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 چکیده 

توابع هدف   و شدهپیشنهاد برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی  مختلفیروش های 

اله برای مساله کاهش تلفات در شبکه های توزیع، تابع هدف قدر این م. شده اندارائه برای آن ی گوناگون

. ارائه شده استبر پایه حداکثر نمودن سود حاصل از هر دالر خرج کرد ساالنه در کاهش تلفات دی جدی

به عنوان یک قید سخت به قیودی که قبال مورد توجه  قید محدودیت بودجهدر تابع هدف پیشنهادی، 

م حل در الگوریت .است دهشاضافه ولتاژ باس ها و جریان خطوط،  های محدودیت همچون محققین بود

بازآرایی  خازنی ثابت، بانک های و پراکنده نصب منابع تولیداتمساله چهار روش کاهش تلفات شامل 

فوق یک از چهار روش  سهم بهینه هر، بطور همزمان مد نظر قرار گرفته اند و هاکابل و تقویت شبکه

 بهینه سازی گوریتمبرای حل مساله بهینه سازی از ال. دگرددر کاهش تلفات شبکه تعیین می الذکر 

 Matlab این الگوریتم در نرم افزارهای. شده است  استفاده IPSO))اینتیجر  ذرات با متغیرهای ازدحام

 . به صورت مشترک پیاده سازی شده است DigSilent و

اعمال  IEEEباسه  33به شبکه استاندارد فوق الذکر الگوریتم برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، 

سهم هر یک از روش های سطح سرمایه گذاری اولیه،  با تغییرنشان می دهند نتایج حاصل  .گردید

همچنین نتایج نشان می دهند با . متفاوت استهزینه ساالنه سود حاصل از هر دالر کاهش تلفات و 

 .ساالنه کمتر می گردد هزینه کردسود حاصل از هر دالر  ،افزایش سطح سرمایه گذاری اولیه

 

 خازننصب  ،محدودیت بودجهکاهش تلفات، ، تولیدات پراکنده، بازآرایی: کلیدیواژگان 
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 مقدمه 

کاهش تلفات انرژی الکتریکی به دالیل زیادی همچون افزایش درآمد شرکت های توزیع نیروی برق، افزایش بهره وری انرژی، 

راه . ین، مطلوبیت زیادی برای محققین صنعت برق داردبه تعویق انداختن روند پیری اجزاء شبکه و کاهش روند گرم شدن زم

تغییر پیکربندی سیستم توزیع به  (Zidan et al, 2013)در. های مختلفی برای کاهش تلفات در مقاالت پیشنهاد شده است

 در. استمورد مطالعه قرار گرفته ( DG)منظور کاهش تلفات انرژی با توجه به تنوع بار و تولیدات پراکنده تجدید پذیر 

(AbulWafa, 2013 )های توزیع شعاعی برای کاهش تلفات طی یک روش دو مرحله ای به اختصاص خازن بهینه در سیستم

تلفات شبکه توزیع را با استفاده از تغییر ( Rao et al, 2012) محققان در. با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است

روشی  (Aref et al, 2012) در. کاهش داده اند HSAنده و با استفاده از روش پیکربندی شبکه درحضور تولیدات پراک

برای تعیین اندازه بهینه و جایابی تولیدات پراکنده به منظور کاهش تلفات توان اکتیو و بهبود قابلیت  PSOبراساس الگوریتم 

ریتم پیشنهادی جدید و با رویکرد چند براساس یک الگو (Aman et al, 2013)در . است ائه گردیدهاطمینان سیستم ار

-ها ارائه گردیده  DGهدفه، روشی برای به حداقل رساندن تلفات و حداکثر پایداری ولتاژ در انتخاب ظرفیت و مکان نصب 

الگوریتم زنبور  بر اساس روش( Aman et al, 2013)نیز همانند ( Abu-Mouti and El-Hawary, 2011) مرجع. است

مرجع . استو بهبود پروفیل ولتاژ اقدام کرده های تلفات ده با هدف کاهش هزینهاندازه و مکان تولیدات پراکن، به تعیین عسل

(Bouhouras and Labridis, 2012)  تاثیر تغییرات بار را بروی پیکربندی بهینه شبکه توزیع برای کاهش تلفات در نظر

و هجوم ذرات باینری برای  (IGA)از الگوریتم ( Amanulla et al, 2012)و ( Vitorino et al, 2013) در. گیردمی

 ,siddiqui and farrukh rahman)در . کاهش تلفات انرژی و بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزبع استفاده شده است

ها ی خازنبرای تعیین محل مناسب و اندازه( HSA)از روش فازی و الگوریتم  (Reddy and Kumar, 2012)و  (2012

 ,Ankita et al) همچون باال بردن سطح ولتاژ یروش های گرید در مراجع. جهت کاهش تلفات شبکه توزیع استفاده شده است

 ,Gomes et al) شبکه بازآرایی، (Adejumobi and Adebisi, 2012) ، استفاده از تنظیم ولتاژ توسط تپ چنجر(2012

شبکه همزمان با  بازآرایی، (Farahani et al, 2013) های خازنی ، تعویض کابل های شبکه با جایابی بهینه بانک(2006

 .ندپیشنهاد شده ا نیز( Chang, 2008) جایابی بهینه بانک های خازنی

استفاده همچون کاهش تلفات انرژی، بهبود پروفیل ولتاژ باس ها و جریان  مورد هدف توابع تعداد در مقاالت این تفاوت

 قابلیت ها، DGپذیر بودن یا نبودن و همچنین تفاوت در قابلیت های شبکه ازجمله تجدید خطوط، افزایش قابلیت اطمینان

مورد  مسئله در حل مختلف الگوریتم های از همچنین استفاده بار شبکه نوع تغییر وضعیت دستی یا اتوماتیک سوییچ های و

  .می باشد نظر

. نیاز برای اجرای طرح پیشنهادی کاهش تلفات در دسترس استدر تمام مراجع فوق الذکر فرض بر این بوده که بودجه مورد 

 شرکت های توزیع جهت .مورد بررسی قرار نگرفته است همچنین میزان سود حاصل از هر دالر سرمایه گذاری کاهش تلفات

