
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  یع با استفاده از الگوریتم جستجوي نسبیت عاممنابع تولید پراکنده در شبکه توزیابی مکان

  ،3رضا غالم نژاد،2محمد هادي کریمی،1*,مهدي تیموري
بوشهر، ایران ،نشگاه آزاد اسالمی، داگروه مهندسی برق، واحد بوشهر-1 بوشهر، ایران ،نشگاه آزاد اسالمی، داگروه مهندسی برق، واحد بوشهر-1

  ر، ایرانگروه مهندسی برق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشه-2

     مهندس برق، پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس، بندرعباس، ایران-3

خالصه

جهت حداقل سازي و کاهش تلفات در  (DG)یابی بهینه تولید پراکنده محاسبات نرم، براي مکان مبنايبرروشیمقالهایندر
ها کمینه می گردد.  DGساعته براي ظرفیت ثابت از  24شود. در این مسأله مجموع تلفات براي یک بارگذاري   شبکه توزیع ارائه می

 DGیابی و تعیین همزمان قدرت تولیدي اي تعریف می گردد که می توان از آن براي مکانبدین منظور یک تابع هدف سراسري به گونه DGیابی و تعیین همزمان قدرت تولیدي اي تعریف می گردد که می توان از آن براي مکانبدین منظور یک تابع هدف سراسري به گونه
ها.   DGکتیو وظرفیت توان راکتیوهاي نصب ، اندازه ظرفیت توان اها بکار گرفت. در این تابع هدف متغیرهاي کنترل عبارتند از؛ مکان

جستجوي سازي سراسري با استفاده از الگوریتم پیاده سازي شده و مسأله بهینه IEEEشینه33سیستمرويبرپیشنهاديروش
یابی نصب  دهد که این روش را می توان به طور گسترده براي مکان  سازي نشان میحل شده است. نتایج حاصل از شبیه نسبیت عام

DGها بکار برد.اي بین انواع آنها و مطالعات مقایسه

  .، شبکه توزیعجستجوي نسبیت عاممکان یابی تولیدات پراکنده، الگوریتم کلمات کلیدي: 

  مقدمه .1

گرایشباعثارزانوپاكانرژيبهنیازوتقاضاافزایشهمراهبهپذیرتجدیدمنابعتکنولوژيحوزهدراخیرهايپیشرفت
شدهمطالعهوصحیحطوربهکهصورتیدرقدرتسیستمدرپراکندهتولیدواحدهايگیريقرار.استشدهپراکندهتولیدبهافزونروز شدهمطالعهوصحیحطوربهکهصورتیدرقدرتسیستمدرپراکندهتولیدواحدهايگیريقرار.استشدهپراکندهتولیدبهافزونروز

  ].1انجامد [بهبود پروفیل ولتاژ میوتلفاتسیستم،کاهشپایداريبهگیردانجام
استشدهدادهنشانمختلفبارهايمدلباتوزیعايهسیستمدرپراکندهتولیدواحدهاياندازهومکانتخمین،]2[مرجعدر 

 وتجاريصنعتی،خانگی،بارهايمدلبهبارمقالهایندر. باشدمیDG١واحدهايریزيبرنامهبرايهدفهچندسازيبهینهیککه
نظردرباپراکندهتولیدهايواحدبهینهتشخیصآنالیز]3[مرجع.است شدهحلژنتیکالگوریتمبالهأومسشدهبنديتقسیمغیره 

ظرفیتبهینهتعیینوجایابیلهأمسمرجعایندر. دهد  مینشانراتوزیعشبکهدرهاشینولتاژبهبودوتلفاتکاهشگرفتن
دهشاستفادهحساسیتآنالیزازلهأمسحلبراي. استشدهحلولتاژپایداريافزایشوتلفاتکاهشهدفباپراکندهتولیدواحدهاي

  .  است
پیشنهادرایک  تطبیقیداروزنذراتی اجتماعسازيبهینهروشازاستفادهباپراکندهتولیدواحدچندبهینهجایابی]4[مرجع

در. باشد  میولتاژمحدودهحفظباحقیقیتوانتلفاتکردنکمینهآنهدفوداردراذراتسرعتکنترلتوانایی  APSO. دهدمی
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، نوع )ژنراتور سنکرون(تولید می کنندراکتیوواکتیوتوانهایی، کهDGلشامنوع اول  کهشوندمیلحاظDGوعنچهار  مرجعاین
فقطکههایی DG، نوع سوم شامل )ژنراتورهاي القایی(کنندمیمصرفراکتیوتوانوتولیداکتیوتوانهایی که  DGدوم شامل 

