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، اثرات برق  به شبکهپراکنده  نیروگاه های تولیداتصال  -چکیده

یت از جمله کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلمختلفی 

        ایناطمینان شبکه را خواهند داشت. عدم جایابی مناسب 

در شبکه باعث افزایش تلفات  و باال رفتن هزینه های تولید  نیروگاه ها

گیری منابع بکار  کی دیگر از قیدهای مهم برایو انتقال می شود. ی

یرا ،نده، وقوع حالت جزیره ای استتولید پراک زمانی که به هر  ز

در شبکه خطایی رخ داده و رله ها سیستم را از شین مرجع جدا دلیلی 

 منابع این کنند، سیستم دچار خاموشی کامل می شود، در حالی که

 .حدودی از مصرف کنندگان را دارندتوانایی تامین توان تعداد م

را بنابراین الزم است با روش های بهینه سازی، جایابی این نیروگاه ها 

با در نظر گرفتن حالت جزیره ای انجام گیرد. بدین ترتیب که در شبکه 

ین کاهش  محل نصب و ظرفیت آنها چنان تعیین شود که بیشتر

وقوع با در نظر گرفتن  و حفظ پروفیل ولتاژ یکنواخت تلفات شبکه

پروفیل ولتاژ در این مقاله  له به وجود آید.أقیود مسو  حالت جزیره ای

را با در نظر گرفتن وقوع حالت  IEEEیک سیستم استاندارد و تلفات 

جزیره ای برای منابع تولید پراکنده آن و بدون در نظر گرفتن این شرط 

  قرار داده شده است. مورد تحلیل

لفات، جایابی بهینه، تولید پراکنده، کاهش ت –یدیکلمات کل
یتم رقابت استعماری.  حالت جزیره ای، الگور

  مقدمه -۱

عیت دنیا و توسعه تکنولوژی و اقتصاد، باعث افزایش مافزایش ج

  تقاضا در مصرف الکتریسیته شده است. سرمایه گذاری و بهره برداری از 

اگر چه می تواند پاسخ گوی این  ،نیروگاه های جدید برای تامین انرژی

نیاز به زمان زیاد، مکانی گسترده احداث این نیروگاه ها موضوع باشد، اما 

امروزه با رشد و گسترش تکنولوژی و به منظور  و هزینه هنگفتی دارد.

پاسخ گویی به نیاز مصرف کنندگان در حداقل زمان ممکن و با هزینه ای 

    کار در دستور مناسب، توسعه منابع تولید پراکنده به صورت جدی 

تعریف و محدوده تولید  ان صنعت برق قرار گرفته است.دولت ها و طراح

 ورها و مراجع علمی مختلف، متفاوتتوان منابع تولید پراکنده در کش

هستند. اما وجه مشترک این تعریف ها، تامین توان مورد نیاز در محل 

یا در و  کیلو ولت) ۲۰(معموال کمتر از مصرف و در سطح ولتاژی پایین

تر این تقاضا در سیستم بیش .]۱[صرف کننده استمحد ولتاژ مورد نیاز

و به دلیل دور بودن از منابع تولید نیرو، سیستم توزیع همیشه با  توزیع  بوده

از این  جود تلفات زیاد رو برو بوده است،یداری ولتاژ و واچالش های ناپ

، بهبود پروفیل ]۲[کاهش تلفات صال منابع تولید پراکنده می تواناترو با 

و نیز بهبود اعوجاج  ]۴[افزایش قابلیت اطمینان سیستم، ]۳[ولتاژ

این تاثیرات  .کردمشاهده سیستم  دررا  ]THD(]۳(هارمونیکی کلی ولتاژ

در صورت عدم جایابی مناسب، بسته به مکان نصب منابع است و کامال وا

 ممکن است نتایج معکوس داشته و باعث افزایش هزینه ها نیز شود. 

حالت  نده،دهای مهم برای بکار گیری منابع تولید پراکیکی دیگر از قی

زمانی که به هر دلیلی در شبکه خطایی رخ داده و  زیراجزیره ای است. 