ه اقتصادی بهینه سازی شبکه تحت پوشش و کاهش تلفات انرژی غالباً با محدودیت های بودجه ای و سرمایه گذاری های اولی

 .مورد توجه قرار نگرفته است( بودجه)محدودیت سرمایه گذاری اولیه اقتصادی موضوع  گذشته، تحقیقات دراما  ،مواجه هستند

مقاله کاهش بهینه تلفات در سیستم توزیع با استفاده همزمان از چند روش کاهش تلفات و در نظر گرفتن  این هدف

 زمانی بازه. نه ای که سود حاصل از هر دالر سرمایه گذاری کاهش تلفات بیشینه گرددبه گو های بودجه ای می باشدمحدودیت

  .است شده گرفته درنظر ساله یک مقاله این در مطالعه مورد

 روش های کاهش تلفات

 .شرح زیر می باشند به مقاله این در روش های استفاده شدهتلفات،  کاهش از میان روش های
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 در شبکه نصب خازن

ن راه تامین توان راکتیو، تولید آن در محل مصرف یا نزدیکترین نقطه به محل مصرف است، تا با کاهش جریان راکتیو بهتری

، (Farahani et al, 2011)، (Xu et al, 2013)عبوری از شبکه و در نتیجه کاهش دامنه جریان کل، تلفات شبکه کم گردد

(Gonen,1985).  در نصب خازن ثابت باید . قابل کلیدزنی تقسیم بندی می شوندخازن های شبکه به دو نوع ثابت و

 . محدودیت عدم تجاوز آن از حداقل بار راکتیو شبکه رعایت گردد

  نصب منابع تولیدات پراکنده 

که این امر باعث تغییر میزان تلفات در شبکه . شود که توان عبوری از خطوط تغییر یابدبه شبکه باعث می DGاضافه کردن 

 ، تلفات شبکه پس از نصب آن کمتر می گرددDG و ظرفیت در صورت انتخاب درست مکان نصب. گرددع میتوزی

(Gonen,1985)، (Quoc Hung et al, 2010) ،(Kalantari et al, 2012) . در نصب منابع تولید پراکنده باید

. پیک بار شبکه بیشتر گردد% 03تا  33از  به عبارت دیگر جمع ظرفیت کل منابع نباید. محدودیت ضریب نفوذ آن رعایت گردد

(Naderi et al, 2012). 

 تغییر پیکربندی شبکه

با توجه به . (Zidan et al, 2013)با تغییر آرایش شبکه، جریان عبوری از خطوط و در نتیجه تلفات شبکه تغییر می کند 

این آرایش ها باید قیودی همچون شعاعی . رفتتوان پیکربندی های مختلفی از شبکه توزیع در نظر گتعداد نقاط مانور می

 . بودن شبکه، عدم تشکیل جزیره، باقی ماندن ولتاژ همه باس ها و جریان همه خطوط در محدوده مجاز را ارضا نمایند

 های پربار تقویت هادی

 Wang)یابد ل تقلیل میبا افزایش سطح مقطع هادی های پر بار، مقاومت مسیر آن کمتر شده در نتیجه توان تلف شده در کاب

et al, 2000) .هادی های کاندیدا با توجه به میزان بارگذاری هادی تعیین می شوند . 

 فرمول بندی مسئله 

 .است شده ارائه( 1) رابطه در مساله هدف تابع 

(1)  

0

min max max

minimize[ ( )* ]

:

i
e

i

i

i i i i i

S S
OF K

A

Subject to A budget

and

V V V and I I






  

 

 0Sوات سااعت،   مگاا  برحسب د مطالعه بعد از اعمال روش های کاهش تلفاتشبکه مورانرژی در  انتظاری تلفاتiS که در آن 

 قیمات بارق   eKدالر،  برحساب کااهش تلفاات   روش  هزیناه  iAوات ساعت،  مگا برحسب پایه شبکهانرژی در انتظاری  تلفات

 iIولتاژ باس های شابکه بار حساب پریونیات،      iV، دالر برحسب بودجه کاهش تلفات budget، بر مگاوات ساعت دالر برحسب

 .جریان خطوط شبکه بر حسب پریونیت
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 .قرار گرفته اند  بررسیمورد  ادامه در نظر مورد هدف تابع های بخش از یک هر

 

 محاسبه هزینه تلفات انرژی

 .گرددمحاسبه می( 2)هر استراتژی جدید شبکه و به ازاء هر سطح بار مشخص مقدار توان تلف شده از رابطه ء ابه از

(2)  



SN

i

iiLoss IRP

1

2* 

مقاومت شاخه  iRو (kA)ام iن شاخه دامنه جریاiIهای سیستم،کل شاخه تعدادSN،(MW)تلف شده  توانLossP که در آن

i ام(Ω )می باشند. 

 .گرددمحاسبه می( 3)مقدار انتظاری انرژی تلف شده در یک سال از رابطه 

(3)  




n

i

piiLoss TPEEL

1

* 

iLossP ح بار در نظر گرفته شده،تعداد سطو  n،(MWh)انرژی تلف شده در یک سال  انتظاریمقدار  EELکه در آن   تلفاات

بااری،  همچنین منحنی بار دارای سه ساطح کام    .باشندمی (h)ام  iتداوم سطح بار  زمانpiT و (MW) ام iتوان در سطح بار 

باار و زماان بار حساب سااعت       ت متوسطن شکل سطح بار بر حسب پریونیدر ای. باشدمی( 1)باری و پر باری مانند شکل  میان

 .باشدتداوم بار می

 

 
 ساعت 0678 ازای به بار تغییرات شده بندی سطح نمودار(: 1)شکل

 .می گردد محاسبه( 4) رابطه از انرژی تلفات هزینه انتظاری مقدارهمچنین 

 

(4)  eLoss KEELCOST * 
 

 منابع تولید پراکندهمحاسبه هزینه 

شود های نگهداری و بهره برداری تقسیم میهزینه( 2)گذاری و سرمایه هزینه( 1)تولید پراکنده به دو بخش کلی هزینه منابع 

