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 چکیده 

 استفاده رشد محیطي، زیست مسائل به زمین و توجه کره متوسط دمای افزایش دلیل به اخیر سالهای در

 منبع یک و به عنوان چشمگیر بوده پذیر، تجدید انرژی دیگر منابع با مقایسه در بادی های نیروگاه از

گیرند. قابلیت اطمینان در  مي قرار استفاده مورد امروزی قدرت در سیستمهای الکتریکي، تولید توان

فیدرهای شبکه توزیع، از مهمترین مسائل پیشرو در بهره برداری موثر و مناسب از شبکه مي باشد. از 

سیستم به نحوی نشان دهنده رضایت تامین کنندگان برق و مشترکین طرفي شاخصهای قابلیت اطمینان 

مصرف کننده برق مي باشد. با ساختار شعاعي شبکه های توزیع، یکي از روشهای مناسب برای برقدار 

نمودن بخش بدون خطا در شبکه، استفاده از منابع تولیدپراکنده در طول فیدر میباشد. منابع تولید 

ه به ظرفیت تولید کم آنها، به صورت انفرادی برای نصب در طول فیدرهای توزیع پراکنده بادی با توج

بسیار مناسب مي باشد ولي برخي اثرات کیفیت توان الکتریکي ناشي از استفاده این منابع در طول فیدر 

با  توزیع باید مدنظر قرار گیرد. در این پروژه از یک فیدر واقعي برای بررسي شاخصهای قابلیت اطمینان

استفاده شده است. در این بررسي محدودیتهای شبکه جهت افزایش  DigSilentاستفاده از نرم افزار

ظرفیت نصب منابع تولید پراکنده بادی با استفاده از تنظیمات نرم افزار بدست آمد و در مرحله بعد 

ر، بر روی شاخصهای ، تاثیر اندازه و مکان نصب منابع تولید پراکنده در طول فیدEMTPتوسط نرم افزار

کیفیت توان الکتریکي به عنوان یک عنصر کمکي و شاخصهای قابلیت اطمینان و به خصوص شاخص 

انرژی تامین نشده مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به اهمیت ساختار فیدرهای توزیع در مطالعات قابلیت 

هبود شاخص قابلیت اطمینان و همچنین اطمینان، در انتها با ارائه یک الگوریتم کامل با در نظر گرفتن ب

اثرات کیفیت تواني منبع تولید پراکنده و مقایسه نتایج با یکدیگر, به یک الگوی مناسب برای استفاده 

  مطلوب از منابع تولید پراکنده بادی دست یافتیم.

 

شاخصهای شبکه توزیع برق،  اطمینان بادی، قابلیت تجدیدپذیر، نیروگاه های انرژیواژگان کلیدی: 

 قابلیت اطمینان سیستم توزیع، کیفیت توان
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 مقدمه

 و فسیلي سوخت احتراق اثر در زیست محیط آلودگي بود. یکي خواهد روبرو بزرگ بحران دو با دور چندان نه آیندة در بشر

باالترین درصد تامین منابع.در حال حاضر، استفاده از سوختهای فسیلي  این بردن پایان به در جهت فزاینده شتاب دیگری

انرژی را در دنیا به خود اختصاص داده و با توجه به رو به اتمام گذاشتن آن در آینده ای نه چندان دور، نگراني عمیقي برای 

تا  0222درصد بین سالهای  8/1جایگزیني آن بوجود آمده است. طبق گزارشهای آمار جهاني، تقاضای انرژی جهاني ساالنه 

 0میالدی، مصرف انرژی جهاني حدوداً  0202اهد یافت و بر اساس همین میزان روند مصرف انرژی، در سال افزایش خو 0202

 خواهان ها دولت برابر خواهد شد. بنابراین، در دنیای امروز نیاز به منابع انرژی را بیش از پیش شدت بخشیده است. چنانچه

 کنند:  پیروی مشخص سیاست دو از است الزم باشند آینده هاینسل  توانایي به زدن لطمه بدون پایدار و مطلوب توسعه

 .انرژی مصرف مدیریت اعمال -1

مالي  منابع و انساني نیروی موجود، تکنولوژیهای محیط، اکولوژیکي توان با همگام که انرژی منابع سایر بکارگیری  -0

 .باشد توسعه

 دارد. قرار صنعت برق بلندمدت برنامه های اکثر کار دستور در انرژی منابع تجدیدپذیر از روزافزون استفاده این روند، به توجه با

(R.Billinton and R.N.Allan,1996) و(R.Billinton, New York and London)  
 