سیستم را از شین مرجع جدا کنند، سیستم دچار خاموشی  یحفاظت اجزاء

کامل می شود، در حالی که منابع تولید پراکنده توانایی تامین توان تعداد 

بنابراین الزم است با روش های  د.صرف کنندگان را دارنمحدودی از م

   حالت  گرفتن  نظر  در این نیروگاه ها در شبکه با  بهینه سازی، جایابی 

ای انجام گیرد. بدین ترتیب که محل نصب و ظرفیت آنها چنان  جزیره

شبکه با در نظر  و بهبود پروفیل ولتاژ تعیین شود که بیشترین کاهش تلفات

  له به وجود آید.أقیود مسگرفتن 

مکان و اندازه سازی روش ها و الگوریتم های متعددی برای بهینه 

شده است. ازجمله این  لید پراکنده با معیار های مختلف انجامومنابع ت

، ]۶[، الگوریتم ازدحام ذرات]۵[الگوریتم ژنتیکمی توان به  روش ها

الگوریتم کلونی  ،]۸[، الگوریتم موچگان]۷[الگوریتم جستجو ممنوعه

 .اشاره کرد ]۹[زنبور عسل
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بهینه منابع تولد پراکنده  تعیین اندازه و مکاندر مقاله حاضر عالوه بر  

 نیز جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات، وقوع حالت جزیره ای 

 .است گرفتهمورد بررسی قرار  توسط الگوریتم رقابت استعماری

 توان لمد نظر از پراکنده تولید انواع -۲

تولیدات پراکنده براساس  ]۱۰[طبق تعریف تولید پراکنده در مرجع 

 ار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:همدل توان به چ

 کند : فقط توان اکتیو تامین می۱نوع

این منابع فقط توانایی تولید توان اکتیو دارند. سلول های 

جریان برق  کهنمونه ای از این دسته هستند  )Photovoltaic(خورشیدی

مستقیم را از نور خورشید تولید می کنند. از معایب این منابع عدم تامین 

به ، تولید توان کم، نیاز  )DC(، تولید برق مستقیم)0 =(توان راکتیو

وسایل ذخیره ساز مثل باتری و هزینه تمام شده باالی آن می باشد. از 

 است.آسان   ده و نصباک و بدون آالینمزایایی آن تولید انرژی پ

 : فقط توان راکتیو تامین می کنند۲نوع

این منابع به عنوان تامین کننده توان راکتیو در نظر گرفته می شوند. 

ماشین  ،کندانسور سنکرون از این نوع هستند. کندانسور سنکرون

سنکرونی است که بدون بار و به منظور بهبود شرایط شبکه با کنترل 

البته خازن های  ).0 =تیو تولید یا جذب می کند(تحریک آن توان راک

با این تفاوت که کنترلی در  ه نیز در این دسته قرار می گیرند،جبران کنند

 ثابت است. آن تزریق توان راکتیو وجود ندارد و میزان

 : توان اکتیو تولید و توان راکتیو مصرف می کند۳نوع

راکتیو جذب می کنند. به عنوان توان اکتیو تولید و توان  ،این منابع

نمونه توربین های بادی در این دسته قرار می گیرند که از ژنراتورهای 

. توان راکتیوی که در این منابع کنندالقایی برای تولید توان استفاده می 

 مصرف می شود از طریق معادله زیر با توان اکتیو ارتباط دارد:

                                   )۱(  

 : منابع تنظیم کننده ولتاژ باس۴نوع

     تولید یا مصرف را  این منابع ضمن تامین توان اکتیو، توان راکتیو 

ژنراتورهای سنکرون از این  متصل به آن ثابت بماند. سمی کنند تا ولتاژ با

 دسته هستند.