 .فرمول بندی می گردد( 0)و به صورت رابطه 

(0)  COST COST COST
DG DG inv DG OM

 
  

invDGCOSTکه در آن  سرمایه گذاری اولیه برای نصب  هزینه DG وOMDGCOST  های نگهداری و بهره برداری می هزینه

 .باشند

مقدار این . مستهلک گردد( سال 33در این مقاله )سرمایه گذاری اولیه در سال اول انجام می شود، اما باید در دوره عمر مفید 

 (Naderi et al, 2012) .محاسبه می گردد( 6)هزینه در سال اول از رابطه 
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(7)  ( 1) max[ * ]
( 1) 1 1

nm DGr r
COST C DG

DG inv inv imr i


 

  
 

 

و  (MW/$)ها  DGهزینه سرمایه گذاری  Cinv تعداد واحدهای تولید پراکنده در سیستم، nDG، )%(نرخ بهره r که در آن 

DGi
max  ظرفیتi  امینDG (MW) می باشند. 

این هزینه در رابطه . ال محاسبه می گرددهزینه نگهداری و بهره برداری با توجه به انرژی تولیدی منابع تولید پراکنده در هر س

 . ارائه شده است( 7)

(7)  ( * )

1

n
DG

COST C E
DG OM OM DG

i ii

 


 

DG (MWh )امین  iانرژی ساالنه تولیدی  EDGiو DG ($/MWh )امین  iهزینه نگهداری و بهره برداری  COMiکه در آن 

 .می باشند

 خازنی های هزینه بانکمحاسبه 

طبق و  باشد می اولیه گذاری سرمایه ناشی از این خازن ها که ثابت، هزینه با صرفنظر کردن از هزینه نگهداری خارن های

 .محاسبه می شود( 8)رابطه 

(0)  ( 1) max[ * ]
( 1) 1 1

nm capr r
COST C Cap

Cap inv inv imr i


 

  
 

و ( Mvar/$)ها هزینه خرید و نصب بانک های خازنی  Cinvتعداد واحدهای بانک های خازنی در سیستم، ncapکه در آن 

Capi
max  ظرفیتi  امین بانک خازنی(Mvar )می باشند. 

 شبکه توپولوژی تغییر هزینه

 شبکه، آرایش تغییر هر در. باشد تر می هزینه کم روشی شبکه پیکربندی تغییر تلفات، کاهش برای اعمالی روش چهار میان از

 توان را می ممکن سایر حاالت به پایه حالت از شبکه آرایش تغییر هزینه بنابراین . شود می بسته یا باز کلید تعداد مشخصی

  .نمود فرض ثابت

 هزینه تعویض کابل ها

هزینه افزایش سطح مقطع کابل های کاندیدای شبکه از سطح مقطع اولیه به سطح مقطع مورد نظر را با توجه به طول کابل و 

 .میزان افزایش سطح مقطع آن می توان محاسبه نمود

 

 محدودیت های اعمالی بر مسئلهمدل سازی ریاضی مسئله و 

 .ارائه گردیده است( 1)محدودیت های حل مسئله در جدول 
 محدودیت ها(1)جدول

 نوع محدودیت مدل ریاضی

iA budget سرمایه گذاری اولیه اقتصادی 

max
i iI I حداکثر جریان عبوری از خطوط 

min max
i i iV V V  هاولتاژ باس 

all-dg SS*P k P  منابع تولید پراکندهضریب نفوذ 

all-cap load*Q k Q هاخازن ضریب نفوذ 

) P=Q+1شعاعی بودن شبکه (نظریه گراف طبق 

. و توان راکتیو مصرفی بار شبکه می باشدفوق توزیع پست  دریافتی ازهای اکتیو توانبه ترتیب  loadQو SSP(1)در جدول 
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 .تغییر نماید 3.0تا  3.3و بانک خازنی می تواند از بازه ی  DGبرای ضریب نفوذ های متفاوت K  مقدار

 

 الگوریتم بهینه سازی
استفاده  (IPSO) با متغیرهای اینتجر ازدحام ذرات در این مقاله برای پیاده سازی روش مورد نظر از الگوریتم بهینه سازی

 :روند کار الگوریتم بصورت زیر می باشد .شده است

 .ایجاد جمعیت اولیه و ارزیابی آن(1

  .های شخصی و بهترین خاطره جمعیرهطتعین بهترین خا (2

 .های جدیدبه روز رسانی سرعت و موقعیت ذره و ارزیابی پاسخ (3

 .رودمی 2الگوریتم به مرحله ورده نشدن شرط توقف، آدر صورت بر .بررسی شرط توقف (4

 پایان (0

 

 مدلسازی منابع تولید پراکنده

های تولیدی واحدهای تولید پراکنده به عنوان متغیرهای تصمیم گیری هر ذره بصورت عدد صحیح و مجموع ظرفیت ظرفیت

ها به صورت معموالً ظرفیت. باس درنظرگرفته می شوند در هر DGنصب شده از صفر تا حد تعیین شده توسط ضریب نفوذ 

 . مضربی از پله های گسسته مدل می شوند

 

 مدل سازی بانک های خازنی

های تولیدی بانک های خازنی به عنوان متغیرهای تصمیم گیری هر ذره بصورت عدد صحیح و مجموع ظرفیت نصب ظرفیت

ظرفیت بانک های خازنی با توجه . نظرگرفته می شوند ازن در هر باس درشده از صفر تا حد تعیین شده توسط ضریب نفوذ خ

کیلووار در هر فاز است، در نظر گرفته می  20و  23، 10، 12.0، 13، 7.0، 0به ظرفیت های موجود دربازار که بصورت پله های 

کیلووار در نظر  70و  40،63، 37.0، 33 ،22.0 ،10بنابراین برای شبکه سه فاز ظرفیت ها به ترتیب بصورت پله های. شوند

 . گرفته می شوند

 
 مدل سازی آرایش های ممکن شبکه

های امکان پذیر از شبکه و تعیین باز یا بسته بودن کلید ها در هر آرایش، ابتدا در مطالعه ای برای بدست آوردن تعداد آرایش