مرجع .کنند (کندانسور)میتامینراکتیوتوانفقطهایی کهDGو نوع چهارم شامل ) يمنابع اینورتر(کنندمیتامیناکتیوتوان
تلفاتکاهشهايکلی روشمروربهمرجع  ایندر. پردازدمیپراکندهمنابع تولیدبهینهمکان یابی  باتلفاتکاهشبررسیبه]5[ تلفاتکاهشهايکلی روشمروربهمرجع  ایندر. پردازدمیپراکندهمنابع تولیدبهینهمکان یابی  باتلفاتکاهشبررسیبه]5[

صورتولتاژکنترلوهوشمندبهره برداريکمکبااکندهپرتولیدمنابعمکان یابی  برايروش پیشنهاديسپسوشود  میاشاره
شدهمطرحACصورتبهشبکهقیودنظرگرفتندرباپراکندهتولیدواحدهايمکانوظرفیتبهینهتعیین]6[مرجعدر. گیردمی

. استشدهشبکه تعریفتلفاتهزینهوپراکندهتولیدواحدهايازبهره برداريونصبازناشیهزینهکاهشاساسبرهدفتابع .است
وتلفاتکاهشگرفتننظردرباپراکندهتولیدواحدهايبهینهتخصیصژنتیک برايالگوریتمبرمبتنیروشیکاز]7[مرجع در

هدفهدچنتوابعازاستفادهباتولید پراکندهواحدهايمکانوظرفیتبهینهتعیینبه]8[مرجع . شودمیاستفادهولتاژپروفیلبهبود
  .پردازدمی

ها به صورت یک تابع هدف سراسري مطرح گردیده است. در این مسأله می توان به طور  DGدر این مقاله مسأله مکان یابی 
همزمان به تعیین مکان نصب، تعیین ظرفیت توان حقیقی و تعیین ظرفیت توان راکتیو مبادرت نمود. در این مسأله مجموع تلفات 

 هاي کنترل در این مسأله بهینه سازي مکانرگردد. متغیها کمینه می DGساعته براي یک ظرفیت ثابت از  24براي یک بارگذاري 
اي هاي نصب منابع تولید پراکنده، اندازه ظرفیت توان اکتیو و ظرفیت توان راکتیو منابع تولید پراکنده می باشند. تابع هدف به گونهاي هاي نصب منابع تولید پراکنده، اندازه ظرفیت توان اکتیو و ظرفیت توان راکتیو منابع تولید پراکنده می باشند. تابع هدف به گونه

ها اثر هر یک را به راحتی مورد مطالعه قرار داد. این مسأله با استفاده از الگوریتم  يتعریف شده است که می توان در شبیه ساز
شینه استاندارد حل گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این  33براي یک سیستم توزیع نمونه  جستجوي نسبیت عام

  تولید پراکنده به کار برد.سازي را می توان به صورت گسترده در مطالعات مکان یابی منابع مدل
  

  تعریف مسأله. 2
به صورت یک مسأله بهینه سازي تعریف گردیده است. در این مسأله هدف، کمینه سازي تلفات شبکه  DGدر این مقاله جایابی 

ه بار ساعت 24براي بارها نیز پروفیل اي که ولتاژ نیز از محدوده مجاز خارج نشود. ممکن به گونه  DGبا نصب حداقل ظرفیتتوزیع 
  بیان شده است. 1، همچنین انواع بارها در جدول در نظر گرفته شده است 1براي انواع بارها بصورت شکل 

    

  
  .]9[اع مشترکین صنعتی، خانگی و تجاريمنحنی بار نرمالیزه شده براي انو-1شکل 

  
  . ]9[ي منحنی بار نرمالیزه شده براي انواع مشترکین صنعتی، خانگی و تجار - 1جدول 
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به ترتیب  و ) بوده و Commercial) و تجاري (Residential)، خانگی (Industrialبارها به ترتیب صنعتی ( که در آن
  توان اکتیو و راکتیو می باشند.                       ضرایب

  .است) تعریف شده 9) تا (1تابع هدف بهینه سازي به صورت معادالت (
)1(                                    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )J X w J X w J X w J X w J X M V A i n= + + + +  )1(                                    1 1 2 2 3 3 4 4( ) ( ) ( ) ( ) ( )J X w J X w J X w J X w J X M V A i n= + + + +  
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تعـداد منـابع تولیـد     NDG، و راکتیـو  توان حقیقـی بترتیب QLو PLساعت،  hضرایب .وزنی، همچنین  Wiهاي باالکه در رابطه 
شـاخص هـاي تـوان    بترتیـب   J4، و J1 ،J2 ،J3ن راکتیو منابع تولید پراکنده، به ترتیب ظرفیت توان حقیقی و توا QDGو  PDGپراکنده، 