 لهمسأ بیان -۳

ر گرفتن معیارهای مناسب جهت رسیدن به در هر بهینه سازی، در نظ

. از آنجا که جواب منطقی و درست از اهمیت بسیاری برخوردار است

     ن به کمترین تلفات ممکن و بهبود پروفیل ولتاژهدف این مقاله رسید

 .پرداخته خواهد شدبه معرفی معیارها در ادامه از این رو می باشد، 

 معیار تلفات  -۳-۱

  :]۱۱[محاسبه تلفات سیستم استفاده می شود برای از معادالت زیر

)۲(                      

 

                                                              )۳(  

                                                          )۴(  

مقاومت   وبه ترتیب توان راکتیو و اکتیو  تزریقی به شبکه  و که

  ام است.باس  و زاویه به ترتیب ولتاژ و  و     و باس  بین باس 

 در واقع تلفات سیستم به صورت کلی از رابطه زیر بدست می آید.

                                                                  )۵(  

میزان توان مصرفی بار سیستم  ، کل تلفات سیستم که در آن 

 کل توان تولید شده در سیستم می باشد. و 

 معیار ولتاژ -۳-۲

جهت سنجش بهبود پروفیل ، دو معادله ای درجه ]۱۲[در مرجع 

 ولتاژ به صورت زیر معرفی کرده است:

                                       )۶(  

 ، است امباس   )Voltage Profile( پروفیل ولتاژ شاخص 
با حداقل ولتاژ مجاز برابر   ،پریونیت ۱ولتاژ نامی سیستم برابر  

است. با  ۱٫۰۶حداکثر ولتاژ مجاز سیستم برابر  پریونیت و  ۰٫۹۵

 ۱نیز برابر   ،شود ۱توجه به معادله باال اگر ولتاژ باس مورد نظر برابر 

 )(یا حداقل )(خواهد شد. اگر ولتاژ باس برابر ولتاژ حداکثر

خروج از محدوده مقداری منفی شود، شاخص برابر صفر و در صورت 

 خواهد شد. 

  که به صورت زیر تعریف  است تمسیسکل   ،شاخصمیانگین 

 :می شود 

                                        (۷) 

د پروفیل ولتاژ در تابع هدف مورد ) برای سنجش میزان بهبو۱۰رابطه (

 استفاده قرار خواهد گرفت.

 تابع هدف -۳-۳

تابع برازندگی که مورد بررسی قرار گرفته، کاهش تلفات و بهبود 

آن را بر اساس موارد توضیح داده شده در باال، می توان  و بودهپروفیل ولتاژ 

 به صورت زیر در نظر گرفت:

                               )۸(  
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 ضریب جریمه  کل تلفات سیستم و در معادله باال 

)Penalty Factor(   است که با توجه به تاثیر بیشتر یا کمتر پروفیل ولتاژ

 ،یاقل سازدجهت ح منفی عالمت در تابع هدف می توان آنرا تغییر داد.

 در کل تابع هدف ضرب شده است.

 استعماری رقابت الگوریتم  -۴

در سال  ١اولین با توسط اسماعیل آتش پز و کارلوکاس این الگوریتم

اجتماعی -که از یک پدیده تاریخی  این الگوریتم .]۱۳[معرفی شد ۲۰۰۷

مانند سایر روش های بهینه سازی تکاملی، با تعدادی است ،الهام گرفته 

شروع می شود. در این الگوریتم هر عنصر تصادفی  جمعیت اولیه

تعدادی از بهترین عناصر به منزله ی  .استکشور نماد یک جمعیت 

 در نظر گرفته ٣جمعیت به منزله مستعمره انتخاب و باقیمانده ٢استعمارگر

 برای پیاده سازی این الگوریتم، در ابتدا یک آرایه . شده است

           به صورت زیر تعریف  و أله در نظر گرفتههای مسُبعدی از متغییر

 می شود.