ه و برق دار بودن تمام بارها همه ی آرایش های شعاعی بودن شبک تیمحدودجداگانه شبکه بررسی می شود و با لحاظ نمودن 

در نتیجه تمامی آرایش هایی که قیدهای فوق را ارضا می نمایند بعنوان آرایش های ممکن در نظر . ممکن بدست می آیند

دهند و با توجه به سایر متغییرهای تصمیم گرفته شده و یک متغییر تصمیم گیری را در ساختار ذره به خود اختصاص می

مناسب ترین آرایش برای رسیدن به هدف مورد نظر انتخاب .... گیری ذره و محدودیت ولتاژ باس و جریان خطوط تعریف شده و

 . می گردد

 

 مدل سازی تقویت خطوط شبکه
جهت شناسایی کابل هایی که نیاز به تقویت ظرفیت توان عبوری دارند، برای هر آرایش ممکن، شبکه در مطالعه ای جداگانه 

شوند شناسایی شده و به بارگذاری ( ظرفیت نامی کابل% 83مثال )رسی می شود و خطوطی که بیش از حد تعیین شده بر

به تعداد خطوط کاندیدا متغییر تصمیم گیری برای ذره در نظر . عنوان خطوط کاندیدا جهت افزایش ظرفیت انتخاب می شوند
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ها با تقویت کابل. شوندی هر ذره، به صورت عدد صحیح درنظرگرفته میگیربرای این منظور متغیرهای تصمیم. گرفته می شود

توانند اعداد صحیح را به خود اختصاص دهند که این اعداد توجه به انتخاب ظرفیت توان عبوری در هر متغیر تصمیم گیر می

بمعنای کابل با توان عبوری  1عدد  بمعنای کابل اصلی، 3مثال عدد . پله های مختلفی از افزایش سایز کابل ها را شامل می شود

که با توجه به محدودیت اقتصادی مسئله و ارضای .... و1بمعنای کابل با توان عبوری بیشتر از کابل  2، عدد 3بیشتر از کابل 

 .گرددتابع هدف مسئله و سایر قیدها بهترین ظرفیت کابل های کاندیدا انتخاب می

 

 فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

اگر یک ذره هر یک از محدودیت های سرمایه گذاری اولیه، . صورت می گیرد Matlabمعیت اولیه تصادفی در محیط تولید ج

ارسال شده، درآن  DigSilentذرات قابل قبول به . و ضریب نفوذ خازن را رعایت نکند، قابل قبول نیست DGضریب نفوذ 

ها اختصاص می ها و خازنDGهای کاندیدا به مورد نظر در محل هایگیر هر ذره، ظرفیتمحیط با توجه به متغیرهای تصمیم

شده، مطالعات پخش همچنین توپولوژی مورد نظر و افزایش یا عدم افزایش ظرفیت برای خطوط کاندیدا، به شبکه اعمال . یابد

تابع هدف برای  Matlabدر محیط . ارسال می گردد Matlabسپس مقدار تلفات ذره محاسبه شده، به . پذیردبار صورت می

، مقادیر تابع هدف براساس حداقل مقدار مرتب شده و کمترین مقدار به هر ذره محاسبه شده و بعد از دریافت تلفات آخرین ذره

سپس جمعیت جدید با استفاده ازموقعیت فعلی ذره، بهترین خاطره شخصی و بهترین . شودعنوان بهترین نتیجه ذخیره می

به صورت فلوچارت نشان  (2)، این روند در شکل شوندارسال می DigSilentشود و دوباره ذرات به یخاطره جمعی ساخته م

 .یابداست، ادامه میشدن شرط پایان الگوریتم که عدم بهبود نتیجه در تعداد تکرارهای مدنظر شده و تا برآورده داده

 

 فلوچارت الگوریتم پیشنهادی: (2)شکل

 شبیه سازی و نتایج

پیشنهادی، این الگوریتم به یک شبکه نمونه اعمال و برای سطوح مختلف سرمایه گذاری میزان  الگوریتم عددی بررسی یبرا

 .کاهش تلفات ساالنه انرژی محاسبه و باهم مقایسه می شوند

 شبکه نمونه

کثر بار های اکتیو و حدا. استانتخاب گردیده  (Chang, 2008) باسه استاندارد 33 نمونه شبکهبرای انجام شبیه سازی 

که منابع تولید پراکنده در این مقاله از نوع ژنراتورهای سنکرون گازی . است MVar 2.3و  MW 3.3راکتیو شبکه به ترتیب 
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درنظر گرفته شده اند که در حداکثر توان نامی خود و در ضریب توان است،  kW 133ظرفیت آنها مضرب صحیحی از پله های 

 .همچنین خازنهای شبکه از نوع ثابت در نظر گرفته شده اند(. Aref et al, 2012) واحد کار می کنند

 ساختار ذره پیشنهادی 

 .استارائه شده (3) تغییرات اعمالی بر روی شبکه اصلی درشکلساختار ذره پیشنهادی و 

 

 
 پیشنهادی ساختار ذره(: 3)شکل

 

کاندیدای نصب ( 33،31،6،12،13،18،24،20،33)شماره های  ، نه باس به(Quoc Hung, 2011) با توجه به مقاالت گذشته

 DGهای کاندیدای نصب  متغیر تصمیم گیری اول به باس 3بنابراین در ساختار ذره پیشنهادی . هستندDG  اختصاص می

این بنابر. می باشد MW 1.0در شبکه   DGها، حداکثر ظرفیت قابل نصب DGبرای % 43با در نظر گرفتن ضریب نفوذ . یابد

تواند قرار می 10، در هر متغییر تصمیم گیری از بخش اول ذره، اعداد صفر تا MW 3.1ها برابر با DGبا فرض پله ظرفیت 

به ظرفیتی برابر با  DGهر عدد نشان دهنده نصب . بیشتر نگردد 10متغیر فوق از  3با این شرط که مجموع تمامی . گیرد

