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 چکیده 

ترین روش های جبرانسازی توان وم یکی از مرس سیستم های قدرتاستفاده از خازن های موازی در 

به نفوذ و گسترش بانک های  اما سطح مطالعات گذشته جهت جایابی خازن با توجه. راکتیو می باشد

چنانچه مطالعات کافی و و  نبودهیچ جبرانسازی مطلق همانطور که می دانیم ه .نمی باشدکافی خازنی 

راتی نامطلوب در یمنجر به تغیبه شبکه  آن هاصورت نپذیرد، قطعا ورود  آن هادقیق در نحوه جایابی 

در  می باشد که نوسانی حالت های از حالت نمایی به مهم ترین تغییر. رفتار سیستم قدرت خواهد شد

زمینه ایجاد پدیده مخربی همچون همچنین و  شده حوزه کیفیت توان تی درالبروز اختالباعث نتیجه 

در این مقاله سعی شده تا با استفاده از زبان برنامه نویسی نرم افزار . را فراهم می آوردرزونانس در شبکه 

باس  تغییرات امپدانس ترسیم منحنیو  اقدام به اجرای برنامه تحلیل هارمونیکی( DPL)دیگسایلنت

نامناسب برای خازن  نقاطاقدام تا ضمن شناسایی و حذف  نسبت به تغییرات فرکانس جودبارهای مو

جلوگیری پس از ورود خازن ها پدیده روزنانس در شبکه بروز بتوانیم از  ،جمعیت اولیه دتعداگذاری از 

ارتباط  اقدام به بهینه سازی و با( GA)سپس با استفاده از نرم افزار متلب و الگوریتم ژنتیک. نماییم

 02بر روی فیدر فشارمتوسط  فرآیند جایابی بهینه ،ماژول دو نرم افزار دیگسایلنت و متلب با یکدیگر

و تابع  نتایج بهینه سازییع برق مازندران اجرا و عالوه بر ارائه دانشگاه از شرکت توز شعاعی کیلوولت

استفاده از  یک در شبکه و باضمن مدلسازی منابع تولید هارمون، سطح کیفی شکل موج ولتاژ را هدف

 .دهیم قرار دقیق در  تمام باسبارها مورد مطالعه( THD)شاخص مهم حداکثر اعوجاج هارمونیکی کل 

  ، سیستم قدرتخازن گذاری، هارمونیک، الگوریتم ژنتیک، کیفیت توان: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

نصب خازن های موازی  ،الکتریکی بخش توزیع انرژیصا سیستم های قدرت خصوی جبرانسازی در یکی از متداولترین روشها 

، اصالح ضریب قدرت، بهبود پروفیل ولتاژ و آزادسازی در شبکه بوده و با توجه به جبران توان راکتیو منجر به کاهش تلفات

خرید و نصب با توجه به برخی مزایای خازن گذاری همچون هزینه های  .شده استتجهیزات  سایر فیدر و نیروگاه ها، ظرفیت

کمتر، بازگشت سرمایه زودتر، بهره برداری آسان و تعمیر و نگهداری کمتر نسبت به سایر جبران سازهای توان راکتیو به عنوان 

یکی از بهترین روش ها جهت جبرانسازی در سیستم قدرت شناخته شده و به طور گسترده توسط شرکت های توزیع و برق 

تاکنون مطالعات صورت گرفته در مراحل خازن گذاری و پخش  (Pazouki et al, 2015) .شدمنطقه ای در حال استفاده می با

. بار تنها در فرکانس اصلی سیستم بوده و اثر سایر فرکانس های باالتر از فرکانس نامی سیستم را مورد مطالعه قرار نداده است

به  ت می گرددیستم قدریراتی در رفتار سیجر به تغورود بانک های خازنی به پیچیدگی های سیستم قدرت افزوده و منضمنا 

در صورتیکه  (Ramiro and Bernal , 2015) .می دهد وضعیتطوریکه سیستم قدرت از حالت نمایی به حالت نوسانی تغییر 

توان  در حوزه کیفیت در حین فرآیند جایابی خازن در شبکه صورت نپذیرد، این تغییرات باعث بروز اختالالتی الزممطالعات 

عالوه بر آن با توجه به . در محدوه های غیر مجاز وجود خواهد داشت سطح کیفی توان شده به طوری که امکان قرار گرفتن

وجود بارها و عناصر غیر خطی متعدد در شبکه به عنوان منابع تولید جریان هارمونیکی، زمینه بروز رخداد مخربی به نام 

بنابراین لزوم . عوارض سو آن، کاهش قابلیت اطمینان سیستم را در پی خواهد داشت که آوردهدر شبکه را فراهم  رزونانس

طح مطالعات گذشته درباره نحوه استفاده از س (Fergany, 2013) .دبیشتر در این زمینه ضروری می باشمطالعات هر چه 

این زمینه منجر به کاهش نگرانی های  خازن ها در شبکه کافی نبوده و امروزه با وجود نرم افزارهای قدرتمند شبیه ساز در

 (DPL)دیگسایلنت افزار نرم نویسی برنامه زبان از استفاده با تا شده سعی مقاله این در .استفاده از خازن ها در شبکه شده است

 تا داماق فرکانس تغییرات به نسبت موجود بارهای باس امپدانس تغییرات تعیین و هارمونیکی تحلیل برنامه اجرای به اقدام

 شبکه در روزنانس پدیده بروز از بتوانیم اولیه، جمعیت تعداد از گذاری خازن برای نامناسب نقاط حذف و شناسایی ضمن

 نرم دو ماژول ارتباط با و سازی بهینه به اقدام (GA)ژنتیک الگوریتم و متلب افزار نرم از استفاده با سپس. نماییم جلوگیری

 برق توزیع شرکت از دانشگاه شعاعی کیلوولت 02 فشارمتوسط فیدر روی بر سازی شبیه ،کدیگری با متلب و دیگسایلنت افزار

 تولید منابع مدلسازی ضمن را ولتاژ موج شکل کیفی سطح هدف، تابع و سازی بهینه نتایج ارائه بر عالوه و اجرا مازندران