                                      )۹(  

به ازای متغییرهای  مقدار تابع هدف با ارزیابی تابع 

 ) بدست می آید، بنابراین داریم:(

                 )۱۰(  

کشور اولیه به صورت تصادفی  برای شروع الگوریتم، تعداد 

تا از بهترین اعضای این جمعیت(کشورهای  ایجاد می شود. تعداد 

) به ( استعمارگر و بقیه آنها دارای کمترین مقدار تابع هدف) به عنوان

نظر گرفته می شوند. برای تقسیم مستعمره ها بین  در عنوان مستعمره

امپراطوری ها، به هر امپراطوری تعدادی کشور متناسب با قدرت آنها 

 تعلق می گیرد. این عمل توسط رابطه زیر انجام می شود:

                             )۱۱(  

اولیه کشورهای مستعمره تحت سلطه  تعداد در این رابطه 

 می باشد.مستعمره کشورهای تمام تعداد  و ام امپراطور 

   سیاست جذب و رقابت استعماری ،دو رکن اساسی این الگوریتم

. براساس سیاست جذب، امپراطوری ها سعی در به سلطه باشدمی 

کشیدن مستعمره ها با تغییر فرهنگ و زبان آنها دارند. این سیاست منجر به 

 ).۱(شکل  گرایش و حرکت مستعمره ها به سمت امپراطوری ها می شود

                                                           
١ Caro Lucas  
٢ imperialist 
٣ colony 

 
 
 

فاصله بین مستعمره و  اعدادی تصادفی و θپارامتر های 

که به صورت زیر نمایش داده می شود:بوده استعمارگر 

                              θ                                )۱۲(  

                               )۱۳(  

اعدادی اختیار و تعیین کننده محدوده جستجو در  و  در رابطه باال 

اگر درحین حرکت به سمت امپراطوری،  اطراف امپراطوری می باشد.

به  مستعمره به موقعیت بهتری برسد جای این دو عوض خواهد شد.

به آن را  ی کشور مستعمره، امپراطوری و تمام مستعمره هاعبارت دیگر 

 آورد.خواهدسلطه در 

استعماری، هر امپراطوری که نتواند بر قدرت خود  بر اساس رقابت

بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست دهد، حذف خواهد شد. این 

حذف شدن به صورت تدریجی اتفاق می افتد. بدین ترتیب که امپراطوری 

مستعمره های خود را در این رقابت از  ضعیف ترین ضعیف تر به تدرج

ود امپراطور باقی بماند. در این موقع تا زمانی که تنها خ می دهد دست

خود امپراطوری به عنوان یک مستعمره به مستعمرات دیگر امپراطوری ها 

  اضافه می شود.

 
 

برای مدل سازی این رقابت، ابتدا باید احتمال تصاحب مستعمرات 

به صورت زیر  با در نظر گرفتن هزینه کل امپراطوری،توسط هر امپراطوری 

 : محاسبه شود

                             )۱۴(  

نحوه حرکت مستعمرات به سمت امپراطوری ها(سیاست  :۱شکل

 جذب)

 نحوه رقابت استعماری :۲شکل
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هزینه  ام و  هزینه کل امپراطوری  در این رابطه 

کل نرمالیزه شده آن می باشد. حال با داشتن هزینه کل نرمالیزه شده، 

ه صورت زیر بدست  احتمال تصاحب مستعمره توسط هر امپراطوری ب

 می آید:

                    )۱۵(  

باید توجه داشت که مستعمره مذکور توسط قوی ترین امپراطوری 

تصاحب نخواهد شد، بلکه امپراطوری های قوی تر احتمال تصاحب 

 امکان پذیر است.  ٤بیشتری دارند. این کار توسط چرخ رولت

 
 

 

 سیستم مشخصات و محدودیت -۵

که مطابق با  مورد استفاده درسیستممنابع تولید پراکنده  مشخصات

 می باشد:به صورت زیر  انتخاب شده، IEEEاستاندارد 

 

                                                           
٤ Roulette wheel 

 