 . نظر می باشد در باس مورد MW 3.1حاصلضرب آن عدد در 

متغیر تصمیم  32خازن هستند، در ساختار ذره پیشنهادی کاندیدای نصب 1ها شبکه بجز باس شماره ی باساز آنجا که همه

مشابه )همچنین با توجه به منحنی سه سطحی توان راکتیو . گیری بعدی به باس های کاندیدای نصب خازن اختصاص می یابد

بار راکتیو نصف مقدار پیک راکتیو می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که توان راکتیو شبکه  ، پایین ترین سطح(توان اکتیو

بنابراین محدوده مجاز . پیک بار راکتیو در نظر گرفته شود% 03هیچگاه خازنی نگردد، ضریب نفوذ خازن حداکثر می تواند 

با توجه به ظرفیت . باشدمی[ 3ا  MVar 1.10]ی ههای شبکه بازظرفیت بانک های خازنی جهت نصب بر روی تمامی باس

، در بخش دوم ذره که مربوط به kVar 37.0بانک های خازنی موجود در بازار و با در نظر گرفتن پله ظرفیت خازن ها برابر با 

که مجموع تمامی با این شرط . تواند قرار گیردمی 33نصب بانک خازنی می باشد در هر متغییر تصمیم گیری آن اعداد صفر تا 

 ظرفیت که هر عدد نشان دهنده نصب خازن ثابت به ظرفیتی برابر با حاصلضرب آن عدد در. بیشتر نگردد 33متغیر فوق از  32

kVar 37.0 در باس مورد نظر می باشد . 

شعاعی  باسه تمامی قیود ولتاژ، جریان، 33مشخص است ده آرایش ممکن شبکه  (Rao et al, 2012)از مطالعات گذشته 

بنابراین در بخش سوم ذره که مربوط به آرایش شبکه می باشد و در متغییر تصمیم . بودن و جزیره ای نشدن را دارا می باشند

تواند قرار گیرد که عدد صفر مربوط به شبکه با آرایش پایه و سایر اعداد متناظر با می 13هر ذره اعداد صفر تا  42گیری شماره 
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 .اند ارائه شده (2)جدول ی باشند که در با سایر آرایش های م

و در آرایش های اول و  0مشخص می شود، در آرایش پایه خط شماره  پخش بار در همه آرایش های فوقبا انجام مطالعات 

ها، ظرفیت نامی خود بارگذاری می شوند، که در صورت انتخاب این آرایش % 83بیش از  23و  22هشتم خطوط شماره 

بنابراین در بخش چهارم ذره که مربوط به تقویت خطوط می باشد دو متغیر تصمیم . اندیدای تقویت هستندکخطوط مذکور 

 43و متغیر ( در آرایش اول) 22و ( در آرایش مبنا) 0مربوط به خطوط  43متغیر . اختصاص می یابند 44و  43گیری شماره 

به ترتیب به معنای عدم تقویت کابل و تقویت یک  1و  3اعداد  در این متغیر ها. می باشند( در آرایش اول) 23مربوط به خط 

 .باشندقابل انتخاب می( کابل با یک سطح مقطع باالتر)ای کابل پله

 
 باسه   33های مجاز به همراه خطوط پربار هر آرایش در شبکه آرایش( 2)جدول

 %(83بیش از )خطوط پربار خطوط بسته خطوط باز شماره آرایش

 0 بسته یودن تمامی کلید های درحالت عادی بسته 37،33،34،30،36 3

 22و23 37،33،34،30،36 7،13،14،28،32 1

2 11،7،26،34،36 33،30،37 _ 
3 6،14،16 33،34،36 _ 
4 6،16،21،20 33،30،37،36 _ 
0 7،13،33 33،34،36 _ 
6 7،3،13،24،33 37،33،34،30،36 _ 
7 3،14،16،23،20 37،33،34،30،36 _ 
 22و23 37،33،34،30،36 13،14،17،23،27 8

3 11،14،16،13،26 37،33،34،30،36 _ 
13 17،13،21،26 33،30،36،37 _ 

 

 نتایج عددی

مورد استفاده و  IPSOتنظیمات مربوط به الگوریتم  ،(3)های کاهش تلفات در جدول های مربوط به هریک از روشهزینه

در روند اجرای  .ارائه گردیده اند( 0)رهای استفاده شده در شبیه سازی در جدول و سایر پارامت( 4)ضرایب آن در جدول 

الگوریتم در مرحله ی تولید جمعیت اولیه تنها به ذراتی اجازه تولید داده می شود که قیود سخت مسئله که شامل حداکثر پله 

  .نمایندرا رعایت  لیه می باشند، حداکثر پله های مجاز خازن و میزان سرمایه گذاری اقتصادی اوDGهای مجاز 

که شامل حداقل و حداکثر ولتاژ باس های شبکه، حداکثر جریان خطوط شبکه و )در صورت عبور از قیود نرم همچنین 

در تکرارهای متمادی  (.بکارگیری حداقل میزان سرمایه گذاری اقتصادی اولیه برای بهره گیری از چهار روش اعمالی می باشد

رسیدن به بهترین نتیجه ممکن یک جریمه بزرگ به نسبت قیود نرم برای تابع هدف در نظر گرفته شده است  الگوریتم برای

 .که نشان دهنده میزان حساسیت در ارضای قیود سخت مسئله می باشد

حاسبه شد که مگاوات ساعت م 1333.14برای انجام مقایسه ابتدا با انجام پخش بار در شبکه پایه، میزان تلفات انرژی سالیانه 

سپس با درنظر گرفتن سه سطح بودجه . رودهزار دالر در این شبکه به هدر می 133.0نشان می دهد سالیانه مبلغی بالغ بر 

های مد برای کاهش تلفات، به تحلیل تابع هدف با ارضای محدودیت( هزار دالر 333و  133، 23به ترتیب )کم، متوسط و باال 

 .نظر پرداخته شده است
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 (Vinicius and Carmen, 2011)ضرایب هزینه های در نظر گرفته شده(:3)ل جدو