 بازار برق بادی در ایران و جهان

، 0210است. در سالدرصد بوده  02، نرخ رشد ساالنه ظرفیت تجمعي برق بادی حدود 0210تا پایان سال  0222 از پایان سال

رسید.دراین سال، ظرفیت تولید برق بادی نصب  GW 080درصدی توربین بادی در شبکه، ظرفیت بادی جهان به 11با افزایش

 در ها، بیني شده با وجود عدم قطعیت سیاستها در بازارهای مهم، بیش از ظرفیت هر فناوری تجدیدپذیر دیگر شد. طبق پیش

 R.Billinton,New York and)شد. خواهد تولید بادی منابع توسط نیاز جهان مورد نرژیا از درصد دوازده ،0202سال

London) و(M.A.Ortega-Vazquez and D.S.Kirschen,2009)  

 
 4112تا 1991: روند رشد ظرفیت بادی در جهان از 1شکل

 این با ایران اگرچه .باشد مي مگاوات 121 برابر تقریبا ایران در شده نصب بادی های نیروگاه ظرفیت وزارت نیرو، آمار طبق

 نظرگرفتن در با ایران، در بادی سایتهای اسمي ظرفیت میزان که نکته این به توجه با اما داراست را اول مقام منطقه در ظرفیت

 این ظرفیت افزایش منظور به زمینه این در سازیربست ومزل لذا باشد مي مگاوات 0222حدود در ،%00کلي راندمان یک 

 د.باش مي ضروری ها یروگاهن
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 مفهوم تولید پراکنده در انرژی های تجدیدپذیر

 در تجدید ساختار با .تزریق گردد شبکه در پراکنده تولید منبع عنوان به تواند مي بادی توربین های از شده دریافت انرژی

 طرفي از .مي گیرند برق تولید جهاني صنعت در را ای ویژه جایگاه این منابع آن، در رقابتي محیط شدن ایجاد و برق صنعت

. باشند نیز ارزشمند محیطي زیست دید توانند از مي باد جمله از تجدیدپذیر منابع انرژی بکارگیری به خاطر تولیدپراکنده منابع

در  را توان انتقال مسیرهای دهند. همچنین کاهش را بار شبکه پر فیدرهای برده باال را شبکه راندمان واحدها مي توانند این

 منابع عمده مزایای از یکي .گردند شبکه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه نیز کل تلفات کاهش به منجر و داده کاهش شبکه

  (H.Pham,2003)باشد. مي توزیع شبکه در بروز حوادث هنگام در بارها تغذیه قابلیت پراکنده، تولید

 

 تولیدپراکندهبازیابی شبکه توزیع در حضور منابع 

در طي عملیات بازیابي مي تواند با ایجاد یک جزیره عمدی باعث سرعت بخشیدن به عملیات بازیابي شود. جزیره  DGمنبع 

عمدی جهت باال بردن قابلیت اطمینان بارهای انتهایي شبکه که به شاخه پشتیبان دیگری دسترسي ندارند یک گزینه مناسب 

 (K.Zou et al,2012)رها در اثر ایجاد یک خطای دائمي بایستي قطعي طوالني را تجربه کنند.است و در غیر این صورت این با

در شبکه های توزیع متداول انرژی از سمت منبع و به صورت شعاعي به سوی مصرف کنندگان انتقال مي یابد. در صورتیکه 

تم توزیع ایزوله شود. بر اثر این جدایي ممکن خطایي در سیستم توزیع به وجود آید بایستي محل خطا هر چه سریعتر از سیس

است مسیر انتقال انرژی از سوی بعضي از بارها قطع شود و اصطالحا این بارها بي برق شوند. قابلیت اطمینان شبکه توزیع به 

این  میزان و سرعت بازیابي بار مصرف کنندگان و همچنین سرعت برگرداندن شبکه به آرایش طبیعي خود وابسته است. در

صورت با استفاده از کلیدهای مانور مي توان تمام یا بخشي از بارهای بي برق را دوباره برقدار کرد و از این طریق قابلیت 

اطمینان سیستم توزیع را بهبود بخشید. اما اگر محل خطا در سکشن های انتهایي فیدر باشد که در مجاورت منطقه بدون برق 

باشد دیگر نمي توان بارهای منطقه را برقدار کرد و بایستي منتظر رفع خطا شد تا این که هیچ کلید مانوری وجود نداشته 