ظرفیت 

 حداکثر
Mw 

ظرفیت 

 کثرحدا

Mvar 

ظرفیت 

حداقل 

Mvar 

 نماد  نوع اندازه ولتاژ

۴۰ ۵۰ ۴۰-  ۱٫۰۴۳ ۴  

۰ ۴۰ ۴۰- ۱٫۰۱ ۲  

۰ ۴۰ ۱۰- ۱٫۰۱ ۲  

۰ ۲۴ ۶- ۱٫۰۸۲ ۲  

۰ ۲۴ ۶- ۱٫۰۷۱ ۲  

۰ ۱۹ _ _ ۲  

۰ ۴٫۳ _ _ ۲  

 سیستم مورد مطالعه -۵-۱

است. شین  IEEEباسه استاندارد  ۳۰سیستم مورد مطالعه، سیستم 

 پریونیت و زاویه صفر می باشد.  ۱٫۰۶با ولتاژ  ۱ن شماره مرجع، شی

 
 

 بحث و نتایج -۶

متغییر موجود در مسأله، در نرم افزار  ۷سیستم مورد نظر با 

) برنامه نویسی شده و به وسیله پخش بار MATLAB 2012bمتلب(

 نیوتن_ رافسون مورد تحلیل قرار گرفته است. 

 بق قوانین احتمال برابر:تعداد تمام حالت های ممکن جایابی ط

     )۱۶(       

ت آمده بسیار بزرگ بوده و در عدد بدس همانطور که مشاهده می شود،

کن یا غیر مم ،دن بهینه ترین حالت ه آن برای بدست آورمحاسبعمل 

تعداد  ،۱۰۰عیت اولیه مدر اجرای الگوریتم تعداد ج بسیار زمان بر است.

 است. ۱۵۰و تعداد تکرارها برابر  ۱۰امپراطوری 

یتم استعماری :۳شکل  فلوچارت الگور

 IEEEباسه ۳۰نمای تک خطی سیستم  :۴شکل

 همشخصات منابع تولید پراکند  :۱جدول 
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نمایش داده ه مطالع مورد حالت ۴در جدول زیر نتایج بدست آمده از 

