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 چکیده 
 به غیرفعال های سیستم از را ها شبکه این برق، توزیع یها شبکه در پراکنده تولید منابع نصب گسترش

 توان می منابع، این در تولید مناسب کنترل با که بطوری است کرده تبدیل قدرت سیستم در فعال اجزای

 این در. نمود کمک ها شبکه امنیت و کفایت برق، کیفیت اصالح نیز و قدرت های شبکه کارایی افزایش به

 بازآرایی با زمان هم ها آن برداری بهره هزینه به توجه با پراکنده تولید واحدهای ولیدت در نظر گرفتن میان

 برق خرید هزینه انرژی، تلفات هزینه جمله از شبکه برداری بهره های هزینه کل تواند می توزیع های شبکه

 توزیع های شبکه روزانه بازآرایی منظور  به جدید روشی تحقیق این در. دهد کاهش را باالدست شبکه از

 شده ارائه توزیع های شرکت برداری بهره های هزینه سازی کمینه هدف با پراکنده تولید منابع حضور در

 تولید در قطعیت عدم وجود با تجدیدپذیر های انرژی بر مبتنی پراکنده تولید منابع کردن مدل. است

 ساعتی تغییرات گرفتن نظر در بازآرایی، در پویا سازی مدل نتیجه در و کلیدزنی هزینه کردن لحاظ ها، آن

 الگوریتم کارایی اثبات برای نهایت در. است گرفته قرار توجه مورد مقاله این در که است مواردی بار

 . است شده سازی پیاده IEEE باس 61 تست ی شبکه روی بر مرحله دو در شده ارائه روش پیشنهادی،

 ی هزینه شبکه، برداری بهره ی هزینههای توزیع،  آرایی شبکهباز فعال، توزیع های شبکه: واژگان کلیدی

 کلیدزنی
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 مقدمه 

 سیستم آرایش برداری، بهره در پیچیدگی دلیل به اما شوند می طراحی حلقوی صورت به عمومی حالت در توزیع های شبکه

 های سیستم این اما. گیرند می قرار رداریب بهره مورد شعاعی صورت به معموال کوتاه اتصال سطح افزایش از جلوگیری و حفاظتی

 مختلفی راهکارهای. کرد اشاره توجه قابل انرژی تلفات به توان می جمله آن از که است ای عمده مشکالت دارای شعاعی توزیع

 سطح ویضتع پراکنده، تولید منابع از استفاده شبکه، در گذاری خازن: مانند دارد وجود توزیع های شبکه در تلفات کاهش برای

 نصب نیازمند و بوده هزینه پر بسیار مذکور راهکارهای از بسیاری. توزیع فیدرهای بازآرایی و ولتاژ سطح تغییر ها، هادی مقطع

 پیچیدگی مانند دیگری مشکالت و خطاها برخی بروز باعث است ممکن عملیات این همچنین است شبکه در جدیدی تجهیزات

در  .است توزیع های فیدر بازآرایی تلفات کاهش برای ارزان هایحل راه از یکی. (Arandian et al, 2014) شود شبکه حفاظت

کننده در  کلیدهای بخش .کننده و مانور وجود دارد نوع کلید به نام های بخش 2شبکه توزیع برای مدیریت ساختار شبکه 

این کلیدها برای . (Arandian et al, 2014) هستند( .N.O)و کلیدهای مانور در حالت عادی باز ( .N.C)حالت عادی بسته 

به طور کلی منظور از بازآرایی تغییر وضعیت کلیدهای موجود در شبکه . شوند حفاظت و مدیریت آرایش شبکه به کار گرفته می

توان  میتوسط عملیات بازآرایی . و تغییر مسیر توان انتقالی است که توسط این تغییرات ساختار شبکه نیز تغییر خواهد کرد

اهداف مختلفی مانند کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان سیستم، بهبود پروفیل ولتاژ شبکه، کاهش تعداد عملیات کلیدزنی، 

 .(Arandian et al, 2014)را برآورده ساخت ... کاهش هزینه عملیاتی سیستم، کاهش انرژی عرضه نشده به مصرف کنندگان و