 مقدار هزینه

 73 (MWh/$) قیمت فروش برق 

 733333 (MW/$)هزینه سرمایه گذاری تولیدات پراکنده 

 43 (MWh/$)هزینه های بهره برداری و نگهداری تولیدات پراکنده 

 kVar37.0($) 178.6 پله هزینه سرمایه گذاری بانک خازنی به ازای هر

 6333 (km/$)هاهزینه تقویت کابل

 03 ($)هزینه تغییر آرایش شبکه

 

 پارامترهای الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات(4)جدول 

 مقدار پارامتر

 233 (POP)جمعیت ذرات در هر تکرار

 133 تعداد تکرار

 1.4182 ( )ضریب یادگیری شخصی

 1.4182 ( )ی جمعیضریب یادگیر

 .7238 (W)ضریب اینرسی

 
 سایر پارامترهای استفاده شده در شبیه سازی(5)جدول 

 مقدار پارامتر

 3.33 نرخ بهره

 DG 3.30نرخ دسترس ناپدیری 

 33 (سال)DG مدت زمان استهالک

 13 (سال)مدت زمان استهالک خازن 

 

 سرمایه گذاری اولیه اقتصادی کم

ذره بهینه حاصل از  ،جداول فوقبا توجه به . دالر در نظر گرفته می شود 23.333ین بخش هزینه سرمایه گذاری اولیه در ا

 .شده است ارائه( 6)های آن درجدول شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی در سطح سرمایه گذاری اقتصادی پایین و هزینه

حالت  دون عبوری از خطوط در آرایش انتخاب شده توسط الگوریتم در و جریاباس ها همچنین مقادیر پریونیت پروفیل ولتاژ 

 .اندنمایش داده شده( 4)شبکه پایه در شکل  به همراه همین مقادیر درقبل و بعد از اعمال الگوریتم 
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 ی کمذره پیشنهادی توسط الگوریتم مورد نظردر حالت سرمایه گذاری اولیه اقتصاداجزاء هزینه اولیه اعمال ( 7)جدول 

 ($)هزینه مجموع مقدار *مکان و ظرفیت پیشنهادی متغییرهای تصمیم گیر 

 3 3.3-  تولیدات پراکنده

 kVar 37.0*24 4286.4 (1)33، (3)32، (2)31، (16)33، (1)18، (1)13 بانک خازنی

 03 - آرایش هفتم آرایش منتخب

 3 - نیاز نیست هاتقویت کابل

 4336.4 --  مجموع 

 .بیرون پرانتز شماره باس و اعداد داخل پرانتز تعداد پله های نصب شده در باس هستند اعداد* : 

 

 
 

 جریان خطوط( ب)ولتاژ باس ها ( الف) .اولیه کماقتصادی ولتاژ و جریان شبکه در حالت سرمایه گذاری پریونیت نمودار ستونی (: 4)شکل

ی ودن سرمایه گذاری اولیاه اقتصاادی و بااالتر باودن هزیناه اولیاه      بدلیل پایین ب مشاهده می گردد( 6) جدول همانطور که در

 گرقتناز بودجه تعیین شده، الگوریتم پیشنهادی در روند ارضای تابع هدف با در نظر  DGنیروگاه  MW3.1بکارگیری یک پله 

 .قیدها و محدودیت های موجود از تولیدات پراکنده در ساختار ذره استفاده نکرده است

الگاوریتم ماورد نظار باا هزیناه کارد       ( 02222$)توجه به حد سرمایه گذاری اولیه اقتصادی در نظر گرفتاه شاده    همچنین با

کااهش  % 04تلفات ساالنه را در حدود به عبارت دیگر رسانده است ( MWh)332.07میزان تلفات ساالنه را به   ،دالر 466334

ه می شود اما سی سال از آن بهره برداری می گردد، این هزیناه در طای   با توجه به اینکه این مبلغ در سال اول هزین. داده است

هاا  شود ولتاژ تمام بااس مشاهده می( 4)همانطور که در شکل . دالر می باشد 002.0سهم سال اول سی سال مستهلک شده که 

ها بعد از اعمال الگاوریتم  ولتاژ تمامی باس .و جریان تمامی خطوط بعد از اعمال الگوریتم پیشنهادی در محدوده مجاز قرار دارند

پیشنهادی به مقدار یک پریونیت نزدیکتر شده است و سطح جریاان خطاوط شابکه نیاز در بسایاری از ماوارد  بعاد از اعماال         

 . الگوریتم کاهش یافته است که به دلیل جبرانسازی توان راکتیو می باشد و باعث کاهش تلفات شبکه می گردد
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علت قرارگیری نمودار تغییرات تاابع   .ارائه گردیده است( 0)بهترین جواب الگوریتم در تکرار های مداوم در شکل  روند تغییرات

گردد کاه باا نصاب تولیادات     به نحوه ی تعریف تابع هدف مسئله بر می( 0)با توجه به شکل  X-Yهدف در ربع چهارم نمودار 

-کمتار مای  ( )از تلفات شبکه پایاه  ( )قطعاً تلفات شبکه  ،ویت خطوطپراکنده، نصب بانک خازنی، تغییر آرایش شبکه و تق

باشد که مطلوب ما کوچکتر بودن جواب کسار ماورد نظار باا لحااظ کاردن       منفی می ( 1)در نتیجه پاسخ کسر در رایطه  .باشد

 . باشدهای مسئله میها و محدودیتتمامی قید

 
 

 تغییرات تابع هدف در سطح پایین سرمایه گذاری اولیه اقتصادی بررسی روند(: 5)شکل
 

دالر  002.0دالر در سال اول یا بطور متوسط هزینه کرد ساالنه  4336.4همانطور که مالحظه گردید با سرمایه گذاری اقتصادی

ا توجه به میازان تاابع هادف باه     می توان مقدار تلفات را به اندازه چشمگیری کاهش داد که برای این مقدار از سرمایه گذاری ب

 .ر سود نصیب شرکت توزیع  می گردددال 17.12ازای یک دالر سرمایه گذاری اقتصادی 

 

 سرمایه گذاری اولیه اقتصادی متوسط

ذره بهینه حاصل از شبیه . مورد بررسی قرار گرفته است( 133333$)در این بخش تاثیر سرمایه گذاری اولیه اقتصادی متوسط 

