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 استخراج دستورالعمل خازن گذاری در سیستم توزیع

 
   دکتر حسین سیفی        ،کتر محمد صادق سپاسیاند        ،  علی خواجه کازرونی       ،عباس صابری نوقابی 
   استاد دانشگاه تربیت مدرس    استادیار دانشکده صنعت آب و برق شرکت برق منطقه فارس       قدرتگروه برق                

 رکز مطالعات و برنامه ریزی م                                                          کارشناس ارشد              دانشگاه آزاد اسالمی           
 شبکه های قدرت                                                                                                                                واحد گناباد                

 
 

 
 کاهش تلفات، خازن گذاریع، یستم توزیس:  های کلیدی واژه

 
 
 
 

 :چکیده
در این مقاله از یک روش ابتکاری برای استخراج                   

ه منظور جایابی خازن در سیستم توزیع فشار          دستورالعملی ب 
در اکثر دستورالعملهای موجود از     . ضعیف استفاده شده است   

در مقاله  . مدلهای بسیار ساده فیدر استفاده گردیده است           
موجود مدل فیدر و مدل بار به صورت کامل تجزیه تحلیل              

برای تمام  . گردیده و اکثر موارد عملی در نظر گرفته شده است        
ت ممکن از یک فیدر توزیع، خازن گذاری با نرم افزار             حاال

موجود انجام شده، سپس با بررسی این حاالت دستورالعملی          
این . براساس انرژی راکتیو کل فیدر استخراج گردیده است          

دستورالعمل با اطالعات موجود در شرکتهای توزیع به راحتی         
نرم افزار در انتها سه شبکه عملی به کمک        . قابل اعمال می باشد  

و دستورالعمل خازن گذاری شده و مشاهده گردیده تفاوت           
بین این دو روش در مقایسه با راحتی و عملی بودن                    

 .دستورالعمل بسیار اندک است
 
 
 

 مقدمه -1
اکثر مصرف کنندگان انرژی الکتریکی عالوه بر توان اکتیو،          

توان اکتیو یا همان توان       . توان راکتیو هم مصرف می کنند      
در صورتی که توان راکتیو     . باید در نیروگاه تولید شود    حقیقی  

می تواند در نیروگاه و یا در محلهای دیگر تولید                       
مناسبترین و ارزانترین وسیله برای تولید توان راکتیو در          .گردد

 .محلهای غیر از نیروگاه،  خازنهای موازی می باشند

در صورتی که توان راکتیو توسط نیروگاه تولید گردد، هر            
 خطوط ژنراتورها، ترانسفورماتورها، (یک از عناصر سیستم        

باید ظرفیت باالتری داشته    ) انتقال و توزیع و کلیه تجهیزات      
 که جمع برداری توان اکتیو و      باشند تا بتوانند کل توان ظاهری،     

در صورتی که خازنهای     . راکتیو است را از خود عبور دهند        
تیو در محلهای مورد     موازی می توانند با تولید این توان راک        

نیاز، از افزایش ظرفیت المانهای شبکه به این منظور جلوگیری          
 تلفات کل شبکه نیز به     عالوه بر کاهش ظرفیت عناصر،    . نمایند

 .خاطر کم شدن جریان کل کاهش پیدا می کند
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بهترین نقطه برای نصب خازن، محل مصرف است یعنی            
سط خازن جبران  انرژی راکتیو خود را تو   هاگر هر مصرف کنند   

کند، بیشترین سود از لحاظ آزاد سازی و کاهش تلفات انرژی           
حاصل خواهد شد اما این امر از لحاظ عملی و اقتصادی                

 شبکه توزیع    ،نقطه بعدی برای نصب خازن      . ممکن نیست 
 .فشار ضعیف و فشار متوسط است

روشهای معمولی جایابی خازن به چهار گروه تقسیم              
 : ] 1[   شده اند

 روشهای تحلیلی -1    

 روشهای برنامه ریزی عددی -2    

 روشهای ابتکاری -3    

 روشهای هوشمند -4    

عموماً از روشهای تحلیلی برای استخراج و تهیه                  
[ دستورالعمل در شبکه توزیع فشار ضعیف استفاده شده است        

 .]4و3و2
 
 
 موجود هایدستورالعمل -2

 5/12خازنهای ثابت   هم اکنون بر مبنای      ی که   دستورالعمل
ای مورد استفاده قرار     کیلوواری در برخی شرکتهای برق منطقه     

 :، به قرار زیر است]5[دریگمی 

ابتدا توان راکتیو فیدر      :محاسبه حداقل بار سالیانه فیدر     
گیری  شود و با توجه به ساعت و فصل اندازه           گیری می  اندازه

سپس . دآی   بدست می  1ضریب تعدیل مربوطه به کمک جدول       
گردد  گیری شده در ضریب تعدیل ضرب می       توان راکتیو اندازه  

 .تا توان راکتیو حداقل سالیانه فیدر بدست آید

روش تحلیلی  به کمک    :انتخاب تعداد خازنهای پیشنهادی   
 5/12   و با توجه به اینکه ظرفیت خازنهای پیشنهادی              

ه این   ک آید میکیلووار بوده است، تعداد خازنهای بهینه بدست        
 .آورده شده است 2رابطه به صورت دستورالعمل در جدول 