قابل  ریز ی دسته 4به  یها در حالت کل روش نیوجود دارد که ا ع،یتوز یدرهایف ییل بازآراانجام عم یبرا یمختلف یها روش

 ،یفرا ابتکار یها روش ،یابتکار یها روش ،یاضیر یساز نهیبه یها روش :(Zidan and El-Saadany, 2013) هستند میتقس

 .هوشمند یها روش

های توزیع به منظور حداقل کردن تلفات کل شبکه را ارائه  یی شبکهی بازآرا ایده Backو  Marilyn، 6791اولین بار در سال 

، سیوانالر و 6711در سال . (Merlin and Back, 1975)داده و از یک مدل خطی برای انجام عمل بازآرایی استفاده کردند 

، 6717در سال  .(Civanlar et al, 1988) دف کاهش تلفات استهمکاران یک روش دیگری برای بازآرایی ارائه دادند که ه

 Shirmohammadi and) یک روش ابتکاری پیشنهاد دادند Backو  Marilynبا گسترش روش  Hongشیرمحمدی و 

Hong, 1989) .در (Baran and Wu, 1989) شود که بر مبنای ایده تغییر شاخه برای بازآرایی  روش جستجویی تکمیل می

 با .بازآرایی استفاده کرده است مسئله حل برای گراف از تئوری (Morton and Mareels, 2000). استسیستم توزیع متعادل 

توزیع مورد  ی مصنوعی برای بازآرایی شبکه هوش مبنای بر جدیدی های روش ،نیهوشمند نو یوتریکامپ های گسترش روش

برای حل مساله کاری فلزات آبسازی  از روش بهینه (Chiang and Jean-Jumeau, 1994) دربه طور مثال . استفاده قرار گرفت

یکی از اولین مواردی است که در آن از الگوریتم ژنتیک برای یافتن حل  (Nara et al, 1992)  قالهم .بازآرایی استفاده شده است

 قرار استفاده برای حل مساله مورد PSOالگوریتم  (Jin et al, 2004)در  همچنین. ه استبهینه مساله بازآرایی استفاده شد

 . است تهگرف

 منابع سوخت شدن کم و محیطی زیست آلودگی برق، ی شبکه های کننده مصرف تعداد روزافزون افزایش قبیل از مشکالتی

 ،عیتوز متسیاکنده در سرپ دیتولی مولدها یریکارگ با به. است داده افزایش پراکنده را تولید منابع از استفاده به تمایل فسیلی

در این صورت شبکه  .دبای طوالنی کاهش می قالتان توسط خطوط برقارسال  ازیشده و ن جادیف اردر محل مصبرق  دیامکان تول

امروزه به دلیل توسعه منابع تولید . شوند های توزیع از حالت غیر فعال خارج شده و این شبکه ها، شبکه توزیع فعال نامیده می

ازآرایی سوی شبکه های توزیع فعال، مطالعات به سمت ب ها به و رفتن شبکه ها در شبکه های توزیع پراکنده و حضور آن

استفاده  کیژنت تمیاز الگور (Zidan and El-Saadany, 2013) دربه عنوان مثال . ها رفته است DGهای توزیع با وجود فیدر

 (Wu et al, 2010)همچنین . پراکنده با هدف کاهش تلفات انجام شود دیدر حضور انواع مختلف منابع تول ییشده است تا بازآرا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 .کند نییپراکنده تع دیشبکه را در حضور منابع تول ی نهیبه شیاستفاده شده است تا آرا مورچگان تمیاز روش الگور

یابی خازن در حضور انواع مختلفی از منابع تولید پراکنده پرداخته  به بررسی بازآرایی و مکان (6817فام،  خواه و حقی شریعت)

 ,Olamaei et al) .باشد و خازن می DGهای تلفات، هزینه مربوط به  سازی مجموع هزینه ن مقاله کمینهتابع هدف در ای. است

ناپذیر  پذیر و کنترل استفاده شده است تا آرایش بهینه شبکه در حضور منابع تولید پراکنده کنترل PSOاز الگوریتم  (2008