.در شبانه روز می باشد متوسط توان ورودي MVAهمچنین بوده،ظاهري اکتیو، راکتیو، ولتاژ و توان 
  GRSA١نسبیت عاملگوریتم بهینه سازي جستجوي ا. 3

مولفه موقعیت است بـه صـورت    Ndذره که هر کدام داراي  Np، ابتدا یک تانسور از (GRSA)نسبیت عام جستجويدر الگوریتم 
ستون خواهد بود. هر یک از ذرات این تانسور به عنوان یکی  Ndسطر و Npماتریس با ابعاد  . در اینجا تانسور یکشودتصادفی تولید می

سـازي بـه ازاي هـر ذره    شود. مقدار تابع هدف مسـئله بهینـه  سازي در نظر گرفته میهاي شدنی یا کاندیداي جواب مسئله بهینهاز جواب
هـاي گرانشـی موجـود، بـر روي یـک      شان و میـدان یده با توجه به انرژيزمان خم-شود. هر یک از ذرات در فضاکنش آن ذره نامیده می

تکانه خود و میدان گرانشی کـه در  -سازي) با توجه به مقدار انرژيند. بنابراین هر ذره (کاندید جواب مسئله بهینهنکژئودزیک حرکت می
(طـول گـام و جهـت حرکـت کاندیـداي      شـود  یین مـی آن قرار دارد (ناشی از تاثیر ذرات دیگر)، مسیر حرکت و سرعت تغییرمکان آن تع

جواب). ذرات داراي بیشترین میدان گرانشی در شکل گیري مسیرهاي ژئودزیک براي سایر ذرات نقش اساسی را بر عهده دارند، در حالی 
  ].10[تکانه و تانژانت ژئودزیک خودشان هستند-تر بیشتر تحت تاثیر انرژيکه ذرات با میدان گرانشی بزرگ

ها به سمت نقطه بهینـه (طـول   ند که مسیر حرکت آنهستسازي بهینه ههاي شدنی مسئل، ذرات همان پاسخGRSAر الگوریتم د

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٣

ها به سمت نقطه بهینـه (طـول   ند که مسیر حرکت آنهستسازي بهینه ههاي شدنی مسئل، ذرات همان پاسخGRSAر الگوریتم د
د. به عبارتی ذرات شوگام و جهت حرکت)، با توجه به انرژي تکانه ذرات، شیب ژئودزیک و میدان گرانشی که در آن قرار دارند، تعیین می

سازي عـددي مبتنـی بـر روش    هاي بهینهکنند. الگوریتمین کنش (کمترین مقدار تابع هدف) را طی مییک مسیر به سمت نقطه با کمتر
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این دو پارامتر براساس  GRSA. در الگوریتم پیشنهادي هستندتکرار داراي دو پارامتر اساسی طول گام و جهت حرکت ذره در هر تکرار 
آیند. با استفاده از معادلـه میـدان   ها به دست میه و بردارهاي تانژانت ژئودزیکزمان خمید-تکانه ذره، هندسه فضا-روابط نسبیتی انرژي

هاي گرانشی فضاهاي مختلف بر روي ذرات موجود در یک فضا تعیین و سپس موقعیت جدید ذرات به صورت تانسـور  اینشتین اثر میدان
  آید. مراحل مختلف الگوریتم به صورت زیر است.اینشتین به دست می  آید. مراحل مختلف الگوریتم به صورت زیر است.اینشتین به دست می

  GRSAاه اندازي ر3-1
  :گرددتشکیل می 10به صورت رابطه  شودابتدا یک جمعیت اولیه تصادفی که تانسور اولیه ذرات نامیده می

)01(  [ ]Npi TTTTT ,,2,1, ...... µυµυµυµυµυ =

تعریف  )11(دهد. هر ذره به صورت عملگر ترانسپوز را نشان می Tتعداد ذرات موجود در تانسور و Npتانسور اولیه، µυTکه در آن
  شود:می

)11(  [ ] NdjXXXXT Ndji ,....,2,1,......21, ==µυ

ضاهاي مختلف با به فµυTسازي است. سپس تانسو اولیهابعاد ذره یا بعد مسئله بهینهNdام موقعیت ذره، و jمولفه Xjکه در آن
توان به صورت یکنواخت انجام داد و جمعیت اولیه یا فضاي اولیه را به تعداد شود. این تقسیم بندي را میهاي متفاوت تقسیم میهندسه