دوباره تغذیه بارها از سوی مسیر اصلي از سر گرفته شود. بعد از وقوع خطا در سیستم توزیع جهت اجتناب از اثرات منفي منابع 

واحدهای منابع تولید پراکنده بایستي قطع شود. به همین تولید پراکنده برروی جریان خطا و عملکرد سیستم حفاظتي، اتصال 

جهت تمام بارهای موجود در ناحیه جزیره یک قطعي گذرا را تجربه مي کنند. اگر منابع تولید پراکنده توانایي نگهداری بار 

د پراکنده بایستي بتوانند جزیره را نداشته باشند بایستي اتصال منابع تولید پراکنده قطع شود. کلیدهای قطع کننده منابع تولی

هنگامي که خطا در ناحیه جزیره اتفاق مي افتد آن را تشخیص دهد و از اتصال مجدد جزیره جلوگیری کند. بعد از رفع خطا 

اتصال مجدد جزیره به شبکه بایستي در شرایطي که جزیره با شبکه اصلي سنکرون شده است صورت گیرد. یکي از منابع تولید 

ستفاده در شبکه های توزیع، منابع تولید پراکنده با انرژی مکانیکي باد مي باشند که بایدجهت استفاده ازآنها در پراکنده جهت ا

شبکه توزیع تمهیدات خاصي را درنظر گرفت. از طرفي در بحث بازیابي و قابلیت اطمینان با حضور منابع تولید پراکنده، مکان 

 ي در بهبود قابلیت اطمینان دارد که مي بایست مورد توجه قرار گیرد.نصب و اندازه این منابع نقش بسیار بسزای

(M.Ross et al,2011)( وY.M.Atwa and E.F.El-Saadany,2011) 

 

 شبکه مورد بررسی

مناسب باد که قبال توسط سازمان انرژی های نو ایران)سانا( مورد  را با توجه به پتانسیل "امام شهر یزد"در این مقاله منطقه 

بوده که از این  MW0,2 پست امام شهر انتخابي دارای مجموع توان مصرفي  KV02تایید قرار گرفته انتخاب گردید. فیدر 

 بار صنعتي مي باشد. KW022بار تجاری و  KW202بار مسکوني،  KW1802مقدار
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 Digsilentنظر در نرم افزار : فیدر مورد 4 شکل

در بخش بررسي قابلیت اطمینان نیاز به نرخ خرابي تجهیزات در فیدر مورد نظر مي باشد. با توجه به اینکه اکثر گزارشات 

کیلوولت پرداخته  02خرابي و قطع برق در بخش خطوط توزیع این فیدر بوده فقط به بررسي وقوع خطا در بخش خطوط توزیع

 خرابي سایر تجهیزات با توجه به ناچیز بودن آنها صرف نظر کرده ایم.و از نرخ 

 

 روش انجام پروژه

تمام اطالعات مربوط به محاسبات قابلیت اطمینان از جمله نرخ خرابي و تعمیرات خطوط توزیع برای فیدر مورد نظر در نرم 

د نظر بدون حضور منابع تولیدپراکنده بادی پرداخته های قابلیت اطمینان فیدر مور افزار وارد شد. در ابتدا به بررسي شاخص

نقش منابع تولید  شدوسپس باحضورمنابع تولیدپراکنده بادی مجدداً شاخصهای قابلیت اطمینان مورد بررسي قرار گرفت و

نرژی باد ااکنده با پراکنده و تاثیر آنها بر روی قابلیت اطمینان سیستم مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه منابع تولید پر

در بحث کیفیت توان الکتریکي حضورشان باید در فیدر توزیع مورد بررسي قرار گیرد به همین دلیل تاثیر منابع تولید پراکنده 

 نظر از مطلوب شرایط به رسیدن جهت نهایت در وبادی بر روی کیفیت توان الکتریکي فیدر توزیع مورد بررسي قرار گرفت 

 پراکنده تولید منابع مناسب اندازه و مکان انتخاب جهت کلي الگوریتم اطمینان قابلیت های شاخص و یکيالکتر توان کیفیت

 .شد ارائه بادی

 

 قابلیت اطمینان فیدربدون منبع پراکنده بادی

تواند سبب مشکالت  فیدر از سه شاخه فرعي و یک شاخه اصلي تشکیل شده است. مسلماً وقوع خطا در روی شاخه اصلي مي

عدیده ای بر روی بازیابي بار بر روی فیدر مورد نظر گردد. در صورت وقوع خطا در شاخه اصلي فیدر مورد بررسي با کاهش 