 .تعیین شود

 هدف با پراکنده تولید منابع انواع مختلفی از حضور درفعال  توزیع ی شبکه روزانه بازآرایی منظور  به جدید روشی مقاله این در

 های انرژی بر مبتنی پراکنده تولید منابع کردن مدل .است شده ارائه توزیع های شرکت برداری بهره های هزینه سازی کمینه

 نظر در بازآرایی، در پویا سازی مدل نتیجه در و یکلیدزن ی هزینه کردن لحاظ ها، آن تولید در قطعیت عدم وجود با تجدیدپذیر

 بر مرحله دو در روش مذکور نهایت در. است گرفته قرار توجه مورد تحقیق این در که است مواردی بار ساعتی تغییرات گرفتن

 .است دهش سازی پیاده زنی، کلید ی هزینه گرفتن نظر در با و شبکه تلفات کاهش هدف با IEEE باس 61 تست ی شبکه روی

 

 بهره هزینه کاهش منظور بهی توزیع فعال در حضور منابع تولید پراکنده  شبکه بازآرایی برای پیشنهادی روش

 برداری 
 فعال، توزیع های شبکه سوی به ها شبکه این رفتن و توزیع های شبکه در پراکنده تولید منابع مختلف انواع نصب گسترش با

به کارگیری انواع . است شده ها شبکه امنیت و کفایت برق، کیفیت اصالح سبب و کرده یداپ افزایش قدرت های سیستم کارایی

ی  هزینهاز جمله  شبکه یبردار بهره های نهیهزکل تواند  یم عیتوز یها شبکه ییهمزمان با بازآرا مختلف منابع تولید پراکنده

  .تلفات را کاهش دهد

ی توزیع فعال در حضور منابع تولید پراکنده و با هدف حداقل  بازآرایی شبکهبرای در این بخش ابتدا مراحل روش پیشنهادی 

 .برداری شبکه آورده شده است ی بهره کردن هزینه

 :باشد می زیر شرح به مورد نظر روش

 از یک هر ظرفیت و. N.C و N.O. کلیدهای موقعیت ها، شاخه امپدانس شبکه، ساختار شامل شبکه اطالعات دریافت( 6 گام

 .هیزاتتج

 (.بار نقاط از یک هر برای ساعتی تغییرات مثال) t∆ زمانی بازه یک در آن کردن فرض ثابت و بار به مربوط اطالعات دریافت

 مورد فصل و روز ساعت، به توجه با تجدیدپذیر تولید واحدهای از یک هر تولید احتمالی توزیع تابع به مربوط اطالعات دریافت

 .مطالعه

 .توزیع شبکه کلیدهای از یک هر برای یدزنیکل هزینه دریافت

 .تعیین ساختارهای شعاعی ممکن شبکه با رعایت قیود عملیاتی مختلف( 2گام 

 عدم گرفتن نظر در با( فتولتائیک سیستم و بادی توربین) تجدیدپذیر پراکنده تولید منابع خروجی توان میزان محاسبه( 8 گام

 .احتماالتی توزیع توابع به توجه با و ساعته 24 ی زهبا طول در ها آن خروجی توان در قطعیت

 .2زنی برای تمام ساختارهای ممکن گام کلید ی و هزینهانرژی تلفات  ی  محاسبه مجموع هزینه( 8گام 

 .و تعیین حداقل هزینه بهره برداری شعاعی ساختارهای تمام برای 8مقایسه هزینه های به دست آمده از گام ( 4گام 

  .تعیین ساختار بهینه با حداقل هزینه بهره برداریهایت در ن( 1گام 

 .هر مرحله پرداخته شده است کاملی از حیبه توض در ادامه این بخش
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 روش تعیین ساختارهای شعاعی ممکن شبکه

ز با بستن بعضی ا. بسته وجود دارد یباز و تعدادی کلید در حالت عاد یدر هر شبکه توزیع تعدادی کلید در حالت عاد

