آن باس ميتواند از مقدار .كند
 كروموزوم اول از  Ndgپس مقدار هر يك از. تغيير كندP تا 0
 0 كروموزوم بعدي از Ndgهمچنين مقدار.  تغيير ميكندnتا 1

 تغيير PDG_max= Ptotدار كل توان مورد نياز يعني تا مق
كل توان مورد نيازي است كه بايد از طريق  Ptot.ميكند

 .توليدات پراكنده تامين شود
 

 دل رياضي مسالهم-10
 : مورد نظر به صورت زير بيان ميشودOPFدراينجا مدل 

            

 ∑ ∑−−−
linesall

iDGtotijij PPPP
_

2
_

2
max )()( δ Max 

s.t: 
)cos(

,
ijijijj

slackjj
iii YVVPdPg δδθ −+=− ∑

≠

)sin(
,

ijijijj
slackjj

iii YVVQdQg δδθ −+=− ∑
≠

maxmin ijijij MVAMVAMVA ≤≤ 
totiDG PP ≤≤ _0 

maxmin iii VVV ≤≤ 
maxmin iii QcQcQc ≤≤ 

 
عبارت . تابع هدف در اينجا آزادسازي ظرفيت سيستم است       

دوم آن به اين خاطر است كه ميخواهيم جمع توان كـل تـوان              
كل توان مورد نياز كه قرار        با    DGنصب شده در شينها توسط    
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برابـر  ) با اعمـال ضـريب دلتـا   (نصب شود حتي االمكان است
 شبكه ما يك    DG شبكه توزيع چون در حالت بدون        در. باشد

 براي همه باسـها     PDG_iشبكه پسيو است لذا در حالت نرمال        
 چقدر باشد كه    PDG_iما در اينجا ميخواهيم ببينيم      . صفر است 

سيستم يا به عبارتي فاصله ما تا نقطه        درصد آزادسازي ظرفيت    
Pmaxايـم كـه    در اينجا ما فرض كـرده . بيشترين مقدار باشد

اما اين محـدوديت    .  مگاواتي هستند  3و2و1واحدهاي توليدي   
را در خود مساله وارد نكرده ايم به عبارتي برنامـه ابتـدا يـك               

iDGPمقدار براي    آنـرا در   ر محـدوده مجـاز حـدس زده و          د_
باسهايي كه آنها را نيـز حـدس زده قـرار داده و اينكـار را تـا                  
جايي كه بيشترين مقدار براي تابع هدف حاصـل شـود ادامـه             

در پايان اجراي بهينـه سـازي بـراي باسـهاي مختلـف             .ميدهد
iDGP و 0مقاديري بدست ميĤيد كه ميتواند هر عـددي بـين            _ 

با توجه به جواب بدست آمده و نيز با         در مرحله بعد ما     . باشد
در نظر گرفتن ظرفيت واحدهايي كـه در دسـت داريـم و نيـز               

 ها را طـوري انتخـاب   DGساير محدوديتها بهترين تركيب از     
 ها در آن باس مـورد نظـر بـا           DGميكنيم كه مجموع ظرفيت     

ظرفيتي كه از حل مساله بهينه سازي بدست آمد تا حد امكـان             
 2نتايج اين حالت در جـدول   .ا داشته باشدكمترين اختالف ر
 .آورده شده است

 

 
 شبكه مورد مطالعه در حالت دوم) 4شكل 

 
همچنين .شماره سكشنها روي شكل نشان داده شده است

 . آورده شده است4و  3پارامترهاي شبكه فوق در جدول 
 . آورده شده است2فوق در جدول  شبكه براي رنامهب يخروج

خروجي برنامه بهينه سازي مورد نظر به صورت يك بردار 
 تاي بعدي مقدار 6و DG خروجي اول 6 تايي است كه 12

 نيز مقدار ظرفيت 4در شكل . در آن باس استDGبهينه 
 . آورده شده استDGيك از خطوط بعد از نصب  هر آزادشده

 
 اطالعات مربوط به بارهاي شبكه)3جدول

Bus No P Load 
(MW) 

Q Load 
(Mvar) 

1 0 0 
2 9.5 3.122 
3 6.2 2.939 
4 4.75 1.56 
5 1.95 1.564 
6 2.55 1.58 
7 2.4 1.4 
8 2.2 1.5 
9 3.2 2.4 

10 2.7 1.31 
11 3.7 1.56 
12 1.3 0.7 
13 1.3 0.7 

 
 پارامترهاي خطوط) 4جدول 

FROM TO R (P.u) X (Pu) Bc (Pu) 
1 2 0 0.12 0 
2 3 0.0064 0.0056 0.0478 
2 3 0.0064 0.0056 0.0478 
3 4 0.0126 0.0063 0.0369 
3 8 0.0126 0.0063 0.0369 
4 5 0.0126 0.0063 0.0369 
5 6 0.0126 0.0063 0.0369 
6 7 0 0.057 0 
8 9 0.0126 0.0063 0.0369 
8 13 0 0.057 0.0369 
9 10 0.0126 0.0063 0.0369 
10 11 0.0202 0.0101 0.059 
11 12 0 0.12 0 

 
 ) ومقدار بهينه آنDGمحل بهينه(خروجي برنامه)2جدول

 Mwتوان قابل نصب شماره باس انتخابي
12 1 
11 4 
7 3 
6 0 
9 0 
10 0 
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 مقدار ظرفيت آزاد شده از هر خط)4شكل

 
در ابتدا ظرفيتي كه براي باسهاي مختلف بدست مي آيد 

قابليت را دارد كه با ولي برنامه اين .يك عدد روند نيست 
 ها از نظر ظرفيت، بهترين حالت را انتخاب و DGمعرفي نوع 

ميزان ظرفيت آزاد شده خطوط . به عنوان خروجي به ما بدهد
 نشان داده شده 4 در شكل DG و با DGبراي حالت بدون 

مشاهده ميشود كه با مدل بيان شده در اينجا ظرفيت .است
كه اين خود قابليت . د ميشودخطوط به مقدار قابل توجهي آزا

بارگذاري سيستم را به عنوان يكي از پارامترهاي مهم قابليت 
مطابق خروجي .اطمينان و نيز از نظر پايداري شبكه باال ميبرد

 مگاوات مورد نظر را به صورت فوق در باسهاي 8برنامه اگر 
 قرار دهيم تابع هدف ما كه آزاد سازي ظرفيت 7و12،11

 .نه خواهد بودسيستم است بهي
 

 :تيجه گيرين-11
 بر پارامترهاي مختلف DGدر اين مقاله ابتدا نحوه تاثير 

سپس براي تعيين .سيستم از جمله قابليت اطمينان بحث شد
 به طوري كه رشد بار پاسخ داده DGمحل و نيز اندازه بهينه 

 الگوريتمي ) ميزان بارگذاري سيستم حداكثر گردديعني (شود 
 پايان اين روش براي يك شبكه نوعي پياده سازي در.ارايه شد

مساله بهينه سازي مورد نظر به كمك الگوريتم ژنتيك . شد
خروجي برنامه نشان داد كه اين روش در جايابي .حل گرديد

 كارآمد بوده و ميتواند به عنوان يك DGو تعيين اندازه بهينه 
تفاده روش مفيد در مطالعات جايابي توليدات پراكنده مورد اس

 .قرارگيرد
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