های قابلیت اطمینان روبرو خواهیم بود. با وقوع خطا در خط ارتباطي اصلي و بررسي وضعیت بازیابي شبکه،  شدید شاخص

 را ازدست داده است. خود دچار بي برقي گردیده و قابلیت بازیابي بار ده،قسمت عمده فیدر که به رنگ قرمز نشان داده ش

 
 

 : خط موردخطا واقع شده3شکل
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برای وقوع خطای مذکور در فیدر مورد نظر و در نظر گرفتن پارامترهای نرخ خرابي خطوط توزیع و تعداد مشترکین هر پست 

 .های قابلیت اطمینان سیستم محاسبه گردید توزیع شاخص
 :شاخصهای قابلیت دربخش بی برق شده فیدر با وقوع خطا1جدول

 شاخص نتایج

0.062004 1/Ca SAIFI 

0.063400 1/Ca CAIFI 

0.031    h/Ca SAIDI 

0.500    h CAIDI 

0.9999964610 ASAI 

0.0000035390 ASUI 

0.096  MWh/a ENS 

0.000  MWh/Ca AENS 

در ابتدای شاخه ها،شاخصهای قابلیت اطمینان مورد محاسبه قرار گرفت. به عنوان مثال، برای وقوع خطا در سه شاخه فرعي و 

با وقوع خطا در ابتدای شاخه فرعي اول تمام شاخه مربوطه دچار بي برقي شده وتا اتمام زمان بازیایي وتعمیرات شبکه بدون 

زیابي شبکه وجود ندارد تنها با سپری شدن زمان برق باقي خواهد ماند. در این حالت با توجه به اینکه در عمل شرایط با

تعمیرات قادر به برقدار کردن سیستم خواهیم بود. شاخص های قابلیت اطمینان سیستم محاسبه شده در نرم افزار در بخش 

 محاسبه گردید که نتایج بدین صورت شد: 0و 0، 1بي برق شده فیدرباوقوع خطادر شاخه های فرعي 
 3و فرعی  4، فرعی1قابلیت دربخش بی برق شده فیدر با وقوع خطا در شاخه های فرعی :شاخص های 4جدول

 شاخص  1يوقوع خطا در شاخه فرع جینتا  0وقوع خطا درشاخه فرعي  نتایج  0وقوع خطا درشاخه فرعي  نتایج

0.001850 1/Ca 0.027093 1/Ca 0.027093 1/Ca SAIFI 

0.020000 1/Ca 0.06000 1/Ca 0.060000 1/Ca CAIFI 

0.001    h/Ca 0.014    h/Ca 0.014    h/Ca SAIDI 

0.500    h 0.500    h 0.500    h CAIDI 

0.9999998944 0.999998453 0.9999984536 ASAI 

0.0000001056 0.000001546 0.0000015464 ASUI 

0.005   Wh/a 0.038 MWh/a 0.038  MWh/a ENS 

0.00MWh/Ca 0.00 MWh/Ca 0.00MWh/Ca AENS 

 

 قابلیت اطمینان کل فیدربدون شرایط بازیابی

های قابلیت اطمینان از دید کل سیستم مورد بررسي قرار گرفته و برای وقوع خطا در تمام خطوط فیدر  در این بخش شاخص

ه اطمینان سیستم بهای کلي قابلیت  مورد نظر شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم محاسبه گردید. با بررسي نتایج شاخص

دست آمده، متوسط زمان دچار خاموشي شدن هر مشترك در این فیدر با توجه به نرخ های خرابي موجود در خطوط توزیع و 

دقیقه مي باشد که این میزان برای مشترکین توزیع مورد نظر بر روی این فیدر میزان  52تعداد مصرف کنندگان در حدود 

مگاوات برای تمام خطاهای موجود در سیستم بود که  0,0دراین حالت درحدود  (ENS)زیادی مي باشد از طرفي شاخص

 های قابلیت اطمینان سیستم نیاز به بازیابي مشترکین توزیع است. نشان مي دهد جهت بهبود شاخص
 :شاخصهای قابلیت اطمینان کل فیدر بدون شرایط بازیابی3جدول

 شاخص نتایج

0.930193 1/Ca SAIFI 

0.930193 1/Ca CAIFI 

0.712    h/Ca SAIDI 

0.766    h CAIDI 

0.9999187031 ASAI 

0.0000812969 ASUI 

2.314    MWh/a ENS 

0.005    MWh/Ca AENS 
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 تاثیر مکان نصب منبع تولید پراکنده بادی بر روی شاخص های قابلیت اطمینان فیدر