Ns  فضا تقسیم نمود که هر کدام در بردارندهNps        ذره خواهند بود. در ادامه ذرات هر یک از این فضـاها بـر اسـاس تـابع هـدف مسـئله
د. بهتـرین ذره بـه   شـو شوند و ذره با کمترین کنش در هر یک از این فضاها تعیین مـی سازي یا همان کنش ذرات مرتب سازي میهینهب

  ].10[شودعنوان جواب بهینه در این مرحله انتخاب می

  محاسبه طول گام حرکت ذره2-3  محاسبه طول گام حرکت ذره3-2
تکانه کل ، طول گام حرکـت   -حله براساس رابطه انرژيند. در این مرنکذرات بر روي ژئودزیک حرکت می ،همانگونه که گفته شد

ام الگـوریتم، بـه   tو در مرحلـه تکـرار    sام در فضـاي  iشود. در ابتدا نسبت تغییرات انرژي جنبشی به انرژي جرم براي ذره ذره تعیین می
  :شودتعریف می 12معادله صورت 

)12(  ( ) 2
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)در رابطه فوق )t
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2
تعداد کل ذرات موجود در  Npام، tام در مرحله  تکرار iتغیرات انرژي جنبشی نسبت به انرژي جرم ذره ي  ,

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٤

mc
srandiتانسور ذرات و  ضـرایب   g2و  g1شـود. هچنـین   ام است که به صورت تصادفی انتخـاب مـی  sذره در فضاي اندیس یا شماره یک ,

دهند. بـراي برقـراري اصـل بقـاي انـرژي الزم      دیل جرم به انرژي جنبشی و بر عکس را در فضا نشان میهندسه فضا هستند که مقدار تب
  :]10[صدق نمایند 13معادله در شرایط g2و  g1است 
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)13(  max21min21 ,,1 gggggg ≤≤=+

 g2=0.01و  g1=0.99و  gmax=1و  gmin=0دهد. در این مقالهحداقل و حداکثر این ضرایب را نشان میgmaxو  gminکه در آن 

)مقدار  12اند. از رابطه انتخاب شده )tE ik آید که بیانگر کاهشی بودن تغییرات انرژي جنبشی ذرات است. همچنـین  منفی بدست می , )مقدار  12اند. از رابطه انتخاب شده )t
mc

ik
2

آید که بیانگر کاهشی بودن تغییرات انرژي جنبشی ذرات است. همچنـین  منفی بدست می ,

  :]10[شودیف میتعر 14رابطه ام بر اساس رابطه  ضریب اولیه لورنتز به صورت iباشد. براي ذره این کمیت داراي ماهیت تصادفی می

)14(  ( ) ( )t
mc
E

t ik
i 2

,
,0 1+=γ

)ضریب اولیه لورنتز  )ti,0γکند. با توجه بـه اینکـه هـر ذره    تکانه ذره را مشخص می-،کمیتی اسکالر است که مقدار تغییر در انرژي
هاي آن که مولفه Nd×1با ابعاد Kgدار تصادفی هاي ذره، یک برلذا به منظور ایجاد تغییر در همه مولفه ،مولفه موقعیت استNdداراي 

)گردد. آنگاه بردار تعریف می ،شوندو به صورت تصادفی انتخاب می ]0،  1[در محدوده  )ti,0γ 10[شودبه صورت زیر انتخاب می[:  

)15(  ( ) ( ) ( )tKIKt igNdgi ,01 γγ −+= ×

NdIکه در آن ام بصورت iسرعت تغیر مکان ذره  تبدیل لورنتز،. اکنون بر اساس رابطه Nd×1هاي یک و ابعادرداریست با مولفهب 1×
  :شودمحاسبه می 16معادله 

)16(  ( ) ( ) ( ) Ndj
t

tKtV
ij

ijVij ,...,2,1,11
2, =−=

γ

)که در این معادله  )tVij  مولفهj ام سرعت ذرهi ام درt امین تکرار و( )tK ijV شود و اثر هندسه فضـا  زمان نامیده می-ضریب فضا ,
)دهد. در اینجا ضریب را روي تغییرات حرکت ذره نشان می )tK  بر اساس موقعیت بهترین ذره در فضايs ام و یک موقعیت تصادفی )دهد. در اینجا ضریب را روي تغییرات حرکت ذره نشان می )tK ijV ام و یک موقعیت تصادفی sبر اساس موقعیت بهترین ذره در فضاي  ,