پس از تعیین تعداد خازنهای      :تعین مکان پیشنهادی خازنها   
 روش   مکان بهینه این خازنها به کمک روابط            ،مورد نیاز 
گردد که نتایج آن به صورت دستورالعمل          محاسبه می  تحلیلی

 . آورده شده است2در جدول 

 گیری یل بر مبنای فصل و ساعت اندازهضرایب تعد:  1جدول 

 گیری زمان اندازه فصل کم باری فصل پر باری

 ساعات پیک 4/0 2/0

 ساعات بار پایه 7/0 4/0

 ساعات حداقل بار 1 6/0

 

 تعدیل شده kVArتعداد و مکان نصب خازنها بر مبنای : 2جدول

 فواصل نصب 

به نسبت طول 
 فیدر

تع
داد 
 خازن

kVArفاز   تک 

  شده فیدرتعدیل

kVArفاز   سه 

 تعدیل شده فیدر

 6کمتر از  2کمتر از  0 -

 18 تا 6 6 تا 2 1 2/1

 30 تا 18 10 تا 6 2 3/1

 42 تا 30 14 تا 10 3 4/1

 54 تا 42 18 تا 14 4 5/1

 66 تا 54 22 تا 18 5 6/1

 78 تا 66 26 تا 22 6 7/1

 90 تا 78 30 تا 26 7 8/1

 102 تا 90 34 تا 30 8 9/1

 114 تا 102 38 تا 34 9 10/1

 126 تا 114 42 تا 38 10 11/1

 
مزیت عمده دستورالعمل موجود سادگی و راحتی اجرای          

نکات دیگری در خصوص این دستورالعمل، قابل         . آن است 
 :بیان است

شود که این    خازن گذاری براساس حداقل بار انجام می       -1
نجام شده و از     گردد خازن گذاری، کمتر ا      موضوع باعث می  

 .حداکثر صرفه جویی قابل دسترسی دور گردیم

 که درصد حداقل بار     1محاسبه ضرایب تعدیل جدول      -2
در ماههای کم مصرف را نسبت به بار پیک، پایه و حداقل در              

 .کند، دشوار است ماههای مختلف سال بیان می

 .در بهینه سازی، قیمت خازن لحاظ نگردیده است -3

 .ر این دستورالعمل اعمال نشده استقید ولتاژ د -4

های  در این دستورالعمل، برای خازن گذاری در شبکه          -5
 .شعاعی با شاخه جانبی، روشی بیان نشده است
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اثر غیر یکنواختی هادی و بار طول فیدر دیده نشده              -6
 .است
 
 مدلسازی  -3

در مطالعات جایابی خازن، مدلسازی شبکه توزیع از               
و  در ابتدا مدل فیدر، مدل بار     . وردار است ای برخ  اهمیت ویژه 

 به منظور استخراج       تحقیقنحوه توزیع بار، که در این             
دستورالعمل استفاده شده است بیان گردیده و در انتها نیز تابع           

 .هدف ارائه شده است
 
 مدل فیدر 3-1

 از تنوع بسیار باالیی       هوایی فیدرهای توزیع فشار ضعیف    
بتی در مورد درختهای مورد استفاده       استاندارد ثا . برخوردارند

  هوائی  فیدر یکدرخت  . در شبکه فشار ضعیف وجود ندارد      
 . نشان داده شده است1شکل در نمونه از شبکه فشار ضعیف 

 

20kV/400V

1 2 3

4

5

6

7

 

 درخت یک فیدر فشار ضعیفاز نمونه : 1 لشک

تشکیل ) 1سکشن(  فیدر ساده     7درخت نمونه شکل باال از      
 نوع   این استخراج یک دستورالعمل کلی برای              ه و  شد

توان با   ، اما می    درختی عمالً غیر ممکن است        هایساختار
 استفاده از قانون جمع آثار تک به تک فیدرهای ساده را به              

 تحقیق در این       لذا. گذاری کرد   صورت جداگانه خازن    
ساده فیدر  گذاری برای یک     دستورالعمل کلی به منظور خازن     

قسمت  در  و   با یک شاخه استخراج شده است        2 مطابق شکل 
، طریقه خازن گذازی در فیدرهای فشار ضعیف با هر              7-2

 .نوع ساختار درختی ارائه گردیده است

 شعاعی ساده که از پست توزیع                فیدرمدل یک      
20kV/400V      نمایش داده   2  تغذیه گردیده است در شکل

 .شده است

                                                 
 .باشد حدفاصل دو نقطه انشعاب می ) Section(  منظور از سکشن -١

120kV/400V 2 n-1 n
.......................