 دقیق مطالعه مورد باسبارها تمام  در (THD) کل یهارمونیک اعوجاج حداکثر مهم شاخص از استفاده با و شبکه در هارمونیک

 . داد خواهیم قرار

 در سیستم های قدرتزن گذاری ضرورت مطالعات خا
 موجب خود، اصلی ماموریت کنار در و نبوده عوارض بدون جبرانسازی چدر بخش مقدمه توضیح داده شد، هی که همانطور

 سیستم به خازنی بانک ورود بنابراین. نیستند مستثنا اصل این از هم ها خازن و شد خواهد خود سیستم رفتار در تغییراتی

 و پیچیدگی افزایش سبب امر همین و شد خواهد نوسانی مدهای به قدرت سیستم نمایی مد رفتار از یرتغی به منجر قدرت

 (Abdelsalam A and  Eajal, S, 2012). گردد می قدرت سیستم رفتار در تغییرات

 فرصت یک از ریگذا خازن های پروژه شدن تبدیل امکان خازن، جایابی فرآیند با همزمان کافی مطالعات انجام عدم صورت در

 . آورد می همافر را تهدید یک به

 توان در سیستم های قدرت و تعیین الویت های مطالعاتی تبررسی شاخص های مهم کیفی

مدت ولتاژ، از مهمترین شاخص های کیفیت توان در سیستم های قدرت می توان حاالت گذرا، تغییرات کوتاه مدت و بلند 

 .را نام برد و تغییرات فرکانس عدم تعادلیکرها، ، فل(اعوجاج شکل موج)هارمونیک ها
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 وجود .برخوردار می باشدنسبت به سایر شاخص ها  با موضوع مقاله از اولویت بیشتری جهتچهار مطالعات هارمونیکی از 

د وجو، (بعنوان اغتشاش هارمونیکی) در سیستم های قدرت رزونانسپدیده وقوع ، توزیع راوان در شبکهبارهای غیر خطی ف

 .به عنوان منابع تولید هارمونیک، نفوذ و گسترش منابع تولید پراکنده بر پایه ادوات الکترونیک تلفات هارمونیکی

 Total Harmonic Distortionهارمونیکی کل اعوجاج، هارمونیک شاخص های کیفیت توان در صورت وجودمهمترین از 

(THD) به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تمام مراحل بهینه سازی مورد این مقاله در اهمیت آن  به که با توجه می باشد

 (4931 همکاران، و حسینی). بررسی دقیق قرار خواهد گرفتمطالعه و 

 

 رفتار خازن ها در سیستم قدرت آلوده به هارمونیک

کیلووار نامی خود % 491و  ولتاژ نامی% 442بانک های خازنی در سیستم های قدرت به گونه ای طراحی می شوند تا بتوانند تا 

قرار می گیرند، مقادیر ولتاژ و توان راکتیو  یک محیط هارمونیکی مثل شبکه توزیع انرژیوقتی این خازن ها در . را تحمل کنند

( 4رابطه)از آنجا که راکتانس خازنی عکس فرکانس می باشد . گرددمی آنها از مقدار مجاز فراتر رفته و سبب خراب شدن آنها 

نکته دیگری که . تیجه هارمونیک ها به سمت آن جاری می شوند که با اضافه بار و خراب شدن خازن به همراه خواهد بوددر ن

و امپدانس  (Ceq)همانطور که اشاره شد مجموعه بانک های خازنی. است (تشدید)که باید بدان توجه نمود مسئله رزونانس

اگر یکی از فرکانس های هارمونیکی جریان شبکه با این فرکانس . باشد می دارای یک فرکانس تشدید (Leq)اندوکتیو سیستم

. د می نمایدرزونانس برابر باشد، سبب بروز پدیده رزونانس در سیستم شده و در این حالت صدمات جدی به برخی تجهیزات وار

فزایش جریان و توان راکتیو در در شبکه قدرت می توان به شکست عایقی بانک های خازنی و ا رزونانساز مهمترین اثرات سو 

آنها، شکست عایقی کابل ها، عملکرد بدون فاصله و پاسخ اشتباه رله ها، اثرات حرارتی در ترانسفورمرها، تلفات اهمی و تلفات 

 (4930 همکاران،  و کاظمی) .اضافی در هسته و تغییر توان راکتیو نام برد

 

 .آن، منجر به کاهش قابلیت اطمینان سیستم قدرت خواهد شدبدیهی است در صورت بروز رزونانس و اثرات سو 

 

  بر روی کیفیت توان در سیستم قدرت هم در کنارقرار گرفتن خازن ها و بارهای غیر خطی  تاثیربررسی 

کیب با توجه به اینکه منابع تولید هارمونیک، منجر به تولید سطوح اعوجاج غیر قابل قبولی در سطح شبکه توزیع خواهد شد، تر

خازن های نصب شده در شبکه و همچنین امپدانس سطح اتصال کوتاه سیستم در کنار یکدیگر احتمال بروز پدیده رزونانس را 

اصلی ترین دلیل برای انجام . افزایش داده و می تواند سطوح هارمونیکی را به باالتر از میزان مجاز استاندارها افزایش دهد

یا میزان اعوجاج ناشی از  ان انحراف شکل موج ولتاژ از شکل موج اصلی خود است ومطالعات بیشتر در این زمینه میز

که در بخش قبلی اشاره شد،  (THD)هارمونیک ها بر روی شکل موج اصلی می باشد که تحت عنوان اعوجاج هارمونیکی کل 

رمونیکی همزمان با تمامی انجام پخش بار ها(Hong and Chen, 2012) .مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت

ولتاژ را در تمامی باسبارها اندازه گیری و تحت کنترل قرار می دهد تا چنانچه محل نصب خازن   THDمراحل جایابی خازن،

خازن، سعی در جابجایی فرکانس ظرفیت گردد، با تغییر مکان نصب و یا مقدار  THDمنجر به افزایش بیش ار حد مجاز 

 تا قرار گرفتن آن در محدوده مجاز در تمام باسبارها THDه مقدار دیگری داشته تا منجر به کاهشنوسانات سیستم قدرت ب