های قابلیت اطمینان سیستم مورد  تولیدپراکنده بادی در نقاط مختلف فیدر، شاخصدراینجا به عنوان نمونه با نصب منبع 

بررسي و مقایسه قرار گرفت. از جمله نکاتي که باید عالوه بر مکان نصب منابع تولیدپراکنده در طول فیدر در نظر گرفت میزان 

که منبع تولید پراکنده قادر به تامین بار از  رتيظرفیت تولیدی و مورد نیاز شبکه در متوسط حاالت قطعي مي باشد زیرا در صو

دست رفته نباشد قادر به راه اندازی در سیستم نمي باشد و عمالً کارایي نخواهد داشت. به همین دلیل با توجه به ساختار فیدر 

 طمینان کل سیستم راکیلووات درنظرگرفته وقابلیت ا 222مورد نظر مکان نصب این منابع را در ابتدای فیدر اصلي و با ظرفیت

 بررسي قرار گرفت. مورد

 
 1: مکان نصب مولد بر روی شاخه فرعی2 شکل

 

 بصورت جدول ذیل محاسبه شد: 0و1،0روی شاخه فرعي  های قابلیت اطمینان با نصب مولد نتایج محاسبه شاخص
 

 فیدر : تاثیر مکان نصب منابع تولید پراکنده بادی بر روی شاخص های قابلیت اطمینان2جدول
 صشاخ 1درحالت نصب مولدروی فرعينتایج  0درحالت نصب مولدروی فرعينتایج  0درحالت نصب مولدروی فرعينتایج 

0.930193 1/Ca 0.930193 1/Ca 0.93019 1/Ca SAIFI 

0.930193 1/Ca 0.930193 1/Ca 0.93019 1/Ca CAIFI 

0.491    h/Ca 0.491    h/Ca 0.490    h/Ca SAIDI 

0.528    h 0.528    h 0.527    h CAIDI 

0.9999439651 0.9999439344 0.999944016 ASAI 

0.0000560349 0.0000560656 0.000055983 ASUI 

1.520  MWh/a 1.520  MWh/a 1.518MWh/a ENS 

0.003MWh/Ca 0.003  Wh/Ca 0.003 Wh/Ca AENS 

 

در ابتدای شاخه فرعي دوم شاخصهای قابلیت اطمینان کل سیستم  از نتایج مشاهده مي شود با نصب منبع تولید پراکنده

اندکي بهتر از حالت نصب منبع تولید پراکنده در ابتدای شاخه فرعي اول مي باشد و با نصب منبع تولید پراکنده در ابتدای 

 انرژی مشاهده نشد. شاخه فرعي سوم شاخصهای قابلیت اطمینان کل سیستم مشابه حالت دوم بوده و تغییراتي در شاخصهای

 

 تاثیر مکان نصب منبع بادی در طول فیدر

کیلووات در طول فیدر نصب گردیده و شاخص های  222برای بررسي تاثیر مکان نصب منبع تولید پراکنده بادی با ظرفیت

نحني نشان مورد بررسي قرار گرفت. بر روی م SAIFIقابلیت اطمینان سیستم بصورت زیر محاسبه گردید. در ابتدا شاخص 

 تقسیم شده است. 0و شاخه فرعي 0، شاخه فرعي1داده شده ناحیه مکان نصب به چهار قسمت شاخه اصلي، شاخه فرعي
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با نصب منبع تولید پراکنده در  مکان برای نصب منبع تولیدپراکنده بادی انتخاب شده است. 02در این قسمت در طول فیدر 

 .گونه تغییری بوجود نیامد سیستم هیچ SAIFIطول فیدر مذکور بر روی شاخص 

 

 
 در طول فیدر SAIFIشاخص  : 5شکل

را شاهد بوده ولي با نصب منبع  SAIDIابتدای شاخه اصلي فیدر مورد نظر بیشترین مقدار  با نصب منبع تولیدپراکنده در

روی  منبع تولید پراکنده بر شدت کاهش یافته و با نصبه ب SAIDIتولیدپراکنده در شاخه های فرعي فیدر مذکور میزان 

 شاخه فرعي دوم این مقدار به حداقل رسیده است. با توجه به بررسي ساختار سایر فیدرهای توزیع این پست فوق توزیع مي

نکته قابل توجه این است که نصب منابع  توان نتیجه گرفت برای هر فیدر مکان مناسب نصب تولید پراکنده متفاوت خواهد بود.