 

  شعاعی سادهفیدرمدل  :2 شکل

 
استاندارد فاصله  .  تیر تشکیل شده است    nیدر از تعداد    فاین  

 . متر است30تیرهای متوالی در شبکه فشار ضعیف حدود 

فرضیات زیر به منظور عملی شدن تهیه دستورالعمل در             
 : لحاظ گردیده استفیدر سادهمدل 

 .شبکه متقارن سه فاز در نظر گرفته شده است -1

 . یکسان در نظر گرفته شده استفیدرطول هادی  -2

اند و    خازن گذاری لحاظ شده    کاندیدتیرها به عنوان نقاط      -3
 . لحاظ شده استویسامفاصله آنها 

 
  مدل بار 3-2
خانگی، (ار فیدرهای توزیع با توجه به نوع مصرف                ب

و نیز منطقه مورد    ) تجاری، عمومی، کشاورزی، صنعتی و غیره     
 .فاوتی دارندمطالعه، الگوهای مت

، با توجه به اینکه مطالعات خازن گذاری در          تحقیقدر این   
سطوح مختلف بار یکسال انجام گرفته است، منحنی تداوم بار          

ای با سه سطح بار تخمین زده شده           به صورت یک تابع پله     
منحنی تداوم بار سالیانه یک نمونه بار خانگی و منحنی          . است

نمایش داده شده    3  شکل برازش شده آن در سه سطح بار در        
 .است
 

 
و فیدر فشار ضعیف یک نمونه  منحنی تداوم بار سالیانه :3 شکل

  آنبرازش شده

طوح بار اول و سوم به ترتیب حداکثر و حداقل مقدار بار            س
در پریود مطالعات بوده و سطح بار دوم و پریودهای زمانی              
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 گردند که انرژی دو     اول و دوم و سوم به قسمی تعیین می           
منحنی برابر گردیده و همچنین مجموع مربعات تفاضل منحنی         

 ضریب  تحقیقدر این    .واقعی و برازش شده حداقل گردد        
 .استقدرت برای سطوح مختلف بار ثابت لحاظ شده 

 
  توزیع بار 3-3

 به دو    تحقیقنحوه آرایش بار روی فیدر توزیع در این             
ار صورت لحاظ گردیده است، حالت اول توزیع یکنواخت ب          

باشد که بارها به صورت مساوی        می 4روی فیدر مطابق شکل     
 .اند روی تیرها تقسیم شده

20kV/400V

 

  توزیع یکنواخت بار روی تیرهای فیدر:4شکل 

 
ای انباشته شده در انتهای فیدر مطابق         حالت دوم بار نقطه   

  تمام بار فیدر به صورت انباشته در تیر             ،باشد  می 5 شکل
 .ی نصب شده استئانتها
 

20kV/400V

 

 ای بار در انتهای فیدر  توزیع نقطه:5شکل 

در هر دو حالت باال مکان پیشنهادی نصب خازن تمام               
، عدم یکنواختی بارها در     انتهادر  . باشد تیرهای طول مسیر می   

 .طول فیدر بررسی شده است

آید   به دست می   حالـت سـومی نیز از ترکیب دو حالت باال         
 .  نمایش داده شده است6که در شکل 

 
20kV/400V

 
 ای بار  نقطهیکنواخت وتوزیع ترکیبی از  :6 شکل

 

، نشان داده این ترکیب به کمک قانون جمع         3-6قسمت  در  
بنابراین مطالعات کلی تنها     . گردیده است آثار خازن گذاری     

 .ستروی دو حالت اول صورت گرفته ا

 
  تابع هدف 3-4

خازنهای موازی در شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات            
انرژی، کاهش تلفات پیک قدرت و آزاد سازی شبکه و                

لذا تابع هدف   . روند همچنین بهبود پروفیل ولتاژ به کار می        
 تحقیقکلی به منظور جایابی خازن در شبکه توزیع که در این            

 .باشد لحاظ شده است به صورت رابطه زیر می

هدف ابعت= [ ] [ ] Csp

n

i
iie CWSKWPKWPTKW 40302

1
1 −++



 ∑

=

 

 :در این رابطه

W1  ،W2  ،W3   وW4  :      به ترتیب وزن عبارات کاهش
تلفات انرژی، کاهش تلفات پیک، آزادسازی شبکه و قیمت            

 .کنند خازن را در تابع هدف کل مشخص می

N  : است3 برابر تحقیقدر این (تعداد سطوح بار .( 

Ke  ،Kp   وKs  :  مت انرژی ریال بر کیلووات      به ترتیب قی
 قیمت   و ریال برسال  ساعت، قیمت کاهش پیک توان اکتیو       

 .باشد آزاد سازی شبکه ریال برسال می

Ti  :مدت زمان سطوح مختلف بار 

Pi  : ح بار مختلفواکتیو کل شبکه در سطتوان 

P0  :پیک توان اکتیو فیدر 

S0  : فیدر) توان ظاهری(پیک ظرفیت 

Cc  : پیشنهادیقیمت خازنهای. 

قیمتهای انرژی، کاهش تلفات پیک و آزادسازی شبکه از            
اطالعات دفتر برنامه ریزی شرکت توانیر استخراج گردیده           

 . ]8و7و6[است

پس از مطالعات زیادی که روی چند فیدر نمونه انجام شد            
 :به این نتیجه رسیدیم

ی که تمام ضرایب وزنی      ازن گذاری براساس تابع هدف     خ
گردد  رخی سطوح بار باعث افزایش تلفات می      در ب یک باشد،   

و در برخی موارد ممکن است حتی این روش افزایش تلفات            
انرژی کل سالیانه را باعث گردد در صورتی که خازن گذاری            
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1 صفر و ضریب   W3و   W2ی که ضرایب    براساس تابع هدف  
=W1   شکل را ایجاد نخواهد کرد و با از دست دادن             ماین