ده یا جبران کننده در شده است. حالت اول زمانی که هیچ تولید کنن

مکان  IEEEوم مکان هایی که طبق استاندارد حالت د سیستم نیست،

حالت سوم مکان یابی توسط الگوریتم استعماری بدون گذاری شده اند،

در نظر گرفتن وقوع حالت جزیره ای و حالت چهارم مکان یابی  توسط 

 )(الگوریتم استعماری با در نظر گرفتن وقوع حالت جزیره ای

 و کاهش تلفات بود پروفیل ولتاژ،نمودار های به است. در نهایت

 نمایش داده خواهد شد.در هر چهار حالت ذکر شده  همگرایی الگوریتم

که  بدست آمده در هریک از حاالت را نشان می دهدنتایج  ۲جدول 

محدوده  ازو ولتاژ هیچ یک از باس ها  پروفیل ولتاژ بهبود پیدا کرده در آن

  .بور نکرده استتعیین شده ع

 )pu(: ولتاژ سیستم ۲جدول 

ICA With 
Island 

ICA IEEE Without 
DG 

 شماره باس

۱٫۰۶ ۱٫۰۶ ۱٫۰۶ ۱٫۰۶ ۱ 

۱٫۰۳۲۰ ۱٫۰۳۸۱ ۱٫۰۴۳ ۰٫۹۴ ۲ 

۱٫۰۳۶۰ ۱٫۰۳۴۰ ۱٫۰۲۱۵ ۰٫۸۹۶۴ ۳ 

۱٫۰۲۱۶ ۱٫۰۳۱۲ ۱٫۰۱۲۹ ۰٫۸۶۱۸ ۴ 

۰٫۹۹۶ ۱٫۰۴۳۰ ۱٫۰۱ ۰٫۸۱۹۷ ۵ 

۱٫۰۲۰۱ ۱٫۰۲۹۶ ۱٫۰۱۲۱ ۰٫۸۳۵۱ ۶ 

۱٫۰۳۰ ۱٫۰۲۷۴ ۱٫۰۰۳۴ ۰٫۸۱۸۷ ۷ 

۱٫۰۱۴ ۱٫۰۲۲۰ ۱٫۰۱ ۰٫۸۱۷۶ ۸ 

۱٫۰۵۰۷ ۱٫۰۶۳۹ ۱٫۰۵۱ ۰٫۸۱۶۸ ۹ 

۱٫۰۵۶ ۱٫۰۵۹۰ ۱٫۰۴۴۴ ۰٫۷۹۹۵ ۱۰ 

۱٫۰۵۰۷ ۱٫۰۶۳۹ ۱٫۰۸۲ ۰٫۸۱۶۸ ۱۱ 

۱٫۰۵۴۳ ۱٫۰۶۸۴ ۱٫۰۵۷۴ ۰٫۸۳۲۳ ۱۲ 

۱٫۰۵۴۳ ۱٫۰۶۸۴ ۱٫۰۷۱ ۰٫۸۳۲۳ ۱۳ 

۱٫۰۴۰۷ ۱٫۰۵۵۵ ۱٫۰۴۲۴ ۰٫۸۱۰۸ ۱۴ 

۱٫۰۳۷۴ ۱٫۰۵۲۶ ۱٫۰۳۷۸ ۰٫۸۰۲۸ ۱۵ 

۱٫۰۴۷۹ ۱٫۰۶۲۴ ۱٫۰۴۴۷ ۰٫۸۰۹۱ ۱۶ 

۱٫۰۴۸۳ ۱٫۰۶۳۲ ۱٫۰۳۹۱ ۰٫۷۹۵۵ ۱۷ 

۱٫۰۳۱۹ ۱٫۰۴۷۲ ۱٫۰۲۷۹ ۰٫۷۸۵۶ ۱۸ 

۱٫۰۳۱۷ ۱٫۰۴۷۰ ۱٫۰۲۵۳ ۰٫۷۷۹۶ ۱۹ 

۱٫۰۳۷ ۱٫۰۵۲۳ ۱٫۰۲۹۳ ۰٫۷۸۳۵ ۲۰ 

۱٫۰۳۶ ۱٫۰۵۸۰ ۱٫۰۳۲۱ ۰٫۷۸۳۹ ۲۱ 

ICA With 
Island 

ICA IEEE Without 
DG 

 شماره باس

۱٫۰۳۷۴ ۱٫۰۵۸۳ ۱٫۰۳۲۷ ۰٫۷۸۴۹ ۲۲ 

۱٫۰۲۸ ۱٫۰۴۵۱ ۱٫۰۲۷۲ ۰٫۷۸۵۴ ۲۳ 

۱٫۰۲۳۹ ۱٫۰۴۳۴ ۱٫۰۲۱۶ ۰٫۷۷۳ ۲۴ 

۱٫۰۳۲۵ ۱٫۰۳۸۲ ۱٫۰۱۸۹ ۰٫۷۸۶۸ ۲۵ 

۱٫۰۳۱۱ ۱٫۰۲۰۹ ۱٫۰۰۱۲ ۰٫۷۶۳۶ ۲۶ 

۱٫۰۳۷۷ ۱٫۰۴۳۳ ۱٫۰۲۵۷ ۰٫۸۰۶۷ ۲۷ 

۱٫۰۱۸۳ ۱٫۰۲۷۲ ۱٫۰۱۰۷ ۰٫۸۲۵۱ ۲۸ 

۱٫۰۱۸۲ ۱٫۰۲۲۶ ۱٫۰۰۵۹ ۰٫۷۸۰۶ ۲۹ 

۱٫۰۰۶۹ ۱٫۰۱۰۰ ۰٫۹۹۴۵ ۰٫۷۶۵۶ ۳۰ 

 