  :]10[دشوتعریف می 17معادله در این فضا به صورت 

)17(  ( ) ( ) ( )tTtTtK rands
j

s
jijV

,
,

max,
,, µυµυ −=

)که در آن  )tT s
j

max,
,µυ پارامترj بهترین موقعیت ذره در فضاي امs ام و( )tT rands

j
,
,µυ  پـارامتر  نیزj موقعیـت یـک ذره در ایـن فضـا     ام

  :]10[شودتعیین می 18ام طبق رابطه sام در فضاي iخاب شده است. طول گام تغییر موقعیت ذره تاست که به صورت تصادفی ان

)18(  ( ) ( ) NdjtVt ijtij ,...,2,1, ==ωλ

)که در آن  )tλ  مولفه طول گام تغییرj ذره  امi  ام درt  .امین تکرار الگوریتم می باشدω  یک ضریب وزنی است که با افـزایش

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٥

)که در آن  )tijλ  مولفه طول گام تغییرj ذره  امi  ام درt  .امین تکرار الگوریتم می باشدtω  یک ضریب وزنی است که با افـزایش
د. براي شوضریب باعث کاهش طول گام در نزدیکی نقاط بهینه مییابد. استفاده از این کاهش می 1/0به  9/0تکرارها به صورت خطی از 

  آید.سایر ذرات موجود در فضا نیز به طریق مشابه طول گام تغییر موقعیت ذرات به دست می
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  محاسبه راستاي حرکت ذره3-3
به وجود سه نوع ژئودزیک،  د. با توجهشوهاي موجود براي آن استفاده میام از جهت بردار ژئودزیکiبراي تعیین جهت حرکت ذره 

و  20، 19روابـط  هاي زمانی، مکانی و تهی ذره بصورت . جهت بردار ژئودزیکشودمیراستاي حرکت ذره بر اساس هر یک از آنها تعیین 
  :]10[شوندتعریف می 21

)19(  ( ) ( ) ( )( )1,,, −−= tTtTsigntd iiitl µυµυ

)20(  ( ) ( )( )gbestiisl TtTsigntd −= ,, µυ

)21(  ( ) ( )( )bestiiinull TtTsigntd ,,,, µυµυ −=

)در آن که  )td itl )ام الگوریتم و  tام در مرحلهiجهت بردار ژئودزیک زمانی ذره  , )td isl,  و( )td inull,    به ترتیب جهـت بردارهـاي
، 1{تابع عالمت است. جهت هر یک از بردارهاي ژئودزیک ذره متعلق به مجموعهSignکنند. را مشخص میژئودزیک مکانی و تهی آن ، 1{تابع عالمت است. جهت هر یک از بردارهاي ژئودزیک ذره متعلق به مجموعهSignکنند. را مشخص میژئودزیک مکانی و تهی آن

bestiTذره با بهترین موقعیت (کنش) در کل تانسور جستجو و gbestT. } است-1، 0 ,,µυ     بهترین موقعیتی است کـه ذره در تمـام زمانهـا
-تعریف می 22معادله هستند به صورت  1یا  0هاي آن ابتدا یک بردار تصادفی که درایه براي بهبود جهت حرکت ذره،تجربه کرده است. 

  :]10[شود

)22(  ( )( )NdrandroundK f ,1=

  :شودام الگوریتم توسط رابطه زیر تعیین می tجهت نهایی حرکت ذره در مرحلهآنگاه 

)23(  ( ) ( ) ( ) ( )( )tdKtdKtdsigntd ijnullfijslfijtlij ,,, )1( −++−=

ژئودزیک زمانی ذره با جهت ژئودزیـک مکـانی آن هـم جهـت و در غیـر ایـن       د، آنگاه جهت عدد یک باش Kfامین مولفه  jچنانچه 
-تکانه افزایش مـی -د. در این روش تمایل حرکت ذره به سمت ذره با بیشترین انرژيشوذره هم راستا میصورت با جهت ژئودزیک تهی

  یابد.

  تازه سازي تانسور ذرات3-4
  :گرددتعیین می 24، موقیت جدید تانسور ذرات مطابق رابطه 23و  18ه مطابق روابط طول گام  و جهت حرکت ذرپس از تعیین 

)24(  ( ) ( ) ( ) ( ),1 ,, tdttTtT ijijijij λµυµυ +=+

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٦

NdjNpi ,...,2,1,,...,2,1 ==  
یک عملگر جابجایی تصادفی براي تعداد معدودي از ذرات انجام  24براي بهبود نتایج جستجو در تانسور جدید بدست آمده از رابطه 

هاي گردد. در طی این فرآیند مولفهاین منظور از معادله میدان انیشتین براي جابجایی موقعیت ذرات انتخابی استفاده می گیرد. برايمی
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شوند. با بازنویسی معـادالت  هاي بهترین موقعیت تمام فضاها به صورت تصادفی جایگزین میبا مولفه sهاي ذرات فضاي بدترین موقعیت
  :]10[25طبق رابطه میدان انیشتین 