ای تغییر داد  توان مسیر شارش توان در شبکه توزیع را به گونه کلیدهای نرمال باز، و بازکردن همان تعداد کلید نرمال بسته، می

 نیشو ند به هم برداری می های توزیع همواره بصورت شعاعی بهره که ذکر شد شبکه یورط همان. که تلفات سیستم کاهش یابد

حال  نیحفظ گردد و در ع ییای باشد که ساختار شعاعی شبکه توزیع پس از انجام هر عمل بازآرا بازآرایی باید به گونه لیدل

 .نشود زولهیا یتغذیه شده و بار زیهمه بارها ن

در  دیکل N تیوضع شینما یبرا. است وتریرشته کد در کامپ کیساختار شبکه توسط  نییتع ییگام در حل مساله بازآرا نیاول

باز  تیوضع ی نشان دهنده 0بسته و  تینشان دهنده وضع 6 د،یهر کل یبرا. توان استفاده کرد یم یتیب Nکد  کی عیتوز دریف

 .دهد یرا نشان م دهایکل تیوضع( 66660666660)رشته کد  6نشان داده شده در شکل  دریبه عنوان مثال در ف. آن است

 

 
 ینریکد با حیتوض یشبکه نمونه برا: 1شکل 

 

کند رشته کد نیز تغییر خواهد کرد بنابراین مساله بازآرایی یک موضوع باینری است زیرا کل وضعیت  تغییر ها کلید اگر وضعیت

ساختار محتمل وجود دارد که برخی از  N2کلید،  Nبرای شبکه توزیع با . (Wang and Cheng, 2008) است 6و0شبکه شامل 

های مختلفی  روش .اعی خارج شده و برخی از بارها ایزوله شونداین ساختارها غیر ممکن بوده و ممکن است شبکه از حالت شع

 .ها پرداخته شده است برای نمایش وضعیت ساختارهای ممکن وجود دارد که در ادامه به شرح برخی از این روش

 .شبکه توسط آن یو بازساز یتصادف ینریکد با دیتول: روش اول

صورت  نیا ریشود در غ رهیذخ دیممکن بوده و با یدیشوند کد تول هیسمت تغذ کیها فقط از  باس روش اگر تمام نیا در

 .آن است یبودن زمان اجرا یروش طوالن نیا بیع. باشد یممکن م ریساختار مورد نظر غ

 .یمورد نظر به صورت دست یهاکد دیتول: دوم روش

با روش  سهیروش در مقا نیا. شوند یم رهیبرنامه ذخ سیب تایشده و در د دیتول یمورد نظر به صورت دست یهاروش کد نیا در

 .تر است عیاول سر

 هیتغذ دریف 8 یشود شبکه دارا یکه مشاهده م یطور همان. از روش مورد نظر پرداخته است یبه شرح کامل 2شکل : روش سوم

شبکه  یها باس تمام دیبا نیشود همچن جادیها ا دریف نیدر ب یا حلقه بسته چیه دینبا یحفظ شبکه به صورت شعاع یبرا. است

شوند و هر کد مربوط به ساختار  ییها شناسادریف نیممکن ب یرهایتمام مس دیبا نیابنابر. نشود زولهیا یشده و باس هیتغذ

 نیهمچن. ممکن است ریباشد کد غ کیاز  شتریها بمورد نظر تعداد صفراگر در کد  جهیدر نت. باشد 0 کی یشبکه فقط دارا

 .باشند 6شبکه  ییانتها یو بارها دریف یمربوط به ابتدا یها چیسوئ دیکه بااست  نیا گریمهم د تیمحدود

 : باشد یم ریها به شرح ز دریف نیب یارتباط یرهای، مس2شکل طبق

 یکدها)، شاخه سمت راست (62،61،67،61 یکدها)، شاخه سمت چپ (68،64،21،21،28 یکدها) نییپا شاخه

69،26،24.) 
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شبکه برابر با حاصل  ممکن یکل ساختارها. ممکن باشد یدیوجود داشته باشد تا ساختار تول 0 کی دیکد مذکور با 8در هر 