 . گردیم
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 .می باشد 0و  4بوده و مطابق روابط همانطور که می دانیم پاسخ فرکانسی خازن و سلف در تغییرات امپدانس عکس هم 

 

 

در ولتاژ نامی داده  مگاوارو  کیلووارقدرت خازن ها بر حسب  معموال در سیستم های. ظرفیت خازن می باشدC  ،4 در رابطه

 .بیان می شود 9با رابطه  میزان راکتانس خازنی در فرکانس و ولتاژ نامی سیستم. شده، اندازه گیری می شوند

 

از . دهمانطور که گفته شد رخداد مخرب رزونانس یکی از مشکالت اصلی اعوجاج هارمونیکی در سیستم های قدرت می باش

قرار می گیرد،  (Leq)نگاه منابع جریان هارمونیکی در سیستم های قدرت، به صورت موازی با اندوکتانس معادل سیستم

. و امپدانس معادل همدیگر را خنثی می کنند (XC)رزونانس در یک فرکانس خاص اتفاق می افتد، که راکتانس خازنی

 .M. A. S) .بیان می شود 1رکانس رزونانس می نامند و مطابق رابطه فرکانسی که در این حالت خاص اتفاق می افتد را ف

Masoum  et al,  2011 ) 

 

میزان ظرفیت بانک خازنی  Cاندوکتانس مجموع منبع و خطوط و  Leqمقاومت مجموع منبع و خطوط،   R، 1که در رابطه 

اه منبع جریان هارمونیکی بسیار باالست و با روابط الزم به توضیح است در فرکانس رزونانس، امپدانس ظاهری از نگ. می باشند

 :بیان می شود 6و  1

 

 

 

و  نامیده می شود Quality Factorبه عنوان ضریب کیفیت  Q. در رابطه فوق راکتانس در فرکانس تشدید محاسبه شده است

یک جریان هارمونیکی کوچک ،  8ه رابطهبا توجه ب. که با توجه به مکان سیستم قدرت تغییر می یابدبیان می شود  7با رابطه 

 :باشد 42و  3حال با فرض اینکه جریان درون بانک خازنی طبق روابط . می تواند منجر به یک ولتاژ هارمونیکی باال شود

 

 

 

خرابی این پدیده باعث . می شود  Qمشاهده می شود جریان در بانک خازنی و یا ترانسفورماتور منجر به افزایش 42و3در روابط 
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چنانچه جایابی خازن ها در طول فیدر مناسب نباشد، احتمال بروز . خازن و افزایش حرارت بیش از حد مجاز آن خواهد شد

رزونانس موازی در فرکانس های هارمونیک وجود خواهد داشت که باعث افزایش سطوح جریان و ولتاژ هارمونیکی خواهد شد 

 (4930 همکاران،  و کاظمی) .که عوارض نامطلوبی را در پی خواهد داشت

 

 قدرت های فرکانس رزونانس در سیستم و کنترل حاسبهبررسی امکان ردیابی، م

رزونانس زمانی اتفاق خواهد افتاد که از نگاه منبع جریان هارمونیکی به  8تا  1در توضیح داده شد و مطابق روابط  همانطور که

لذا بدست آوردن ماتریس امپدانس سیستم مورد  (0و 4شکل شماره ).داتفاق خواهد افتابیشترین امپدانس  ،سیستم قدرت

برای محاسبه فرکانس رزونانس و یا مرتبه هارمونیک خطرناک مطالعه در هارمونیک های مختلف و در تمام باس بارها 

 (Pazouki et al, 2015) .ضروریست

 

 
 

 ریان هارمونیکیاز نگاه منبع ج (Zr)نحوه محاسبه ماتریس امپدانس سیستم: 1شکل 

 

 

 
 در زمان بروز رزونانس موازی منحنی تغیرات امپدانس در برابر تغیرات فرکانس: 2شکل

 

ابتدا با خازن گذاری یک مرحله پخش بار انجام تا . ام بدین شکل اقدام می کنیم hبرای بدست آوردن مدار معادل در هارمونیک

 .بدست می آید 44زن از رابطهامپدانس خا. های شبکه بدست آیند ولتاژها و جریان
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از پخش بار بدست آمده و با داشتن  44ولتاژ دررابطه . می باشد و یا کیلووار مگاوار مقدار ظرفیت خازن بر حسب Qcکه در آن 

ضرب  hام ابتدا راکتانس های خطوط در h برای بدست آوردن مدل شبکه در هارمونیک. ولتاژ، امپدانس خازن بدست می آید

 .بدست می آیند 40ام از رابطه  hراکتانس خطوط در هارمونیک . دمی شون

 

 .صادق است 49راکتانس خط در هارمونیک اصلی می باشد و همچنین برای خازن نیز رابطه  که در آن 

 

ام، ادمیتانس  hر هارمونیک برای محاسبه ماتریس ادمیتانس د. رابطه اندوکتانس خازن در فرکانس اصلی استکه در آن 

 .بدست می آید41محاسبه شده و ادمیتانس قطری از رابطه 49بین خطوط از رابطه 

 

به ترتیب عضو قطری ماتریس ادمیتانس بدون در نظر  و  عضو قطری ماتریس ادمیتانس می باشد و که 

 .بدست می آید 41ماتریس ادمیتانس مطابق رابطه . س خازن موازی می باشندگرفتن خازن های موازی و ادمیتان

 

 :بدست می آید 46ر ولتاژ در هارمونیک مورد نظر از رابطه مقادی

 

 .می شودنشان داده  47لذا در هر هارمونیک، یک ماتریس ولتاژ مرتبط با باسبارها را خواهیم داشت که مطابق رابطه 

 

چنین ماتریسی برای . هر ستون نشانگر ولتاژ باس ها در هارمونیک مورد نظر می باشند ،(47رابطه)اژ فوقکه مطابق ماتریس ولت

در واقع جریان های هارمونیکی که از منابع هارمونیکی مدل شده تزریق می شوند نیز در هر . جریان ها نیز وجود دارد

   (4930 همکاران،  و کاظمی). می باشد 48که مطابق رابطه  بودههارمونیک دارای ماتریس مختص به خود 
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نشان دهنده جریان هارمونیکی تزریقی بار غیر خطی در باس شماره یک و هارمونیک  درایه ، 48در ماتریس شماره 