)25(  ααcc 44 1
+=−= )25(  µυµυµυµυµυ αα

ππ
gRg

G
cRR

G
cT 21

44

82
1

8
+=−=

بـردار مکمـل آن در    2αباشد و  1و  0هاي بین یک بردار تصادفی با مولفه 1αبه نحوي که 2αو  1αو تعریف بردارهاي تصادفی
  :نظر گرفته شود. بطوریکه

)26(  NdI ×=+ 121 αα

  :شودجام مینا 27رابطه بدین ترتیب فرآیند جابه جایی به صورت 

)27(  ( ) ( ) ( )
Ndj

tgtRtT ijjijjij

,...,2,1

,1 ,,2,,1,

=

+=+ µυµυµυ αα

Ndj ,...,2,1=

)که در آن  )tR ij,µυ هاي موجود در فضاي بدترین موقعیتs  و( )tg ij,µυ هاي موجود در تمام فضاها هسـتند. در  بهترین موقعیت
  :]10[آیدبه دست می 28رابطه تانسور جدید به شکل  نهایت

)28(  ( ) ( ) ( )[ ]TNp tTtTtT 1...11 ,1, ++=+ µυµυµυ

  اند و یک مرحله تکرار الگوریتم کامل شده است.پس از این مرحله جمعیت ذرات به موقعیت جدید رسیده

  :مراحل الگوریتم پیشنهادي بصورت زیراست
شود؛تانسور اولیه به صورت تصادفی تولید میشود؛تانسور اولیه به صورت تصادفی تولید می-١
؛شود (معموال به صورت یکنواخت)اولیه به چند فضا تقسیم میتانسور -٢
؛گرددکنش هر ذره (مقدار تابع هزینه) محاسبه می-٣
؛شودنسبت تغیرات انرژي جنبشی به انرژي جرم براي هر ذره تعیین می-٤
؛شودمیسرعت حرکت ذرات محاسبه-٥
؛شوداندازه طول گام حرکت ذرات تعیین می-٦
؛آیدجهت حرکت ذرات بدست می-٧
شود؛سازي میمکان ذرات تازه -٨
؛گیردبراي برخی ذرات عمل جابجایی تصادفی براساس معادله میدان انیشتن انجام می-٩
؛شوندتکرار می Xتا  IIIهاي تا زمانی که شرایط همگرایی الگوریتم برقرار نشده است گام- ١٠

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٧

؛شوندتکرار می Xتا  IIIهاي تا زمانی که شرایط همگرایی الگوریتم برقرار نشده است گام- ١٠
؛پایان- ١١

:]10[نشان داده شده است 2در شکل  GRSAفلوچارت روش 
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شروع

تشکیل تانسور تشکیل تانسور 

قرار داده شود  1شمارشگر تکرار برابر 

قرار داده  1شمارشگر زیرفضا برابر 

Tgbestبراي تمام زیر فضاها   و  
Tµυ,i,best محاسبه شوند و شمارشگر  

) 24ا () ت12معادالت (

No <0

بله

خیر

) 28) تا (25معادالت (

N <0 خیربله همگرایی؟

خیر

افزایش 
شمارشگر 

افزایش 
افزایش شمارشگر 

شمارشگر 

.  
شبیه سازي عددي. 4

پیشرو استفاده شده است. روشی که به طور گسترده براي انجام  -براي انجام پخش بار در سیستم نمونه ذکر شده از روش پسرو
 ]11[و دیگران . این روش براي اولین بار توسط برگ پیشرو است. -شود، روش پسروهاي توزیع به کار گرفته میپخش بار در شبکه

این روش به صورت تکراري تا رسیدن به همگرایی تکرار  .توسعه داده شده است ]12[مطرح شده و توسط شیر محمدي و دیگران 
شود: مرحله اول که در شوند. هر تکرار شامل دو مرحله می  هاي شبکه به صورت جریان ثابت مدل سازي می شود. در هر تکرار بارمی

No <0 خیربله همگرایی؟

بله

GRSAالگوریتمفلوچارت- 2شکلپایان

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٨

شود: مرحله اول که در شوند. هر تکرار شامل دو مرحله میهاي شبکه به صورت جریان ثابت مدل سازي می شود. در هر تکرار بارمی
پسرو) و مرحله دوم که با داشتن   شود (مرحلهها محاسبه می هاي شبکه با جمع نمودن جریان بار شینه ز شاخهآن جریان هر یک ا