  10برابر  با  یدیممکن تول یتعداد ساختارها 2به عنوان مثال در شبکه موجود در شکل . باشد یم یدیتول یهاضرب تمام کد

 آمده دست به راست سمت شاخه کد 8 در پچ سمت شاخه کد 4 در پایین شاخه کد 1 حاصلضرب عدد از نیکه ا. باشد یم

 .است
 

 
 (IEEE باس 11) توزیع فیدر 3 شبکه: 2 شکل

 

حالت مختلف  261، 2مثال در شبکه موجود در شکل  یبرا. باشد یمورد مطالعه م یروش مذکور کاهش فضا یایاز مزا یکی

ر بوده ت روش مذکور سخت 2با  سهیروش در مقا نیا. باشند یممکن م ریغ هیحالت آن ممکن بوده و بق 10وجود دارد که فقط 

 :دهد یفلوچارت روش مذکور را نشان م 8شکل  .باشد یتر متر و معتبر عیآن سر یاما زمان اجرا

 

 
 مذکور روش فلوچارت: 3 شکل
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 با در نظر گرفتن عدم قطعیت ریپذ دیپراکنده تجد دیتول یواحدها یمحاسبه توان خروج

از  قیدق ینیب شیفراهم نبودن پاما . کرد مشخص را ها آن خروجی بایست توان می ابتدا منابع این حضور در سیستم مطالعات در

را با عدم  یدیو خورش یباد نیتورب یدیمورد مطالعه، مقدار توان تول یزمان یها در دوره دیتابش خورش زانیسرعت باد و م

توان توان  یم دیتابش خورش زانیم یساعت عیشده و توز ینیب شیسرعت باد پ یاحتمال عیبا توجه به توز. کند یمواجه م تیقطع

عدم  یساز از مدل یقسمت به شرح کامل نیدر ا .ها را به دست آوردنوع از واحد نیمربوط به ا تیاز عدم قطع یناش یخروج

شرح داده شده  واحدها با استفاده از روابط مربوطه نیا یتوان خروج زانیپرداخته شده و م یدیو خورش یتوان باد تیقطع

 .است

و میزان تابش سرعت باد  لینشان داده شده است که پروف (Atwa et al, 2010)و  (Daniel and Chen, 1991) در مراجع

برای محاسبه احتمال سرعت باد و میزان تابش . کند یم تیتبعو بتا  بلیوا عیاز تابع توز ترتیببه  نیمکان مع کیدر خورشید 

 :شوداستفاده می( 2)و ( 6)ین از معادالت خورشید در یک بازه مع

(6)                                                                                                                               dvvfGP

w

w

v

v

rwv 

1

2 

(2                               )                                                                                        

2

1

)(

y

y

s

s

bys dssfGP

 
v(f),s(f( که در این معادالت rb به ترتیب تابع توزیع وایبل و بتا ،w1w2 v,v

 
y1y2 و s,s مورد  ی به ترتیب ابتدا و انتهای بازه

 . باشد نظر می

 :دهد که عبارتند از و نیروگاه خورشیدی را نشان می توان خروجی یک توربین بادی ی همشخصبه ترتیب ( 4)و ( 8)روابط 

(8)                                                                                          
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circoکه v,v,v و باشد می بادی توربین قطع سرعت نامی، سرعت شروع، سرعت ترتیب بهawv  و هر بازهمقدار سرعت وسط 

ratedP تاس یباد نیتورب یتوان نام. 

    (4)                                                                                                   
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 .باشد زان تابش خورشید در توان نامی میمی rs توان نامی نیروگاه خورشیدی و ratedP میزان تابش خورشید،sکه

 :آید به دست می( 1)و ( 1)روابط های خورشیدی به ترتیب طبق  ی و سلولباد نیتوان متوسط هر تورب تیدر نها

(1 )                                                                                                                   
co
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با  ییدر مطالعات مدل شده و به صورت بارها PQ یها مذکور به شکل گره یدیو خورش یباد ریپذ دیقابل ذکر است منابع تجد

 .گردند یدر پخش بار وارد م یامپدانس منف

 