ژ در این چنین حالتی که مقادیر ولتا. و همینطور برای سایر درایه ها بدین شکل تعریف میگردد. ام می باشد hمرتبه 

را که نمایانگر میزان تاثیر هارمونیک ها بر شکل موج THDهارمونیکی در تمام باس ها بدست آمدند، می توان فاکتور مهم 

 .نشان داد 43مطابق رابطه اصلی می باشد را 

 

را  THDماتریس . می تواند ولتاژ یا جریان باشد Mکمیت  .ام می باشد hدر هارمونیک  Mمقدار موثر کمیت  که در آن 

 .نشان می دهیم 02مطابق رابطه 

 

برای بدست آوردن امپدانس از دید منابع جریان هارمونیکی، ولتاژ هر هارمونیک مورد نظر را بر جریان منبع هارمونیکی تقسیم 

 (04رابطه ) .می کنیم

 

 

 

. ام می باشد jام در باس  hجریان تزریقی هارمونیک ام می باشد و  jام در باس  hولتاژ هارمونیک  که در آن 

هارمونیکی مورد نظر خواهیم داشت که مطابق  بنابراین در هر باس و هر هارمونیک، یک امپدانس دیده شده از دید منبع جریان

 .نشان خواهیم داد 00ماتریس شماره 

 

 

گر امپدانس دیده شده از دید منبع جریان هارمونیکی در باسبار دوم و در بیان به طور مثال درایه 00در ماتریس شماره

چنانچه این امپدانس دیده شده از میزان مشخصی باالتر رود احتمال . و همینطور برای سایر درایه ها. هارمونیک یک می باشد

جریان هارمونیکی میتوان بوجود رزونانس  بنابراین با بررسی ماتریس امپدانس دیده شده از دید منبع. بروز رزونانس وجود دارد

تمام مراحل شرح داده شده جهت محاسبه ماتریس امپدانس سیستم از نگاه منبع جریان هارمونیکی جهت پیدا نمودن . پی برد

 . حداکثر امپدانس سیستم جهت ردیابی فرکانس رزونانس می باشد تا بتوان با شناسایی آن از بروز این پدیده جلوگیری نمود

 

 عدم امکان محاسبه فرکانس رزونانس در سیستم قدرت واقعی
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پارامترهایی همچون توان اکتیو، راکتیو و منابع جریان هارمونیکی در حال  واقعی اما از آنجا که می دانیم در شبکه های قدرت

امکان پذیر بوده و با تغییر  تغییر می باشند و بنابراین محاسبه فرکانس رزونانس در این نوع شبکه ها تنها برای زمان مشخصی

در عمل محاسبه فرکانس رزونانس جهت جلوگیری از آن در  .پارامترهای مذکور، مقدار فرکانس رزونانس نیز تغییر خواهد نمود

از سوی دیگر جلوگیری از پدیده خطرناک رزونانس نیز از اهمیت ویژه ه ای  .سیستم های قدرت واقعی غیر ممکن می باشد

سطح کیفی قابل قبول اما آنچه که به عنوان . که در مرحله بعدی به طور دقیق بدان پرداخته خواهد شد وردار استبرای ما برخ

در نظر % 1را برابر  THDحداکثر  ،می باشد4مطابق جدول شماره IEEE519-1995 در سیستم های قدرت و برابر استاندارد 

  standard of  IEEE 519-1995 (Harmonic Limits) (09رابطه.)خواهیم گرفت

 

 محدوده مجاز حداکثر میزان اعوجاج هارمونیکی کل: 3جدول

THDmax(%)  (کیلوولت)سطح ولتاژ 

 63زیر  1

 464تا  63بین  0.1

 464باالی  4.1

 

 

 های واقعیجلوگیری از پدیده رزونانس و تعیین نقاط کاندید خازن گذاری در شبکه 

در واقع . تعیین نقاط کاندید خازن گذاری در شبکه مورد مطالعه می باشد ،ع بهینه سازییکی از مهمترین مراحل قبل از شرو

نسبت به افزایش ( کاهش تعداد جواب های اولیه)می توانیم با شناسایی باس های نامناسب و حذف آنها از جمعیت اولیه 

برنامه  استفاده از م بهینه سازی و بابه همین خاطر می توان قبل از انجا. سرعت بهینه سازی و همگرایی اقدام نمود

Harmonic Contingency Analysis(HCA) در زبان برنامه نویسی نرم افزار  DigSilentی ها نسبت به شناسایی باس

به . انجام می دهیم( 90مرتبههارمونیک تا )هرتز  4622الی  4این فرایند را برای تمام باس ها از فرکانس. اقدام نمود نامناسب

این تحلیل به ما کمک . در فرکانس های مختلف می باشد 1نشان دهنده تغییرات امپدانس باس شماره 0مثال شکل شمارهطور 

خواهد کرد تا ضمن شناسایی مرتبه هارمونیک خطرناک، میزان حداکثر امپدانس باس ها را در فرکانس های هارمونیکی 

از نقاط کاندید خازن گذاری  ،انسی مشخص در مقدار باالیی قرار داردمشخص نمود تا باسهایی که امپدانس آنها در محدوده فرک

در زمان بروز رزونانس امپدانس در حداکثر میزان خود قرار  8تا  1همانطور که گفته شده بود و مطابق با روابط . حذف نماییم

. سیار بزرگ در سیستم گرددداشته و در این حالت حتی یک جریان هارمونیکی کوچک هم می تواند تبدیل به یک ولتاژ ب

برای درک  .موثر خواهد بودتا حد بسیار زیادی در جلوگیری از بروز پدیده رزونانس در شبکه مورد مطالعه این تحلیل بنابراین 

بدین طریق هارمونیک . نشان می دهنددر برخی باسها اشکال ذیل منحنی تغییرات امپدانس نسبت به تغییرات فرکانس را  بهتر

بازه تغیرات فرکانس در  .رناک در هرباسبار زمانی که امپدانس در حداکثر میزان خود قرار دارد قابل شناسایی می باشدهای خط