ها با  شود (مرحله پیشرو). براي انجام تکرار بعدي، جریان شینههاي مختلف شبکه محاسبه می ها، ولتاژ شینه جریان و امپدانس شاخه
شود. در ادامه ي این بخش ابتدا به بررسی سیستم و پس از   ر تکرار قبلی، به روز رسانی میها د توجه به ولتاژ بدست آمده براي شینه

.آن نتایج حاصل از شبیه سازي را مورد بحث قرار داده می شود
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  سیستم مورد مطالعه. 1- 4
مجموع  شینه می باشد که داراي 33نشان داده شده است، سیستم مورد مطالعه، یک سیستم  3همانطور که در شکل 

نشان داده  3کیلو وات است. این سیستم در شکل 210.79. تلفات اولیه در این سیستم ]13[باشد می MVar2.3و  MW3.7بار نشان داده  3کیلو وات است. این سیستم در شکل 210.79. تلفات اولیه در این سیستم ]13[باشد می MVar2.3و  MW3.7بار
(بخشی که تابع هدف تعریف شد) در نظر گرفته شده  1شده است. براي این سیستم بار هاي متغیر با زمان با ضرایب بار بصورت شکل 

  .است

  IEEEشینه33سیستم  -3شکل 
  

نشان دادن کارایی روش پیشنهادي در مکان یابی منابع تولیدات پراکنده در شبکه توزیع شبیه سازي هاي صورت  براي
 GRSAده از اپیاده سازي گردید و سپس با استف MATLABدر محیط نرم افزار شینه 33سیستم گرفت. بدین منظور ابتدا یک 

شبیه سازي به  در نظر گرفته شد. GRSAبراي  100و تعداد تکرار  50تعداد جمعیت اولیه  این مسئله ي بهینه سازي حل گردید.
  فراهم شدند. 2و نتایج به صورت جدول  بارها انجام شد براي انواع DGبع امن یک و دوازاي تعداد 

ترسیم گردیده  4ها در شکل  DGبه همراه پروفیل ولتاژ قبل از نصب ساعته  24پروفیل ولتاژ بارهاي مختلف براي  ترسیم گردیده  4ها در شکل  DGبه همراه پروفیل ولتاژ قبل از نصب ساعته  24پروفیل ولتاژ بارهاي مختلف براي 
است.

  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٩

  DGالف) بار صنعتی و یک 
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  DGب) بار صنعتی و دو 

  DGج) بار خانگی و یک   ج) بار خانگی و یک 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١٠

DGد) بار خانگی و دو 
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  DGه) بار تجاري و یک 

DGو) بار تجاري و دو 

  DGو بعد از نصب DGپروفیل ولتاژ براي قبل از نصب  -4شکل  DGو بعد از نصب DGپروفیل ولتاژ براي قبل از نصب  -4شکل
ها براي بار صنعتی DGمکانیابیبراي  ازيسنتایج به دست آمده از شبیه  - 1جدول 

قبل از بهینه شاخص
سازي

مکانیابی یک 
DG

DGمکانیابی دو 

J10.32460.10820.0523
J20.32320.12830.0537
J30.06500.02560.0097
J40.48400.44680.4467
MVA in0.02470.03600.0345
J0.35000.22050.1792

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١١

0.35000.22050.1792
  

ها براي بار خانگی DGمکانیابیازي براي سبه دست آمده از شبیه  نتایج - 2جدول 
قبل از بهینه   شاخص

  سازي
مکانیابی یک 
DG

DGمکانیابی دو 
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J10.32460.11510.0484
J2  0.32320.12720.0506
J3  0.06500.03090.0089
J4  0.48400.44660.4468 J4  0.48400.44660.4468

MVA in0.02470.03190.0344
J0.35000.21970.1769

  
ها براي بار تجاري DGمکانیابیازي براي سنتایج به دست آمده از شبیه  -3جدول 

مکانیابی یک   قبل از بهینه سازي  شاخص
DG

DGمکانیابی دو 

J10.32460.12600.0838
J2  0.32320.13910.0942
J3  0.06500.03030.0121
J  0.48400.48460.4850 J4  0.48400.48460.4850

MVA in0.02470.03290.0369
J0.35000.23680.2124

  
، خانگی و تجاريصنعتی هايها براي بار DGمکانیابیازي براي سنتایج به دست آمده از شبیه  - 4جدول 

مورد بهینه 
  سازي

 DGمکان DGتعداد 
(شینه)