 موردی مطالعه
 شاده  ساازی  پیاده  IEEEباس  61توزیع  شبکه روی بر روش این پیشنهادی، روش یکارای و عملکرد ارزیابی و بررسی منظور به

شاکل  طوری که  همان. است KV 28این سیستم دارای ولتاز نامی . دهد شبکه را نشان می این خطی تک دیاگرام 2شکل . است

 . شبکه هستندهای باز  ، شاخه(61،26،21)هایی که با خط چین نشان داده شده است  دهد شاخه نشان می 2

ساه ناوع    یبار سااعت  راتییتغ 4شکل . ساعته استفاده شده است 24 ی بازه کی یاز اطالعات بار شبکه برا یساز هیبه منظور شب

 :دهد یرا نشان م یساز ادهیپ نیاستفاده شده در ا (I)ی و صنعت (C)ی تجار ،(R)ی بار خانگ

 

 

   شبکه بار ساعتی تغییرات: 4 شکل      

                

 شاده  پرداختاه  مختلاف  ساناریو  دو در نظار  ماورد  توزیع شبکه روزانه بازآرایی از آمده دست به نتایج از کاملی شرح به ادامه در

 .است

 

 DGشبکه بدون در نظر گرفتن  ییبازآرا

آورده شده ( پراکنده بدون در نظر گرفتن منابع تولید)فعال حاصل از بازآرایی شبکه توزیع غیرنتایج  از تحقیق، در این قسمت

( 9) ی معادله. باشد می ساعت هر در کلیدزنی و انرژی تلفات های هزینه مجموع سازی کمینه مرحله این در هدف تابع. است

 .است مذکور هدف تابع ی دهنده  نشان

(9)  SWLoss CostCostF 
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نتایج این حالت  ی دهنده  نشان 6جدول  .ی کلیدزنی است هزینه SWCost ی تلفات و هزینه LossCostتابع هدف،  Fکه 

 .باشد می

 .در نظر گرفته شده است (دالر 6/0) سنت 60زنی است در این تحقیق هزینه هر کلید قابل ذکر
 

 DG گرفتن نظر در بدون باس 11 شبکه بازآرایی از حاصل نتایج: 1 جدول

 

 فوقستون چهارم جدول . باشد مگاوات می 9187/61میزان کل تلفات روزانه شبکه حداقل  ،6 با توجه به ستون سوم جدول

همچنین ستون . باشد دالر می 771/6819ی حداقل هزینه کل تلفات روزانه شبکه است که این هزینه برابر با  دهنده  نشان

عدد  62ساعته  24ی  ل بازهی تعداد عملیات کلیدزنی بوده و قابل مشاهده است در طو نشان دهنده مذکورششم جدول 

 هزینه کل
($) 

 تعداد

 کلیدزنی

 هایکلید

 باز
 هزینه تلفات

($) 
 حداقل تلفات

(MW) 

هزینه خرید توان 
(/MWh$) 