 شبکه و    ظرفیت د حاصل از آزاد سازی     درصد سو  15کمتر از   
کاهش پیک توان اکتیو تلفات انرژی کل نیز به مقدار مطلوبی            

 .رسد می

 W3و   W2 ضرایب وزنی    ، با  تابع هدف  تحقیقدر این   لذا  
 همچنین قید حداکثر ولتاژ نیز      . در نظر گرفته شده است     ،صفر
 . در مبنای واحد لحاظ گردیده است05/1

 
 
 استفاده  خازنهای مورد 3-5

خازنهای خریداری شده توسط سازمان مدیریت توانیر به          
اند، لذا در این       کیلوواری بوده  5/12صورت بانکهای خازنی     

گذاری شبکه فشار ضعیف برای        تحقیق، دستورالعمل خازن   
 . کیلووار استخراج گردیده است5/12های خازنی  پله

 
 
  آرایشهای ممکن برای یک فیدر ساده-4
 

 ابتدا پارامترهای تاثیر گذار بر خازن گذاری        در این قسمت  
شناسایی گردیده، سپس تمام حاالت و آرایشهای ممکن برای          
یک فیدر ساده استخراج شده و برای تک به تک آنها                    

، انجام گرفته    ]9[خازن گذاری به کمک نرم افزار تهیه شده        
در انتها از نتایج به دست آمده به یک روند رسیده و آن             . است
 . صورت دستورالعمل ارایه خواهیم کردرا به
 
  شناسایی پارامترهای تاثیر گذار4-1

 به منظور مطالعات در نظر        نمونهیک فیدر توزیع ساده       
خازن گذاری به ازای مقادیر مختلف از هر         . گرفته شده است  

یک از پارامترهای شبکه انجام شده و مکان بهینه و                     
یگر مقایسه  صرفه جویی ایجاد شده در هر حالت با همد             

بدیهی است در صورتی که مکان بهینه خازنها و            . می گردند
صرفه جویی ایجاد شده برای حالتهای مختلف از یک پارامتر           
شبکه متفاوت باشد آن پارامتر بر مسأله خازن گذاری تأثیر              

 .گذار است

مطالعات انجام شده نشان داده، مشخصات فیدر شامل نوع          
ینه خازن و صرفه جویی ایجاد      هادی و طول فیدر بر مکان به       

شده تاثیر گذار بوده، همچنین مشخصات بار شامل ضریب            
قدرت، اندازه کل بار و منحنی تداوم بار، بر مساله                     

 .خازن گذاری تاثیر گذار است
 
 مشخصات فیدر بازه تغییرات  4-2

یک فیدر توزیع ساده با دو پارامتر هادی و طول فیدر                 
تحقیق  و طولهایی که در این       لیست هادیها .  گرددمشخص می 

به منظور تهیه دستورالعمل لحاظ شده است به ترتیب در               
 . نمایش داده شده است4 و3جداول 

  لیست هادیهای شبکه فشار ضعیت  :3 جدول

X 
(Ω/k

m) 

R 
(Ω/k

m) 

سطح 
 مقطع

(m
m2) 

 ردیف

4/0 9/1 10 1 

4/0 14/1 15 2 

39/0 75/0 25 3 

38/0 53/0 35 4 

37/0 37/0 50 5 

  طولهای مختلف فیدرهای فشار ضعیف  :4جدول 

 30با فاصله (تعداد تیرها 
 )متر

طول فیدر 
(m) 

 ردیف

3 90 1 

6 180 2 

9 270 3 

12 360 4 

15 450 5 

18 540 6 
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 مشخصات باربازه تغییرات   4-3
بازه تغییرات مقدار توان حداکثر و بازه تغییرات مقدار توان          

صورت درصدی از توان حداکثر در جدول       میانه و حداقل به     
 . نمایش داده شده است5

  تغییرات سطوح بار در الگوی بار نمونه :5 جدول

تعدا
د 

 حاالت

پ
 له

حدا
 کثر

حدا
 قل

 پارامتر
ردی
 ف

19 5 100 10 Pmax(kW
) 

1 

3 
%
10 

%60 %40 Pmid(%Pma

x) 
2 

3 
%
10 

%30 %10 Pmin(%Pma

x) 
3 

 19*3*3=177     تعداد حاالت کل

 
نمایش داده   6تغییرات بازه زمانی میانه و حداقل در جدول         

 . شده است
 های زمانی در الگوی بار نمونه  تغییرات بازه :6جدول 

تعداد 
 حاالت

پ
 له

حدا
 کثر

حدا
 قل

پارام
 تر

رد
 یف

6 
1

/0 
7/0 2/0 T2 1 

3 
1

/0 
4/0 2/0 T3 2 

 3*6=18     تعداد حاالت کل

 T1 = 1 – (T2 + T3)ابطهر  از (T1)  زمانی حداکثر   بازه
 .گردد محاسبه می

9   و 85/0 و   8/0بازه تغییرات ضریب قدرت نیز سه مقدار        
 . در نظر گرفته شده است0/

بنابراین تعداد حاالت ممکن و عملی برای منحنی تداوم بار          
 . حالت است2805سالیانه و یک ضریب قدرت برابر 