چند نمونه منحنی  8تا  1شکل های  (90تا هارمونیک مرتبه .)هرتز می باشد 4622الی  2صورت گرفته از  هارمونیکی آنالیز

 (4939 پریزاد،) .رات را نشان می دهندیتغی
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 2در باس شماره منحنی تغیرات امپدانس در برابر تغیرات فرکانس:4شکل

 

 

 3منحنی تغیرات امپدانس در برابر تغیرات فرکانس در باس شماره:5شکل

 

 

 12منحنی تغیرات امپدانس در برابر تغیرات فرکانس در باس شماره:6شکل
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 13شماره منحنی تغیرات امپدانس در برابر تغیرات فرکانس در باس:7شکل

 

 

 6منحنی تغیرات امپدانس در برابر تغیرات فرکانس در باس شماره:8شکل

 

با توجه به آنالیز هارمونیکی انجام شده قبل از شروع مراحل بهینه سازی باسبارهای نامناسب از لیست نقاط کاندید خازن 

در ضمن با شناسایی هارمونیک های  .گذاری حذف و بدیت ترتیب جمعیت اولیه با تعداد نقاط محدود تر شروع می شود

خطرناک مطابق منحنی های فوق و حذف باسهای نامناسب احتمال بروز پدیده خطرناک رزونانس در شبکه مورد مطالعه تا حد 

 .زیادی کاهش می یابد
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مدل تزریق جریان هارمونیکی جهت مدلسازی عناصر و بارهای غیرخطی به عنوان منابع اصلی تولید جریان 

 ونیکیهارم

را نشان داده است که با توجه به غیر خطی بودن این بار در حال تزریق  Bnمتصل به باسبار  P,Qn))بار  3در شکل شماره 

 . به باسبار متصل به خود می باشد Ihn))جریان هارمونیکی

 

 

 در یک بار غیر خطی Ihn))نحوه اتصال منبع جریان هارمونیکی: 9شکل

 

زوایای فاز جریانهای هارمونیکی نسبت . های غیر خطی باید بوسیله طیف هارمونیکی شان مدل شوندهمانطور که اشاره شد بار

این روش سبب می شود تا تعیین شکل موج جریان، مستقل از ضریب توان . به مرجع زاویه هارمونیک اصلی تعیین می شوند

استفاده شده مشخصات ارائه شده در جدول شماره پالس با  6در این مقاله از یک یکسوساز . در فرکانس اصلی صورت پذیرد

میزان تزریق جریان هارمونیکی به هر باس، بسته به میزان تولید جریان هارمونیکی توسط بارهای غیر خطی متصل به  .است

برخی  در هر باس می تواند متغیر باشد و حتی در،42بق جدول شماره امط بنابراین مرتبه هارمونیک. باسبار مربوطه می باشد

 (4939 پریزاد،) . جریان هارمونیکی برابر صفر در نظر گرفته شده است وجود بارهای خطی بیشتر،باسها به دلیل 

 هارمونیکی جریان تولید منبع عنوان به پالس 6 یکسوساز مشخصات: 42جدول

)%( هارمونیکی جریان دامنه  (f/fn) هارمونیک مرتبه 

20 5 

14.28 7 

9.09 11 

7.69 13 

5.87 17 

5.26 19 

4.34 23 

4 25 

3.44 29 

2.45 32 
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.بدست می آید 01قدر مطلق زاویه جریان بوسیله رابطه   

 
 

 

ن مطابق آو مقادیر متغیرهای  06جریان هارمونیکی تزریقی از رابطه  .زاویه فاز جریان اصلی می باشد فرکانس نامی وfn که در آن

 .دنی آیبدست م 08و  07روابط 

 

 

 

 :محاسبه می گردد 03از رابطه   مقدار زاویه

 

 

 Xs و Xlمقادیر امپدانس های سیستم و ترانسفورماتور در مبنای پریونیت و Id  جریانDC مبدل می باشند: 

 

 

 کبا استفاده از  الگوریتم ژنتی (THD) کل خازن گذاری بهینه با رعایت حداکثر اعوجاج هارمونیکی

 :برای بهینه سازی در جهت یافتن مکان و مقدار مناسب خازن در طول فیدر، فرضیات زیر را در نظر میگیریم 

 . صنعتی شعاعی و متقارن می باشدبا نام کیلوولت  02سیستم قدرت فیدر 

 .      بارهای متصل به هر باسبار غیر خطی می باشند

 .              شدضریب توان در هر یک از باسبارها متفاوت می با

 .در نظر گرفته شده اند 90توان های پیش بینی شده بار در فرکانس های هارمونیکی تا هارمونیک 
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 .می باشد 94مطابق رابطه تابع هزینه مسئله 

 

 مقدار تابع هزینه  Sکه در آن 

 هزینه تلفات انرژی:   

 KpP0 : هزینه تلفات پیک توان 

 .می باشد هزینه خازن گذاری: و 

 :قیود مسئله در فرکانس اصلی به شرح ذیل می باشند

ولتاژ در باسبار Viکه در آن . پریونیت می باشد 4.21حداکثر  تا 2.31قید حداقل و حداکثر ولتاژ در هر باسبار که بین حداقل -

i بیان می گردد 90و مطابق رابطه  ام می باشد.  

                  

 .قید حداکثر جریان که با توجه به در نظر گرفتن سطح مقطع هادیها در طول فیدر باید سطح جریان عبوری مطابق با آن باشد

 .بیان می گردد 99و مطابق رابطه 

Ik ≤ Ikmax  که در آنIkmax  حداکثر جریان مجاز در شاخه kام می باشد. 