از میزان توان تولیدی هر یک از منابع تولید پراکنده را پس  ۳جدول 

گرفته شده برای که از میزان در نظر  رای هر یک از حالت ها  نشان داده،اج

در  ۴از تولید توان کندانسور اند. در جدول باال می توان نکرده  آنها تجاوز

حالت الگوریتم استعماری بدون در نظر گرفتن حالت جزیره ای به دلیل 

 را حذف کرد.و آن  نظر  یزان کم توان تولیدی ،صرفم

یک از منابع: ۳جدول   میزان تولید هر

ICA With 
Island 

ICA IEEE منبع 

۴۰+j۴۶٫۲۷ ۴۰+j۴۸٫۲۱ ۴۰+j۴۸٫۸   

۴۰j ۴۰j ۳۵٫۹۹j   

۳۶٫۵۸ j ۳۰٫۷۴ j ۳۰٫۷۶ j  

۱۳٫۳۲j ۱۴٫۷۵j ۱۶٫۱۱j  

۸٫۳۷j ۰٫۷۴۶j ۱۰٫۴۱j  

۱۹j ۱۹j ۱۹j     

۴٫۳j ۴٫۳j ۴٫۳j     
       

می دهد.  را نشان سیستم و مکان تولیدهای پراکنده میزان تلفات ،۴جدول

شده ده بصورت نمودار نشان دا  ۵در شکل ر ای مقایسه، این مقادیبر

در  ولی ،بوده. تلفات در حالت بدون منابع تولید پراکنده بسیار زیاد است

الگوریتم رقابت در حالت  دیگر به یکدیگر نزدیک هستند و سه حالت

ن مقدار تلفات  کمتری،جزیره ایاستعماری بدون در نظر گرفتن حالت 

      فات با در نظر گرفتن وقوع حالت میزان تلاگر چه  .دست می آیدب

 اما،است  از الگوریتم رقابت استعماری کیلو وات بیشتر ۴۷۸ره ای جزی

باس شماره  توانایی تامین بار ،نهنگام وقوع خطا در سیستم ژنراتور سنکرو

حالت جزیره رخ می دهد اما تلفات آن IEEE  در استانداردرا دارد.  ۷
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ا در نظر گرفتن الگوریتم استعماری ب مگاوات بیشتر از حالت۲٫۷۸۱

هنگام جزیره دربامقایسه میزان توان تامین شده  .حالت جزیره ای می باشد

    تامین IEEEنسبت به استاندارد  نراتور سنکرون بار بزرگتری را بودن، ژ

 می کند.

یتم :۴جدول  نتایج حاصل از اجرای الگور

 )( مکان  

 Without DG __ خیر ۳۴٫۶۵۷

 بله ۱۷٫۵۵۹
 

IEEE 

ICA خیر ۱۴٫۳

 بله ۱۴٫۷۷۸
 

ICA With Island 

 

 
        میزان ولتاژ هر یک از باس ها را بر حسب پریونیت نشان ، ۶شکل 

پروفیل ولتاژ در حالت بدون تولید پراکنده از میزان استاندارد  می دهد.

در سه حالت دیگر ، باعث کاهش شدید ولتاژ می شودعبور کرده و 

      از مقدار تعیین شده(استاندارد) تجاوز نکرده و پروفیل ولتاژ ولتاژها،

 .را تولید می کنند پریونیت ۱٫۰۲نواختی با میانگین حدود یک

 
 

) نشان داده شده که نمودار همگرایی تابع هدف(، ۷در شکل      

 تکرار به مقدار بهینه رسیده است. ۱۰۰بعد از حدود 

 

  
 

 گیری نتیجه -۷

رقابت استعماری و اعمال  شرایط  با اجرای الگوریتم در این مقاله 

پروفیل  تلفات و  بهبود عالوه بر کاهش ،بر اجرای این الگوریتم خاص

 در نتایج بدست آمده،. ت جزیره ای نیز تضمین شده استالولتاژ، وقوع ح

به درصد ظرفیت خود  ۵۷ با منبع تولید پراکنده در هنگام جزیره بودن

این میزان در استاندارد  توان تحویل می دهد، در حالی که  مصرف کننده

IEEE  ،۵۴  درصد می باشد. این موضوع اهمیت در نظر گرفتن تمام

 نشان می دهد. آوردن مکان بهینه را بدست شرایط حاکم بر
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یک از حالت ها :۵شکل  میزان تلفات سیستم در هر

 پروفیل ولتاژ سیستم  :۶شکل

 نمودار همگرایی تابع برازندگی :۷شکل
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