 
 توزیع بار بازه تغییرات 4-4

تورالعمل تنها دو حالت توزیع یکنواخت      برای استخراج دس  
، شود بار و توزیع انباشته انتهای فیدر در نظر گرفته می                 

  3-6خازن گذاری در فیدرهای با توزیع بار متفاوت در قسمت        
 .آورده شده است

 
 استخراج یک روند از میان تمام آرایشها -5

تعداد حاالت ممکن و عملی برای مدل بار با فرض ضریب           
 حالت و برای    30 حالت و برای مدل فیدر       2805ابت  قدرت ث 

 تعدادتوان گفت     حالت است که در مجموع می       2توزیع بار   
*30*2805حاالت ممکن وعملی برای یک فیدر توزیع ساده         

[ تهیه شده    Cی به زبان برنامه نویسی     افزار نرم.  حالت است  2

روی تک به تک حاالت اشاره شده اعمال گردیده و              و   ]9
 .در ادامه بررسی می گرددخازن گذاری نتایج 

به منظور یافتن روندی در جداول نتایج، آزمایشات بسیاری         
به عنوان نمونه برای یک فیدر با سطح           . انجام گرفته است   

/85 متر، با ضریب قدرت      360 میلیمتر مربع و طول      25مقطع  
 تمام حاالتی که یک خازن بهینه         ، و توزیع یکنواخت بار     0

اطالعات و نتایج    . ) حالت  1730(استشده  بوده انتخاب    
خروجی این حاالت براساس توان پیک، توان میانه، توان              

 و (T1, T2, T3)حداقل و نیز برحسب بازه های زمانی مختلف 
 . ترکیبهای مختلفی از هر کدام از این پارامتر مرتب گردیده اند

 همواره، محور عمودی مکان نصب خازن       بررسی هادر این   
 از  گردیده،مشاهده  . بوده است دی براساس درصد طول     پیشنها

مطابق میان تمام پارامترهای اشاره شده انرژی اکتیو ساالنه             
به طرز مطلوبی روند تغییرات مکان خازن را نمایش           7شکل  
 .می دهد

 مرتب سازی نتایج براساس انرژی اکتیو سالیانه کل فیدر: 7شکل 

 
ی بار با منحنی های     نشان می دهد که الگوها    7منحنی شکل   

متفاوت و ضریب قدرت ثابت و توزیع یکنواخت در صورتی           
که انرژی اکتیو یکسانی داشته باشند، خازن گذاری در آن               
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یا به عبارت ساده تر . الگوها به صورت مشابه انجام خواهد شد      
می توان گفت خازن گذاری در فیدر فشار ضعیف، با بار                

و فیدر وابسته است و الگوی توزیع شده یکنواخت به توان اکتی
 . بار تأثیری بر این مسأله ندارد

 متر  360 میلیمتر مربع و طول      25هادی  (تمام حاالت قبلی    
به ازای ضریب    ) و حالتهای یک خازن، توزیع یکنواخت        

 به کمک نرم افزار خازن گذاری        9/0 و   85/0،  8/0قدرتهای  
  نتایج خازن گذاری به ترتیب        9  و 8شده و در شکلهای       

 . برحسب انرژی اکتیو و انرژی راکتیو نمایش داده شده است
 

گذاری به ازای ضرایب قدرت متفاوت برحسب انرژی   خازن :8شکل 
 اکتیو 

این شکلها نشان می دهند که به جای دو پارامتر انرژی اکتیو           
و ضریب قدرت می توان از یک پارامتر تحت عنوان انرژی             

 . زیع شده یکنواخت استفاده کردراکتیو برای فیدرهای با بار تو
 
 

گذاری به ازای ضرایب قدرت متفاوت برحسب انرژی   خازن :9 شکل
 راکتیو 

در نقاط انتهای یک خازنی و شروع دو خازنی مقدار بسیار           
در صورتی که اغتشاشات بین        .وجود دارد کمی اغتشاش    

حاالت یک خازنی و دو خازنی را به سطح پایین تر یعنی                
ازنی منتقل کنیم تغییرات صرفه جوئی کل در           حالت یک خ  

بنابراین می توان  .  درصد تجاوز نخواهد کرد    12هیچ حالتی از    
از این مقدار صرفه جوئی کل در ازای ساده سازی دستورالعمل          

  .صرفنظر کرد

برای حالت توزیع انباشته بار در انتهای فیدر نیز نتایج               
 مربع و طول     میلیمتر 25خازن گذاری روی فیدری با هادی        

 اجرا شده و نتایج مشابه         85/0 متر و ضریب قدرت         360
در این حالت نتایج نرم افزار همواره شین        . بدست آمده است  
 . انتهای فیدر است

 50نتایج خازن گذاری به ازای تغییرات توان راکتیو در بازه           
کیلووار ساعت برای بارهای توزیع شده یکنواخت          1000 تا
 25مدل فیدر به صورت هادی      . ه است آورده شد  10شکل  در

 .  متر لحاظ گردیده است360میلیمتر مربع و طول 

 
 نقاط پیشنهادی نصب خازن در یک فیدر با بار توزیع شده  :10شکل 

 یکنواخت برحسب تغییرات انرژی راکتیو کل فیدر

 
در خصوص مساله خازن     : به طور کلی می توان گفت      

تار منحنی تداوم بار و      گذاری، انرژی راکتیو به خوبی رف      
 لذا خازن گذاری در فیدر        .ضریب قدرت را بیان می کند     