 

نیز میزان توان راکتیو تزریقی توسط بانک خازنی  Qiحداکثر توان راکتیو مورد نیاز و Qmaxآن  که در قیدر حداکثر جبران

 .بیان می گردد 91و مطابق رابطه  باشدمی 

 
 

ستاندارد لذا با توجه به وجود ا. داریمTHDmax برای قید حداکثر اعوجاج هارمونیکی کل که نیاز به تعیین یک محدوده مجاز 

IEEE519-1995 حداکثر  ،4مطابق جدول شماره THD ( 41رابطه.)در نظر خواهیم گرفت% 1را برابر(Mohammad A et 

al, 2010) 

 

 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

 نتایجی که به عنوان مقادیر بهینه  .در مسائل جایابی معموال ًدر کنار تعیین تابع هدف، قیودی نیز در نظرگرفته می شود

در خصوص رعایت قیود در فرکانس اصلی که مربوط به قید ولتاژ، جریان، حداکثر . تعیین می شوند، باید با رعایت قیود باشند

در این قسمت تنها به بررسی قید  .به طور کامل توضیح داده شده استقبلی جبران و قید همگرایی پخش بار می باشد در 
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THD استانداردابق مط. و نحوه رعایت آن خواهیم پرداختIEEE519-1995 حداکثر THD  را  برای هر باسبار و برای هر

 .در نظر خواهیم گرفت% 1مرحله از مطالعات برابر 

به ترتیب نشان دهنده حداکثر تعداد خازن های مجاز روی هر شین و تعداد خازن های مجاز درکل  NCmaxو  ncmaxاگر 

تعداد خازن  nciکه در رابطه فوق . محاسبه می گردد 91ام مطابق رابطه  iسیستم باشند، تعداد خازن های نصب شده درشین

 .محدود می شود 96تعداد کل خازن های سیستم نیز باتوجه به رابطه . ام می باشد iهای نصب شده در شین 

 

 

 

 

د بیشتر از مجموع خازن های منصوبه در کل سیستم که در رابطه فوق مجموع تمام خازن های نصب شده در تمام باسبارها نبای

ز میزان برازندگی یک رشته با استفاده ا. الگوریتم ژنتیک از مجموعه ای از نقاط به عنوان شرایط اولیه استفاده می کند. باشد

از رشته ها با  هر تکرار الگوریتم ژنتیک با استفاده از عملگرهای خود، مجموعه جدیدیدر . تابع برازندگی تعیین می شود

ژن است که هر ژن حاوی یک عدد صحیح می باشد  MCدراین مقاله هر کروموزوم شامل .برازندگی بیشتر تولید خواهد کرد

عدد مربوط به هر ( 44شکل.)که نشان دهنده تعداد شین های قابل جبران سازی برای خازن گذاری در کل سیستم می باشد

کیلووار در  12واحدهای خازنی به صورت گسسته و درپله های.  رد نظر را کد می کندژن اندازه خازن نصب شده روی شین مو

 (Attia A et al, 2014). نظرگرفته شده اند

 

000000,0 000000,0 .... .... 000000,0 000000,0 

 ساختار کروموزومی پیشنهادی: 11شکل

 ن مسئله مورد نظر کاهش تابع هزینه است، لذا برایچو. خواهیم داشت MCگذاری،  خازن برای کاندید های مکان تعداد به

 (F)ترکیب تابع هدف و قیود مسئله مطابق روابط از معکوس حاصل جمع توابع جریمه وتابع هدف به عنوان تابع برازندگی

 (97رابطه).استفاده شده است

 

. کل تعداد خازن ها در سیستم می باشد، ولتاژ و  THDبه ترتیب ضرائب جریمه برای تجاوز از قیود  kuو  kvوkt که در آن 

OF(Objective Function) میزان تجاوز قیود . نیز تابع هدف می باشدFTHD  وFv,iو Fu  محاسبه  12و93و98از رابطه

محاسبه میزان جریمه تجاوز از قیود به این صورت است که در هر تکرار الگوریتم، برای همه کروموزوم ها قیود . می شوند

کروموزوم ها این قیود رعایت نکند، ضریب جریمه ای برای آن درنظر  در صورتی که یکی از. د بررسی قرار می گیردمسئله مور

 .گرفته می شود
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i  مربوط به شماره باس وj مربوط به شماره قید می باشد . 

ارائه و پیاده سازی  1ابق شکلالگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای حل مسئله خازن گذاری در حضور منابع تولید هارمونیک مط

وارد کرده وجمعیت  textابتدا داده های سیستم را از طریق فایل . را به اختصار می دهیم 1مراحل شکل شماره .شده است

سپس برای کروموزوم های موجود درجمعیت، پخش بار هارمونیکی  .کروموزوم به صورت تصادفی تولید می شودN اولیه با 

پس از آن با استفاده از خروجی های پخش بار هارمونیکی و تعیین میزان اعوجاج  .ذخیره می شود انجام شده و نتایج

میزان جریمه و نهایتاً میزان برازندگی برای هر یک از کروموزوم ها محاسبه می . می گردد ذخیره textهارمونیکی کل، در فایل 

مترین تابع هزینه را داشته باشد و همه قیدها در آن رعایت در مرحله بعدی اگر همگرایی حاصل شد، کروموزومی که ک. شود

در اینجا جهت انتخاب . شده باشد، به عنوان جواب چاپ و الگوریتم متوقف میشود، در غیر این صورت به قدم بعدی می رویم

از بهترین عضوهای هر  عالوه بر این، در هر تکرار تعدادی. والدین برای تولید نسل جدید از روش چرخ گردان استفاده می شود

. همچنین، درصد کمی از جمعیت نسل جدید به اعضای جدید اختصاص می یابد. نسل بدون تغییر به نسل بعد انتقال می یابند

سپس برای کروموزوم های انتخاب شده با احتمال تقاطع، که در . این اعضای جدید به صورت کامالً تصادفی تولید می شوند

عالوه . د، کروموزوم های والد با هم ترکیب شده و فرزندان را به وجود می آورند تابه نسل بعد انتقال یابندمی باش% 82این مقاله

در نهایت با انجام مراحل قبلی  .است، جهش روی کروموزوم ها اعمال می شود% 02بر این، با احتمال جهش، که در این مقاله

الگوریتم پیشنهادی مطابق . از این مرحله الگوریتم ادامه می یابد حال، به قدم دوم رفته و. نسل جدید ایجاد شده است

پیاده سازی شده است و پخش بار با استفاده از ماژول پخش بار  (DPL) درمحیط برنامه نویسی دیگسایلنت 13شکل