 ساعت

1/714 0 69,67,21 1/714 0/6628 10 6 

9/071 0 69,67,21 9/071 0/0119 10 2 

1/424 0 69,67,21 1/424 0/0191 10 8 

1/424 0 69,67,21 1/424 0/0191 10 4 

66/814 0 69,67,21 66/814 0/6428 10 1 

61/891 0 69,67,21 61/891 0/2049 10 1 

27/972 0 69,67,21 27/172 0/8177 10 9 

21/121 2 67,26,21 21/121 0/4914 10 1 

49/911 0 67,26,21 49/911 0/9716 10 7 

18/98 0 67,26,21 18/98 0/1711 10 60 

18/98 0 67,26,21 18/98 0/1711 10 66 

12/062 2 69,67,21 16/162 0/1491 10 62 

10/198 2 64,69,67 10/898 0/1179 70 68 

11/109 0 64,69,67 11/109 0/9428 70 64 

92/261 0 64,69,67 92/261 0/1024 70 61 

91/816 0 64,69,67 91/816 0/1907 70 61 

98/68 2 69,67,21 92/78 0/9278 600 69 

79/169 0 69,67,21 79/169 0/7912 600 61 

641/408 0 69,67,21 641/408 6/1219 70 67 

618/104 0 69,67,21 618/104 6/9011 70 20 

648/00 0 69,67,21 648/00 6/9191 10 26 

608/71 2 69,67,21 608/91 6/279 10 22 

41/921 2 69,67,21 41/121 0/1104 90 28 

69/988 0 69,67,21 69/988 0/2188 90 24 
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در نهایت ستون آخر جدول موردنظر . باشد می( دالر 2/6)سنت  620کلیدزنی انجام شده است که هزینه کل کلیدزنی برابر با 

دالر  671/6817باشد که مقدار این هزینه نیز برابر با  های تلفات انرژی و کلیدزنی در یک روز می ی مجموع هزینه نشان دهنده

 .است

مگاوات است که هزینه  198/822، میزان توان مورد نیاز بارها در یک روز 4بق اطالعات بار روزانه شهر تبریز و مطابق شکل ط

 . باشد دالر می 96/21024خرید این میزان توان از شبکه باالدست براساس هزینه خرید برق در هر ساعت، 

های خرید برق از شبکه باالدست و هزینه  وز که شامل مجموع هزینهبرداری شرکت توزیع در یک ر ی بهره در پایان کل هزینه

 .دالر است 002/29874کلیدزنی است، برابر با 

 

 یدیو خورش یباد ریپذ دیشبکه با وجود منابع تجد ییبازآرا

 مقاله فرض این در. ساعته استفاده شده است 24پذیر برای یک بازه اطالعات توان خروجی منابع تجدید سازی از برای شبیه

کیلووات در شین  200و سیستم فتوولتائیک با ظرفیت  7 ی کیلووات در باس شماره 100 شده است توربین بادی با ظرفیت

 . نصب شده است 1 ی شماره

 1شکل و  1شکل که . باشد قابل محاسبه می قبلتوان خروجی توربین بادی و سیستم فتوولتائیک طبق روابط مذکور در بخش 

 . دهد واحدهای مذکور را نشان می توان خروجی

 

 

 بادی توربین خروجی توان: 5 شکل
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 فتوولتائیک سیستم خروجی توان: 1 شکل

 

 نشان 2 جدول .است ساعت هر در کلیدزنی و انرژی تلفات های هزینه مجموع سازی کمینه هدف تابع نیز مرحله این در

 هر ی هزینه نیز مرحله این در است ذکر قابل .باشد می پذیر تجدید نابعم وجود با شبکه بازآرایی از حاصل نتایج ی دهنده

 .است شده گرفته نظر در( دالر 6/0) سنت 60 کلیدزنی

 اول ی مرحله با مقایسه در که است مگاوات 0414/61 شبکه روزانه تلفات کل میزان حداقل ،2 جدول سوم ستون به توجه با

 دهنده نشان مذکور جدول چهارم ستون. است کرده پیدا کاهش درصد 1/4 حدود در و مگاوات 9611/0 میزان به تلفات

 هزینه اول ی مرحله با مقایسه در که باشد می دالر 721/6862 با برابر هزینه این که است شبکه روزانه تلفات کل هزینه حداقل

 ی دهنده نشان فوق جدول ششم تونس همچنین. است کرده پیدا کاهش درصد 6/4 حدود در و دالر 017/11 میزان به تلفات

 شده انجام کلیدزنی عدد 62 ساعته 24 ی بازه طول در اول، ی مرحله مطابق شود می دیده که است کلیدزنی عملیات تعداد

 ی دهنده نشان موردنظر جدول آخر ستون نهایت در. باشد می( دالر 2/6) سنت 620 با برابر کلیدزنی کل هزینه که است

 مقدار این. است دالر 621/6864 با برابر نیز هزینه این مقدار که باشد می روز یک در کلیدزنی و انرژی تلفات یها هزینه مجموع

 .است کرده پیدا کاهش دالر 611/11 حدود در اول، ی مرحله با مقایسه در نیز

مگاوات بوده که مطابق  198/822، میزان توان مورد نیاز بارها در یک روز 4طبق اطالعات بار روزانه شهر تبریز و طبق شکل 