توزیع با مشخص بودن انرژی راکتیو کل فیدر، نوع هادی و             
 قابل  طول فیدر و به کمک دستورالعمل ارائه شده به راحتی           

 .اعمال می باشد
 
 گذاری  نکات عملی در خصوص خازن-6

ت مواردی برخالف   ممکن اس عملی  در شبکه های توزیع     
که در .  مشاهده گردد3 در قسمت فرضیات در نظر گرفته شده   

 . تاثیر آنها را بررسی می کنیمادامه 
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  عدم یکسان بودن هادیهای فیدر  6-1

در حالتی که فیدر از هادیهای مختلف تشکیل شده یک              
مقطع معادل با برابر      سطح،  قطع معادل تعریف می کنیم    ح مسط

هادیهای غیریکنواخت است   شامل   فیدر که    قرار دادن تلفات  
با یک فیدر که شامل هادیهای یکنواخت است در بار یکسان            

 . محاسبه می گردد

در  11 مطابق شکل       فیدری با هادیهای غیریکنواخت      
را به کمک روابط زیر      و تلفات در طول فیدر       گرفته شده   نظر

 .محاسبه می کنیم

% n1 % n2 % ni...... ......
Ploss 1 Ploss 2 Ploss i

I1

I1(1-n1)

I1(1-n1-n2)

I1(1-n1-...-ni)

0

 
 یک فیدر نمونه با هادی غیریکنواخت:  11شکل 

 
Ploss = Ploss1 + Ploss2 + Ploss3 + … 
 

( ) ii

2
1
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j

i
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j

1i
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1i
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ni :  درصدی از فیدر که مقاومت آنRiاست  . 

 :داریم یک فیدر با هادیهای یکنواخت و همان باربرای

eq
2
12 R*I

3
1

=)Ploss( 

 :م داری 2(Ploss) و 1(Ploss)با مساوی قرار دادن 

ii
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j
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2
1i
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j
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1i
eq Rn*n1n1n1n1R






























−+













−













−+













−= ∑∑∑∑∑

==

−

=

−

==

 
 

 مبنای محاسبات بر پایه هادیی       Reqبعد از بدست آوردن      
 . دارد قرار داده می شودReqکه نزدیکترین مقاومت را به 

 
  

  توزیع غیریکنواخت بار فیدر  6-2

عمالً در طول فیدر تجمع مشترکین یکنواخت نمی باشد و           
ه غیریکنواختی   البت .معموالً درصدی غیریکنواختی وجود دارد     

 الگو و طرح خاصی ندارد که بتوان برای آن دستورالعمل            ،بار
 .استخراج کرد

ثیر توزیع غیریکنواخت بار، فیدری را به       أ بررسی ت  به منظور 
 قسمت تقسیم کرده و بار کل فیدر را با سهم های مختلف              4

، خازن گذاری   ) 12 شکل( قسمت قرار داده می شود      4در این   
حالتهای فوق اجرا شده و نتیجه با زمانیکه بار         برای هر یک از     

فته شود  رکل فیدر را به صورت توزیع یکنواخت در نظر گ            
 . مقایسه می گردد

%N1 %N2 %N3 %N4

 
  توزیع غیر یکنواخت بار روی یک فیدر ساده :12 شکل

%Ni:  درصد بار کل فیدر  
توزیع کاهش سود ناشی از خازن گذاری برای یک فیدر با            

، در صورتیکه فیدر را با بار            % 15ا  تبار غیریکنواخت    
بنابراین تا  . خواهد بود % 15یکنواخت فرض کنیم، کمتر از        

می توان از دستور العمل بار با         % 15محدودۀ غیریکنواختی    
توزیع یکنواخت استفاده کرد و برای درصدهای باالتر                

ان بهینه دقیق   یکنواختی پیشنهاد می شود که بوسیلۀ نرم افزار مک      
 . خازن مشخص شود

 
  ترکیب توزیع بار یکنواخت و متمرکز  6-3

یکی از حالتهایی که در این قسمت بررسی می گردد حالتی           
است که بار به صورت یکنواخت در طول فیدر توزیع شده              

 6باشد و یک بار متمرکز نیز در انتهای فیدر مطابق شکل                 
 توجه به اصل جمع آثار      جایابی خازن برای فیدر فوق با     . باشد

بدین صورت که ابتدا بار متمرکز انتهای فیدر         . انجام می گردد 
دستورالعملهای با استفاده از    توزیع شده یکنواخت    بار  و سپس   
 .دنجبران می گردمربوطه 

به عنوان نمونه برای چندین فیدر خازن گذاری به کمک             
یده سود  قانون جمع آثار و نرم افزار انجام شده و مشاهده گرد          
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حاصل از خازن گذاری در دو حالت تفاوت چندانی با                 
  .همدیگر ندارد

 
 
  دستورالعمل کلی-7

عملی خازن گذاری در فیدرهای توزیع ساده و فیدر          روند  
 به فیدر توزیع     .با تعدادی شاخه جانبی ارائه گردیده است         