لینک دو نرم افزار  ، نقطه textفایل  .انجام گرفته است Matlabبهینه سازی در نرم افزار و DigSilentهارمونیکی نرم افزار 

 (4931 همکاران و رضوی) .می باشد

 

 معرفی شبکه نمونه مورد مطالعه

مطابق روش  .باسه واقعی از شرکت توزیع برق مازندران بانام دانشگاه می باشد 93کیلوولت شعاعی  02شبکه نمونه یک فیدر 

ق جریان هارمونیکی به شبکه می باشند به مدلسازی بارهای غیرخطی در بخش قبلی، تمامی باسبارهایی که در حال تزری

را نشان می دیاگرام تک خطی شبکه نمونه مذکور  40شکل  .اند مدلسازی شده 90پالسه تا هارمونیک  6صورت یک یکسوساز 

  .دهد

 

 
 

 کیلوولت دانشگاه 22دیاگرام تک خطی فیدر :12شکل
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 ماژول نرم افزارهای متلب و دیگسایلنت با یکدیگرارائه فلوچارت بهینه سازی پیشنهادی با استفاده از ارتباط 

و انجام مراحل پخش بار و محاسبات  Matlabدر این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی در نرم افزار 

 .ذیل می باشد  الگوریتم پیشنهادی همانند شکل. انجام خواهد شد Digsilentالکتریکی در نرم افزار 

 

 
 Digsilentو  Matlabنرم افزارهای  ارتباط بین الگوریتم پیشنهادی بهینه سازی و پخش بار توسط: 13شکل

 

 Digsilentتهیه اطالعات پایه از شبکه مورد مطالعه جهت ورود به نرم افزار 

ین برنامه مبدل و همچن GIS))از سیستم اطالعات مکانی با استفادهت مورد نیاز مربوط به فیدر فشارمتوسط نمونه کلیه اطالعا

ضمنا اطالعات مربوط به مقادیر توان اکتیو و راکتیو هر باسبار مطابق با مقادیر . شده استوارد  Digsilentاطالعات به نرم افزار 

لذا تمام مراحل شبیه . بارگیری ترانسفورماتورهای توزیع در فصل تابستان می باشد که نشان دهنده بار پیک هر باسبار می باشد

ز این مقادیر استفاده و شبکه نمونه در فولبارترین حالت شبیه سازی شده تا بتوان در این شرایط سخت به بهترین سازی ا

 (4934 ، هوشیارخواه  و سپری). مقادیر در کیفیت توان دست پیدا نمود

رائه شده مکان بهینه و مطابق الگوریتم ا THDmax در نظر گرفتنفرآیند جایابی خازن را بدون  در مرحله اول بهینه سازی

 THDدر انتها کلیه مقادیر مربوط به . مطابق دیاگرام تک خطی ارائه شده می باشد 01و 1در باس های شماره نصب خازن ها 

درمرحله دوم  .بت می نماییمثDigsilent و جریان هارمونیکی را در هر باسبار مطابق نتایج ارائه شده از خروجی نرم افزار 

در  انجام و مطابق الگوریتم ارائه شده مکان نصب خازن ها THDmaxدر نظر گرفتن ند جایابی خازن را با فرآی بهینه سازی

و جریان  THDکلیه مقادیر مربوط به  .مشخص شده در دیاگرام تک خطی در شکل می باشد 07و 1باس های شماره 

 .هارمونیکی همانند مرحله اول ثبت می نماییم
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 در هرباس و در هر مرحله از بهینه سازیو جریان هارمونیکی ( THD)اعوجاج هارمونیکی کل مربوط به مقادیر: 14جدول

B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 
Bus 

Number 
 

5.65 4.70 4.10 6.30 5.85 3.85 4.85 4.95 5.65 3.50 3.80 4.80 3.30 1.50 2.20 2.50 1.02 1.08 1.01 1.03 

THD 

max(%) 

بدون در نظر 

 THDگرفتن 

max 

4.80 4.50 4.05 3.45 4.97 4.04 3.85 4.08 4.09 4.04 2.36 3.95 4.03 3.03 2.01 2.95 3.02 2.05 2.25 1.01 

با در نظر 

 THDگرفتن 

max 

0.73 1.09 0 0 1.03 0 1.87 0.27 0.85 0 1.10 1.23 0.95 0 0.45 0 0 0.23 0 0 

I 

Harmonic 

(A) 

بدون در نظر 

 THDگرفتن 

max 

0.55 1.05 0 0 1.01 0 1.70 0.25 0.99 0 0.95 1.03 0.75 0 0.40 0 0 0.21 0 0 

با در نظر 

 THDگرفتن 

max 

 

 و جریان هارمونیکی در هرباس و در هر مرحله از بهینه سازی( THD)مقادیر مربوط به اعوجاج هارمونیکی کل: 15جدول

B39 B38 B37 B36 B35 B34 B33 B32 B31 B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B23 B22 B21 
Bus 

Number 
 

8.07 3.87 6.75 5.00 4.04 5.57 6.65 3.75 4.09 4.45 3.15 2.25 5.00 3.55 4.49 5.50 6.03 4.45 3.45 

THD 

max(%) 

بدون در نظر 

 THDگرفتن 

max 

4.47 4.41 5.00 4.96 4.06 4.18 4.45 3.95 4.30 4.00 4.03 3.03 4.45 4.03 4.80 4.32 3.95 4.03 4.40 

با در نظر 

 THDگرفتن 

max 

1.35 0.00 0.71 0.00 0.00 0.91 0.65 0.00 0.00 0.87 2.01 0.00 0.00 1.14 0.00 1.45 0.00 0.85 0.00 

I 

Harmonic 

(A) 

بدون در نظر 

 THDگرفتن 

max 

1.10 0.00 0.65 0.00 0.00 0.88 0.54 0.00 0.00 0.65 1.45 0.00 0.00 1.12 0.00 1.10 0.00 0.28 0.00 

با در نظر 

 THDگرفتن 

max 
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                       THDmax                                

                  THDmax                 THDmax

 مرحله بهینه سازی دو در هرباس و در هرTHDنمودار مقایسه ای میزان : 16شکل

 

 
 