 DGتوان اکتیو 
kWبر حسب 

 DGتوان راکتیو 
kVArبر حسب 

623361464  1  بار صنعتی
2  13

29

0840.9
1100.6

376.8
1012.2

29
1100.61012.2

301427.31171.7  1  بار خانگی
2  30

13

1071.0
846.8

1004.8
401.4

301414.31175.1  1بار تجاري
2  14

6
642.0
1687.7

327.8
1209.9

  
  . توصیف نتایج شبیه سازي 2- 4

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١٢

  . توصیف نتایج شبیه سازي 2- 4
بر  MATLABهایی در محیط نرم افزار  شبیه سازيبراي انجام مکان یابی منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع به شکل مؤثر 

ها، حاکی از آن است که نوع منابع تولید  DGنتایج حاصل از شبیه سازي انواع مختلف  است کهشینه انجام گرفته  33روي سیستم 
 24پروفیل ولتاژ ها  DGها اثرگذار است. براي بررسی بیشتر روش پیشنهادي در مکان یابی بهینه  DGپراکنده بر روي محل نصب 

ترسیم گردیده است و همانگونه که  4، براي تمام شینه ها به صورت سه بعدي در شکل ها DGساعته براي حالت قبل و بعد از نصب 
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DGبنابراین براي هر سه مدل بار با نصب تر شده است.  به حالت پروفیل مسطح نزدیک DGشود، در حالت نصب   مشاهده می
مقادیر بدست  1بدست آمده است. در جدول  3تا  1همچنین مقادیر شاخص هاي تابع هدف در جدول یافته است. پروفیل ولتاژ بهبود 

نیز بترتیب  3و  2آمده براي بار صنعتی می باشد، که با توجه به مقادیر بدست آمده شاخص هاي تابع هدف بهبود یافته است. جدول 
 1با توجه به جدول شاخص ها بهبود یافته است. DGاین دو مدل بار بعد از نصب  مربوط به بارهاي خانگی و تجاري می باشد، که در 1با توجه به جدول شاخص ها بهبود یافته است. DGاین دو مدل بار بعد از نصب  مربوط به بارهاي خانگی و تجاري می باشد، که در

که نشان دهنده اثر بخشی روش مشاهده می شود که کارایی الگوریتم در بهبود شاخص ها و تابع هدف نقش بسزایی داشته است  3تا 
زي نشان می دهند که روش ارائه شده در این مقاله نتایج شبیه سا.ها در شبکه توزیع استDGپیشنهادي در حل مسأله مکان یابی 

 24گذاري ها در شبکه توزیع است و می تواند براي کاهش تلفات متوسط، در طی بار DGروش مناسب و منطقی براي نصب بهینه 
 يبراده می شود. مشاه 4در جدول و مکان آنها ها DGمقدار توان حقیقی و راکتیو  همچنینعته، به شکل مؤثر بکار برده شود،سا

  بکار برد. زین انهیبار سال لیپروف يتوان برا یرا م يشنهادیروش پ شتریمطالعات ب
  

  گیري¬نتیجه .12
ها در شبکه توزیع بر مبناي استفاده از تکنیک هاي محاسبات نرم پیشنهاد  DGیک روش جدید براي مکان یابی مقاله   نیدر ا

ها کمینه می گردد. بدین  DGساعته براي یک ظرفیت ثابت از  24ت براي یک بارگذاري گردیده است. در این مسأله مجموع تلفا
ها توان از آن براي مکان یابی و تعیین همزمان قدرت تولیدي اي تعریف گردیده که میمنظور یک تابع هدف سراسري به گونه ها DGتوان از آن براي مکان یابی و تعیین همزمان قدرت تولیدي اي تعریف گردیده که میمنظور یک تابع هدف سراسري به گونه

استفاده کرد.
سازي له بهینهأو سپس این مس هپیاده سازي گردیدشینه  33بر روي سیستم MATLABدر محیط نرم افزار شبیه سازي ها 

ه است. نتایج شبیه صورت پذیرفت بارهابراي انواع  DGمنبع  2و 1. شبیه سازي به ازاي تعداد ه استحل گردیدGRSAز ده اابا استف
در شبکه توزیع است و می  ها DGسازي نشان می دهند که روش ارائه شده در این مقاله روش مناسب و کارآمد براي نصب بهینه 

شود   ساعته به شکل مؤثر بکار برده شود. بر اساس روش پیشنهادي مشاهده می 24گذاري تواند براي کاهش تلفات متوسط در طی بار
ر نشان دهنده اثنتایج ها، زمانی که مدل هاي بار در نظر گرفته شد وجود دارد. DGتفاوت قابل توجهی در منافع بدست آمده از که

.ها در شبکه توزیع است DGبخشی روش پیشنهادي در حل مسأله مکان یابی 
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