 همچنین .شده است ارائه( 7)های آن درجدول و هزینه متوسطریتم پیشنهادی در سطح سرمایه گذاری اقتصادی سازی الگو

حالت قبل و بعد  دوو جریان عبوری از خطوط در آرایش انتخاب شده توسط الگوریتم در باس ها مقادیر پریونیت پروفیل ولتاژ 

  .اندنمایش داده شده( 6)ایه در شکل شبکه پ به همراه همین مقادیر دراز اعمال الگوریتم 

با توجه به محدودیت سرمایه گذاری اولیه اقتصادی در نظر گرفته شده  می گردد مشاهده (7) جدول همانطور که در

، در ساختار ذره جهت ارضای تابع هدف با در نظر .MW 1به ظرفیت  DGالگوریتم مورد نظر از یک واحد ( $133333)

هزینه  معادلدالر در سال اول  70438در این شرایط با هزینه کرد  .دیت های موجود استفاده کرده استگرقتن قیدها و محدو

تلفات ساالنه را ( در سال اول DG با توجه به بازه استهالک سرمایه و هزینه بهره برداری )دالر  37036.12ی ساالنه در حدود 

رسانده است که با توجه به رشد هزینه ساالنه ( MWh)803.01به   کاهش داده است و میزان تلفات ساالنه را% 08در حدود 

حالت سرمایه گذاری اقتصادی پایین کاهش می  ازچهار درصد بیشتر  تنهابرابری نسبت به سرمایه گذاری پایین تلفات  68

 .ستفاده شده استدر شبکه ا MVar 3.3370از تمامی پله های  ،همچنین بدلیل پایین بودن هزینه نصب بانک خازنی. یابد
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 متوسطذره پیشنهادی توسط الگوریتم مورد نظردر حالت سرمایه گذاری اولیه اقتصادی اجزاء هزینه اولیه اعمال ( 6)جدول 

 ($)هزینه مجموع مقدار *مکان و ظرفیت پیشنهادی متغییرهای تصمیم گیر 

 kW 133 73333 (1) 13 تولیدات پراکنده

 kVar 37.0*33 0308 (23)33، (1)23، (6)16 بانک خازنی

 03 - آرایش ششم آرایش منتخب

 3 - نیاز نیست هاتقویت کابل

 70438 --  مجموع 

 .اعداد بیرون پرانتز شماره باس و اعداد داخل پرانتز تعداد پله های نصب شده در باس هستند: * 

 

 
 جریان خطوط( ب)ولتاژ باس ها ( الف) .متوسطاری اقتصادی نمودار ستونی پریونیت ولتاژ و جریان شبکه در حالت سرمایه گذ: (7)شکل

ها و جریاان تماامی خطاوط بعاد از اعماال الگاوریتم پیشانهادی در        شود ولتاژ تمام باسمشاهده می (6)شکل  همانطور که در

کاه ایان عامال     محدوده مجاز قرار دارند و سطح جریان خطوط شبکه در بسیاری از موارد بعد از اعمال الگوریتم کااهش یافتاه  

ها بعد از اعمال الگاوریتم پیشانهادی باه مقادار یاک پریونیات       باعث کاهش تلفات شبکه می گردد، همچنین ولتاژ تمامی باس

 .نزدیک شده است

دالر با توجه به مقادار تاابع هادف باه ازای      37036.12به میزان  همانطور که مالحظه گردید با سرمایه گذاری اقتصادی ساالنه

دالر سود نصیب شرکت توزیع مای گاردد کاه نسابت باه حالات قبال کااهش          1.3073رمایه گذاری اقتصادی تنها یک دالر س

 .چشمگیری دارد

 

 سرمایه گذاری اولیه اقتصادی باال

نتایج حاصل از شبیه سازی . مورد بررسی قرار گرفته است( 333333$) باالدر این بخش تاثیر سرمایه گذاری اولیه اقتصادی 
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مقادیر  همچنین .شده است ارائه( 8)های آن درجدول و هزینهپیشنهادی در سطح سرمایه گذاری اقتصادی باال الگوریتم 

حالت قبل و بعد از  دوو جریان عبوری از خطوط در آرایش انتخاب شده توسط الگوریتم در باس ها پریونیت پروفیل ولتاژ 

  .اندنمایش داده شده( 7)شکل  شبکه پایه در به همراه همین مقادیر دراعمال الگوریتم 

 
 باالذره پیشنهادی توسط الگوریتم مورد نظردر حالت سرمایه گذاری اولیه اقتصادی اجزاء هزینه اولیه اعمال ( 0)جدول 

 ($)هزینه مجموع مقدار *مکان و ظرفیت پیشنهادی متغییرهای تصمیم گیر 

 kW 433 283333 (2)13، (2)12 تولیدات پراکنده

 kVar 37.0*33 0308 (22)33، (4)16، (4)11 زنیبانک خا

 03 - آرایش هشتم آرایش منتخب

 12333 - (1)23و ( 1)22 هاتقویت کابل

 237438 --  مجموع 
 .پله های تقویت کابل هستند/ خط و اعداد داخل پرانتز تعداد پله های نصب شده در باس / اعداد بیرون پرانتز شماره باس :  *

 

، MW3.1یبا توجه به محدودیت سرمایه گذاری اولیه اقتصادی از چهار پلهمی گردد  مشاهده (8) جدول درهمانطور که 

همچنین الگوریتم مورد نظر با هزینه ی . نیروگاه تولید پراکنده در ساختار ذره جهت ارضای تابع هدف استفاده شده است

مقدار     کاهش داده است و میزان تلفات ساالنه را به% 72تلفات ساالنه را در حدود دالر  163113.12ساالنه در حدود 

MWh 062.44  تنها سرمایه گذاری پایین تلفات حالت برابری نسبت به  233رسانده است که با توجه به رشد هزینه ساالنه

 .حالت سرمایه گذاری اقتصادی پایین کاهش می یابد ازدرصد بیشتر  18به میزان 

ولتاژ همچنین  .در شبکه استفاده شده است MVar 3.3370صب بانک خازنی از تمامی پله های بدلیل پایین بودن هزینه ن