 مرحله بهینه سازیدو در هرباس و در هر THDنمودار مقایسه ای میزان : 17شکل
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در هر دو مرحله بهینه سازی نتایج نهایی: 18جدول  

 هزینه تابع

 بر دالر)

(سال  

 ساالنه هزینه

 دالر) ها خازن

(سال بر  

 تلفات هزینه

(برسال دالر)  

 در تلفات

بار پیک  

(kw) 

 جریان

هارمونیک

 (A) ی

THD 

max 

(%) 

 حداکثر

 (pu) ولتاژ

 حداقل

 ولتاژ

(pu) 

 توان مجموع

 راکتیو

 تزریقی

(kvar) 

 کبان نصب مکان

خازنی های  

 

25 و 4 باسهای 122 2.37 4.21 8023 43.71 904 411970 881 607899  

 بهینه اول مرحله

 نظر در بدون) سازی

 (THD max گرفتن

183009 820 491371 081 46.66 4029 4.21 2.33 112 
 و 5 های باسهای

27 

 بهینه دوم مرحله

 نظر در با) سازی

 (THD max گرفتن

 

 

 نتیجه گیری

پیداست، در مرحله اول بهینه سازی که قید حداکثر 47و 46و همچنین نمودارهای شماره 41و 41ور که از جداول شمارههمانط

، 97، 91، 99، 01، 09، 02، 47، 46، 40 در برخی از باسها به شماره ،را در نظر نگرفتیم( THDmax) اعوجاج هارمونیکی کل

  .می باشد  IEEE519-1995مطابق استاندارد ( درصد 1بیشتر از )االتر از حد مجاز ب THDمیزان  93

تمام در  THD قرار گرفتن میزان و با توجه به در نظر گرفتن قید حداکثر اعوجاج هارمونیکی کل، سازی در مرحله دوم بهینه

 93در تمام در محدوده مجاز را شاهد بودیم و درنتیجه بهبود در کیفیت توان تحویلی  از جمله باسبارهای مذکور باسبارها

نگر در هر باسبار و در دو مرحله از شبیه سازی بیاجریان هارمونیکی  همچنین .باسبار شبکه مورد مطالعه صورت گرفته است

آمپر در مرحله دوم بهینه سازی  46.66آمپر در مرحله اول به  43.71بطوریکه از مجموع . کاهش سطح این جریان می باشد

کاهش تلفات هارمونیکی ضمن کاهش تلفات اصلی در  شاهد در پی آنکه  .ه هستیمدرصدی مواج 41.6یعنی با کاهش 

 . سیستم قدرت خواهیم بود

کیفیت توان از جمله مطالعات  پارامترهایبیانگر تاثیر مطالعات مربوط به  نمونهنتیجه حاصل از شبیه سازی بر روی یک شبکه 

ده به طوریکه ضمن کاهش تلفات در شبکه و تلفات هارمونیکی با همزمان با جایابی خازن بو THDو شاخص مهم  هارمونیکی

در نظر گرفتن منابع تولید هارمونیک، محدوده کیفیت توان تحویلی به مشترکین برابر با استانداردهای معتبر در ناحیه مجاز 

سیار زیادی جلوگیری بعمل تا حد ب از بروز پدیده خطرناک و مخرب رزونانس با راهکارهای ارائه شده قرار گرفته و همچنین

جلوگیری و در  های طوالنی عوارض سو رزونانس در شبکه از بروز عیب در تجهیزات و خاموشیجلوگیری از آمده و با توجه به 

 .خواهد شد نیز نهایت موجب افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت

 :سایر مزایای حاصل از خازن گذاری در این مقاله
  .کیفیت توان به عنوان قید هارمونیکی و  حفظ  ر  تمام باس هاد THDرعایت حد مجاز 

 Harmonic Contingency Analysis(HCA)  .با استفاده از آنالیز هارمونیکی جلوگیری از بروز  پدیده مخرب رزونانس در شبکه

 .در سیستم مورد مطالعه هارمونیکی کاهش جریان هارمونیکی و تلفات
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 .با کاهش احتمال وقوع پدیده رزونانس و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آن شبکه افزایش قابلیت اطمینان در
  

  پیشنهادات
 .با توجه به ایجاد تغییرات اجتناب ناپذیر در شبکه های واقعیطی دوره های زمانی ( مکان و ظرفیت)جایابی مجدد بانک های خازنی -4

ر حال حاضر مورد استفاده و تحلیل و بررسی قرار گرفته است و قطعا با گذشت زمان و با توجه به اینکه کلیه اطالعات پایه شبکه نمونه د  

 . اعمال تغیرات در شبکه های واقعی لزوم بررسی جایابی های صورت گرفته در گذشته بیشتر خواهد شد

 . الزام در نصب فیلترهای هارمونیکی توسط برخی مشترکین-0

ده شده اصلی ترین موضوع در تخریب شکل موج، کاهش کیفیت توان و بروز پدیده رزونانس در همانطور که در قسمت های قبل توضیح دا

لذا با توجه به وجود . شبکه وجود جریان های هارمونیکی که توسط بارهای غیرخطی مشترکین به شبکه تزریق می شود، می باشد

ایی مشترکینی که در حال تزریق هارمونیک بیش از حد مجاز دستورالعمل های موجو در کشور و همچنین در سطح دنیا می توان با شناس

به شبکه می باشند و الزام در نصب فیلترهای هارمونیکی توسط اینگونه مشترکین تا حد بسیار زیادی در محدود نمون جریان هارمونیکی 

 .در شبکه اقدام نمود

 . (مانیتورینگ کیفیت توان)استقرار نرم افزار گزارش کیفیت توان -9

. موضوع مانیتورینگ کیفیت توان می باشد ،خرید و فروش انرژی در بازارهای برق در سطح کشورهای صنعتی اقداماتمهمترین یکی از 

بطوریکه شرکت ها و صنایع حساس با وجود آن می توانند برابر با قراردادهای فی مابین فروشندگان و خریداران انرژی الکتریکی نسبت به 

 .اقدام نمایند مطابق با استاندارهای بین المللی کی با سطح کیفی مطلوبخرید انرژی الکتری
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