در . شود مگاوات آن توسط سیستم فتوولتائیک تاًمین می 489/6مگاوات آن توسط توربین بادی و  182/9میزان  1و  1اشکال 

شود که هزینه خرید این میزان توان از  مگاوات توان مورد نیاز بارها، از شبکه باالدست خریداری می 1012/868نتیجه میزان 

ی اول، هزینه  باشد که در مقایسه با مرحله دالر می 69/21867ی باالدست براساس هزینه خرید برق در هر ساعت،  شبکه

 .دالر کاهش پیدا کرده است 14/901ی  مذکور به اندازه
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ی  نههای خرید برق از شبکه باالدست و هزی برداری شرکت توزیع در یک روز که شامل مجموع هزینه در پایان کل هزینه بهره

دالر و  901/910برداری، به میزان  ی اول هزینه کل بهره دالر است که نسبت به مرحله 271/21188کلیدزنی است برابر با 

 .درصد کاهش پیدا کرده است 91/2حدود 

 
 تجدیدپذیر منابع وجود با باس 11 شبکه بازآرایی از حاصل نتایج: 2 جدول

  هزینه کل

($) 

تعداد 

 کلیدزنی

 کلیدهای 

 زبا
 هزینه تلفات

($) 
حداقل تلفات 

(MW) 

هزینه خرید 

 ($MWh/)توان
 ساعت

9/904 0 69,67,21 9/904 0/0718 10 6 

1/771 0 69,67,21 1/771 0/091 10 2 

4/41 0 69,67,21 4/41 0/011 10 8 

4/479 0 69,67,21 4/479 0/0112 10 4 

7/182 0 69,67,21 7/182 0/6227 10 1 

64/216 0 69,67,21 64/216 0/6911 10 1 

29/07 0 69,67,21 29/07 0/8811 10 9 

21/01 2 67,26,21 21/11 0/486 10 1 

48/912 0 67,26,21 48/912 0/9279 10 7 

47/  484  0 67,26,21 47/484 0/1287 10 60 

47/81 0 67,26,21 47/81 0/1221 10 66 

49/672 2 69,67,21 41/776 0/1194 10 62 

41/926 2 64,69,67 41/126 0/1617 70 68 

12/879 0 64,69,67 12/879 0/1788 70 64 

19/771 0 64,69,67 19/771 0/9111 70 61 

94/811 0 64,69,67 94/811 0/1211 70 61 

90/081 2 69,67,21 17/181 0/1714 600 69 

71/114 0 69,67,21 71/114 0/7111 600 61 

641/10 0 69,67,21 641/10 6/1611 70 67 

612/127 0 69,67,21 612/127 6/1716 70 20 

642/88 0 69,67,21 642/88 6/9976 10 26 

608/12 2 69,67,21 608/82 6/2761 10 22 

41/411 2 69,67,21 41/211 0/1419 90 28 

69/114 0 69,67,21 69/114 0/2162 90 24 

 

 نتیجه گیری
ابتدا روشی . در حضور انواع مختلف منابع تولید پراکنده مورد بررسی قرار گرفته استهای توزیع  در این مقاله بازآرایی شبکه

در ادامه به بررسی . جهت یافتن تمام ساختارهای شعاعی ممکن شبکه مورد نظر با حفظ قیود عملیاتی مختلف ارائه گردید
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در نهایت روش مذکور بر . ها پرداخته شد نمنابع تولید پراکنده تجدیدپذیر با در نظر گرفتن عدم قطعیت در توان خروجی آ

این امر است که عالوه بر  ی ها نشان دهنده نتایج حاصل از شبیه سازی. سازی شده است پیاده IEEEباس  61روی شبکه 

برداری شبکه از جمله  های بهره کل هزینهها سبب بهبود عملکرد شبکه شده و  DGبازآرایی، جاگذاری مناسب انواع مختلفی از 

 . تلفات سیستم به مقدار قابل توجهی کاهش میابدی  هزینه
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