همانطور که مالحظه گردید با  ها و جریان تمامی خطوط بعد از اعمال الگوریتم پیشنهادی در محدوده مجاز قرار دارندتمام باس

کاهش داد که برای این مقدار از سرمایه گذاری % 04اندازه  توان مقدار تلفات را بهمی 002.0$سرمایه گذاری اقتصادی ساالنه 

اما در . دالر سود نصیب شرکت توزیع  می گردد 17.12با توجه به میزان تابع هدف به ازای یک دالر سرمایه گذاری اقتصادی 

ع هدف به ازای یک دالر با توجه به مقدار تاب 163113.12$این حالت با رشد سرمایه گذاری اولیه اقتصادی ساالنه به میزان 

 .دالر سود نصیب شرکت توزیع می گردد که نسبت به حالت قبل کاهش چشمگیری دارد. 33674سرمایه گذاری اقتصادی تنها 
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 جریان خطوط( ب)ولتاژ باس ها ( الف) .متوسطنمودار ستونی پریونیت ولتاژ و جریان شبکه در حالت سرمایه گذاری اقتصادی : (6)شکل

هزینه کرد کاهش تلفات در بودجه های پایین بسیار بیشتر از این  ه سه حالت فوق مشخص می گردد نسبت سود بهبا مقایس

که بدون در نظر گرفتن بودجه کاهش  (Rao et al, 2012)بنابراین بر خالف مراجعی همچون. مقدار در بودجه های باالست

کاهش داده است، در روش ارائه شده % 63باسه را  33د تلفات شبکه دالر سالیانه می باش 331733.27که مبلغی بالغ بر تلفات،

  .در این مقاله از بودجه کمتر استفاده بهتری شده است

 

 تحلیل حساسیت

های مرتبط با آنها خواهد به منظور بررسی این موضوع که آیا تغییر میزان سرمایه گذاری باعث تغییر ذره های بهینه یا هزینه

در واقع تحلیل حساسیت بدین . است تغییر پارامتر سرمایه گذاری اولیه اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفتهشد، در این قسمت 

گیرد تا تفاوت میزان کاهش تلفات انرژی ساالنه نسبت به میزان سرمایه گذاری اقتصادی اولیه انجام شده منظور انجام می
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 .ثبت شده است (3)سرمایه گذاری در جدولمشخص گردد بدین منظور نتایج شبیه سازی در چند  سطح 

مشاهده می شود که با اولین گام سرمایه گذاری اولیه اقتصادی بیشترین میزان کاهش تلفات در شبکه ین جدول با توجه به ا

ایجاد می شود و در گام های بعدی سرمایه گذاری اولیه اقتصادی میزان کاهش تلفات، کمتر می شود تا جایی که با افزایش 

در سایر پژوهش های انجام شده  بدون . چند برابری میزان سرمایه گذاری اولیه تنها مقدار ناچیزی از تلفات کاهش می یابد

توجه به محدودیت های سرمایه گذاری اولیه اقتصادی به کاهش هرچه بیشتری تلفات انرژی پرداخته شده است در صورتی که 

اقتصادی بسیار اندک می توان میزان قابل مالحظه ای از تلفات انرژی را در یک  مشاهده می شود با یک سرمایه گذاری اولیه

فیدر کاهش داد و مابقی بودجه در اختیار را، صرف کاهش تلفات در سایر فیدرهای شبکه توزیع نمود بطوری که با توجه به 

 .گرددبیشترین کاهش تلفات انرژی در کل شبکه حاصل  در دسترس،بودجه 

 
 تایج شبیه سازی در چند  سطح سرمایه گذاری اولیه اقتصادین( 9)جدول 

 (Mwh)تلفات
درصد کاهش 

 )%(تلفات

 میزان کاهش

 (Mwh)تلفات
 تابع هدف

 هزینه اولیه 

 ($)ذره

 هزینه ساالنه

 ($)ذره 
 ($)بودجه

332.07 04 1363.07 17.1233 4336.4 002.0 23333 

803.01 08 1133.63 1.3073 70438 37036.12 133333 

603.6 67 1333.04 03333. 107438 86334.12 163333 

633.2 63 1383.34 426. 227438 123202.12 233333 

062.44 72 1433.7 33674. 237438 163113.12 333333 

 

 نتیجه گیری

شابکه   بازآرایی، بانک های خازنی نصب ،اعمال همزمان روش های کاهش تلفات از جمله نصب تولیدات پراکندهبا در این مقاله، 

در باا  توزیع انرژی الکتریکای  در سیستم میزان کاهش تلفات انرژی به هزینه انجام شده  ،های توزیعتقویت کابل ها در شبکه  و

کاهش تلفاات  مختلف روش های همزمان مسئله اعمال . محدودیت سرمایه گذاری اولیه اقتصادی ارزیابی شده است نظر گرفتن

هت عدم تجاوز از قیود سخت مسئله که عبارتند از محدودیت سرمایه گاذاری اولیاه اقتصاادی، ضاریب      با ارائه روش جدیدی ج

به عنوان یک مسائله بهیناه    ،، ضریب نفوذ خازن و رعایت قیود نرم مسئله که عبارتند از پروفیل ولتاژ و جریان خطوطDGنفوذ 

  .حل شده است( IPSO)با متغیرهای اینتجر ات سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذر

باا افازایش    که نشان می دهداقتصادی  اولیه گذاری میزان سرمایه به انرژی تلفات کاهش هزینهنسبت  با رابطه در حاصل نتایج

زان عایادی  ، اگرچه میزان تلفات شبکه کاهش می یابد اما میاقتصادی اولیهبی رویه و در نظر نگرفتن محدودیت سرمایه گذاری 

 مادنظر  اهاداف  در ناامطلوب  آثاار  آمدن وجودب منجر بهو  یک دالر خواهد رسید حاصل از هر دالر خرج کرد ساالنه به کمتر از 

 . داشت خواهد پی در را هزینه ها بیهوده افزایششده، 
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