 .ساده لغت سکشن اطالق شده است
 
  خازن گذاری روی یک سکشن  7-1

 . ای خازن گذاری روی سکشن به قرار زیر استگامه

  تعیین نحوه توزیع بار  :گام اول

 تعیین هادی طول سکشن  : گام دوم

 تعیین طول سکشن  :  گام سوم

 محاسبه انرژی راکتیو سکشن  :  گام چهارم

 تعیین مکانهای پیشنهادی نصب خازن  :  گام پنجم

 انتخاب تیرها برای نصب خازن  :  گام ششم

 
  فیدر با شاخه های جانبی  خازن گذاری روی  7-2

برخی فیدرهای واقعی دارای تعدادی شاخه و زیر شاخه            
 یک نمونه فیدر با شاخه های جانبی که         1در شکل   . می باشند

 .  سکشن است نشان داده شده است7دارای 

. سکشن ها به دو دسته انتهایی و میانی تقسیم می گردند            
گفته می شود که از یک گره شروع        یسکشن انتهایی به سکشن   

 الزم به ذکر است ساختار          .شده و انتهای آن باز باشد         
 .سکشنهای انتهایی دقیقاً مشابه ساختار یک فیدر ساده است           

سکشن میانی به سکشنی گفته می شود که از یک گره شروع             
 4،  1به عنوان مثال در شکل      . شده و به گره دیگری ختم گردد      

 .کشن میانی وجود دارد س3سکشن انتهایی و 

به قرار  گامهای خازن گذاری در فیدرهای با شاخه جانبی          
  :زیر است

  تعیین نوع سکشنها : 1گام 

  خازن گذاری سکشنهای انتهایی:  2گام 

 محاسبه انرژی جبران نشده سکشنهای انتهایی   :3گام 

در این گام سکشنهای     : حذف سکشنهای انتهایی   : 4گام  
یده و انرژی جبران نشده این سکشنها به          ذف گرد حانتهایی  

 .حل گره مربوطه مدل می گرددمصورت یک بار متمرکز در 
که . می رویم) 1گام  (به مرحله تعیین نوع سکشنها       : 5 گام  

در آن مرحله مجدداً سکشنهای انتهایی شناسایی می گردند و           
این روند آنقدر ادامه    . روند اشاره شده در باال اجرا می گردد        

 . دا می کند تا تمام سکشن ها خازن گذاری شوندپی
 
 
  نتایج عددی-8

 و نیز یک فیدر       در این قسمت برای یک سکشن نمونه         
گذاری به کمک دستورالعمل و        خازن توزیع با چندین شاخه،   

نتایج بدست آمده با همدیگر مقایسه          و انجام شده افزار   نرم
 .ه استدیگرد
 
  فیدر ساده با بار توزیع شده8-1

 مشترک خانگی    53، دارای    13این فیدرها مطابق شکل       
 درصد غیریکنواختی   15 تیر، با    12این مشترکین در    . می باشد

 میلیمتر مربع بوده و     35هادی نیمه اول سکشن     . توزیع شده اند 
 نتایج خازن گذاری   .باشد  میلیمتر مربع می   25هادی نیمه دوم    

ورده شده   آ 6به کمک دستورالعمل و نرم افزار در جدول            
 .است
 

20kV/400V

1

4 5 5 3 4 6 4 4 3 6 54

4 1211109876532

 

  شده یکنواختتوزیعساده با بار  یک نمونه فیدر  :13 شکل
 

  با بار توزیع شدهخانگیفیدر نتایج خازن گذاری  : 6 جدول

قیمت 
 سالیانه خازن 

هزار (
 )ریال

قیمت 
کاهش تلفات 

هزار (سالیانه 
 )ریال

کاهش تلفات 
روزانه انرژی 

(kWh) 

مکان 
 ینهبه

روش 
 گذاری خازن

 نرم افزار 7تیر  89/1 87/134 43/56

 دستورالعمل 7تیر  89/1 87/134 43/56
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 را به   7نرم افزار و دستورالعمل هر دو تیر        ،  6 مطابق جدول 
 .اند عنوان نقطه بهینه نصب خازن انتخاب کرده

 
  فیدر ساده با بار توزیع شده و بار انتهای فیدر8-2

ترکیبی از یک بار توزیع شده       در این فیدر     14مطابق شکل   
 با انرژی راکتیو    خانگی در طول سکشن و یک بار کارگاهی         

انتخاب شده  در انتهای سکشن      کیلووار ساعت،     235روزانه  
 بوده و بار    1-8بار توزیع شده همان بار خانگی قسمت        . است

 .کارگاهی به صورت یک بار انباشته در انتهای فیدر است
 

20kV/400V
1

4 5 5 3 4 6 4 4 3 6 54 بار انباشته

7 865432 9 10 11 12

 

  شده و بار انتهاییتوزیعساده با بار  یک نمونه فیدر  :14 شکل

 
نتایج بدست آمده از دستورالعمل و نتایج           7در جدول    

افزار با همدیگر مقایسه     گذاری این سکشن به کمک نرم      خازن
  .اند شده

  فیدر با بار توزیع شده و انباشتهگذاری نتایج خازن : 7 جدول

 قیمت
سالیانه خازن 

هزار (
 )ریال

قیمت 
کاهش تلفات 

هزار (سالیانه 
 )ریال

کاهش 
تلفات روزانه 

 (kWh)انرژی 

مکان 
 بهینه

 )تیر(

روش 
 گذاری خازن

87/112 12/1061 9/14 
 و8 

12 
 نرم افزار

87/112 14/1057 85/14 
 و7
12 

 دستورالعمل

  تیر1 -33/0 -37/0 0
درصد 
 تغییرات

 .د درصد تغییرات چندان زیاد نیستمشاهده می گرد
 
  فیدر توزیع با چندین شاخه8-3

برای نمایش عملی نحوه خازن گذاری در         15 یدر شکل ف
این فیدر  . یک فیدر با چندین شاخه در نظر گرفته شده است          

 .سکشن تشکیل شده است 5از 

ها شامل بارهای     بارهای توزیع شده روی این سکشن         
نواختی بارها در محدوده مجاز     خانگی بوده و درصد عدم یک      

انرژی اکتیو روزانه و ضریب قدرت متوسط بارهای        . قرار دارد 
 در نظر گرفته    85/0 کیلووات ساعت و      10خانگی به ترتیب    

 .شده است

نتایج حاصل از دستورالعمل و نتایج نرم افزار          8 در جدول 
 .فیدر آورده شده استاین برای 

26

3
8

6
9

6
4

8
3

6

27
28

29
30

31
32

33
34

5
6

7
4

8
4

3
3

4
7

5
6

5

7
3

11
12

19
18

17
16

15
14

13

23
22

21
20

25
24

20kV/400V

5 4 6 7 3 6 6 7 6

2 109876543

6
7

8
8

35

38

37

36

 

 با شاخه های جانبی  یک نمونه فیدر توزیع :15 لشک

 نمونه گذاری فیدر  نتایج خازنمقایسه  : 8 جدول

قیمت 

سالیانه 

 خازن 

هزار (

 )ریال

قیمت 

کاهش 

تلفات 

هزار (سالیانه 

 )ریال

کاهش 

تلفات 

روزانه 

انرژی 

(kwh) 

مکان 

 بهینه

 )تیر(

روش 

 گذاری خازن

8/33 687 5/96 

و15و5

31و26و23

 37و

 نرم افزار

6/22 5/620 2/87 
و10و7

 30و21
 دستورالعمل

 
گردد تفاوت صرفه جویی ایجاد      همانطوری که مشاهده می   

شده بین حالت بهینه و حالت خازن گذاری به کمک                   
 خازن بیشتر از    2اما حالت بهینه    . است% 8دستورالعمل تنها   

 .حالت دستورالعمل پیشنهاد داده است

 و  5،  4،  3،  2،  1فزار به ازای تعداد     نتایج نرم ا   14 در شکل 
 . خازن پیشهادی آورده شده است6

در هر حالت مکان بهینه توسط نرم افزار مشخص شده              
وصرفه جویی ایجاد شده به ازای تعداد خازنهای پیشنهادی            
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دهد با افزایش تعداد خازن،        آورده شده است که نشان می       
زایش صرفه جویی ایجاد شده به ازای نصب هر خازن اف               

به عنوان مثال نصب خازن اول         . دهد کمتری را نشان می     
صرفه جویی ایجاد کرده در صورتی که نصب         ریال   245307

 صرفه جویی ایجاد کرده است یعنی        3739خازن ششم فقط     
نسبت صرفه جویی ایجاد شده بر اثر نصب خازن اول نسبت            

 . برابر است66به خازن ششم 

 
 در شبکه نمونه به ازای نصب صرفه جوئی ایجاد شده: 14شکل 

 تعداد متفاوت خازن

همچنین مکان بدست آمده به کمک دستورالعمل نیز در این     
 .دهد شکل آورده شده است که نتیجه مطلوبی را نشان می

 
 
 نتیجه گیری و پیشنهادات-9

اکثر دستورالعملهای استخراج شده بر اساس روشهای            
راج دستورالعمل از   در این مقاله برای استخ     . تحلیلی هستند 

نتیجه این مقاله   . روشی غیر از تحلیلی استفاده گردیده است        
استخراج دستورالعملی بود که برای خازن گذاری در فیدرهای         

اطالعات مورد  .توزیع به منظور کاهش تلفات استفاده می گردد      
نیاز دستورالعمل شامل انرژی راکتیو روزانه فیدر، نوع هادی و          

مقایسه ای بین دستورالعمل     . ان است  آرایش مصرف کنندگ  
مشاهده ). 16شکل  (پیشنهادی و نرم افزار انجام شده است          

گردید نتایج بسیار نزدیک به مقادیر واقعی است، در صورتی           
 .که اعمال دستورالعمل بسیار راحتتر و عملی تر است

لذا پیشنهاد می گردد در مناطق مختلف شهری                    
وزیع انجام شده و انرژی راکتیو      نمونه برداریهایی از فیدرهای ت   

روزانه مناطق مختلف برای مصارف خانگی و تجاری                
استخراج گردیده و مصارف کارگاهی نیز به صورت موردی           
انرژی راکتیو روزانه آنها برداشت شده، سپس با دستورالعمل           

بدیهی است هر چه دقت      . موجود خازن گذاری انجام پذیرد    
 . قت نتایج نیز باال خواهد رفتداده های ورودی بیشتر باشد، د
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