 مي باشد. تر مناسب مصرف کمتری هستند نده برروی قسمتي ازخطوط که دارای نرخ خرابي باالوتولیدپراک

 

 
 در طول فیدر SAIDI: شاخص 1شکل

مي باشد. در واقع عامل  SAIDIرفتار انرژی تامین نشده سیستم در طول فیدر مذکور با نصب منبع تولید پراکنده مشابه 

 رد.اصلي در میزان انرژی تامین نشده به زمان بازیابي و تعمیرات خطوط توزیع فیدر مورد نظر بستگي دا

 

 
 در طول فیدر ENS: شاخص 7شکل 
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 تاثیرظرفیت منبع تولیدپراکنده درطول فیدر

تامین بیشتر بارهای دچار قطعي شده بر روی فیدرهای با نصب منابع تولید پراکنده با ظرفیت های مناسب مي توان نسبت به 

 حفاظت آنها دشوار شده و  توزیع اقدام نمود اما باید به این نکته توجه نمود که با افزایش ظرفیت منابع تولید پراکنده کنترل و

ترانسفورماتورهای مربوطه در طرفي باید ظرفیت بارگیری خطوط توزیع و  نیاز به مطالعات کامل فیدر مورد بررسي دارد. از

با مطالعات  مکان نصب تولید پراکنده را در نظر گرفت تا در صورت نیاز اقدام به تعویض خطوط و ترانسفورماتورهای توزیع نمود.

ع انجام شده بر روی فیدر مورد نظر حداکثر ظرفیت قابل نصب بر روی فیدر بدون نیاز به اضافه بار شدن ترانسفورماتورهای توزی

کیلووات مي باشد که در نظر گرفتن مشخصات خطوط توزیع فیدر مذکور در تمام نقاط مورد نظر قادر  222و خطوط آن مقدار 

به این نکته توجه نمود که با توجه به ظرفیت بار فیدر مذکور  به نصب بوده و مشکالت اضافه بار وجود نخواهد داشت. البته باید

کیلووات با توجه به نیاز به تجهیزات کنترلي و حفاظتي  222 یدپراکنده به مقداری بیش ازدر صورت افزایش ظرفیت منبع تول

بیشتر و تکنولوژی های پیشرفته در ساخت منابع تولید پراکنده روبرو بوده و از نظر اقتصادی برای یک فیدر توزیع که از نظر 

باشد، استفاده ازآنها مقرون به صرفه نمي باشد. با توجه اولویت بار نسبت به بارهای صنعتي وحساس دارای اولویت کمتری مي 

کیلووات مقرون به صرفه فني و  022به اینکه هزینه نصب و راه اندازی منابع تولید پراکنده در این فیدر با ظرفیت کمتراز

 و222، 022ایه ظرفیت و عمال در بهبود شاخص های قابلیت اطمینان نقش بسزایي ندارند. بنابراین با اقتصادی نبوده

کیلووات برای منبع تولید پراکنده بادی با نصب در طول فیدر، شاخص انرژی تامین نشده سیستم بعنوان مهمترین 222

 است.آمده  8شاخص مورد بررسي قرار گرفت و نتایج به صورت نمودار شکل

 

 
 برای ظرفیت های مختلف مولد ENS: شاخص 8شکل

با ظرفیتهای مختلف در نقاط ابتدایي فیدر و شاخه اصلي در عمل با بهبودی در شاخص انرژی تامین نشده مواجه  DGبا نصب 

نصب منبع تولید پراکنده بر روی شاخه های فرعي فیدر میتوان تاثیر ظرفیت منابع تولید پراکنده را مشاهده نمود. به . نیستیم

ده مي توان بر روی شاخه های فرعي با توجه به تراکم بار کمتر نسبت به شاخه طوری که با افزایش ظرفیت منابع تولید پراکن

اصلي در زمان وقوع خطاهایي درروی خطوط فرعي اقدام به بازیابي بارهای از دست رفته نمود وشاخص انرژی تامین نشده را به 

ظرفیت نامي محدودشان در فیدرهای توزیع  نصب منابع تولید پراکنده بادی با توجه به میزان قابل مالحظه ای بهبود بخشید.

باعث بهبود چشمگیر شاخصهای قابلیت اطمینان مي شود زیرا بار کم و تعداد مشترکین زیاد باعث تاثیر زیاد این منابع در 

ی بخش فیدرهای توزیع مي گردد. از نکات مهم در استفاده و نصب منابع تولید پراکنده بادی تامین کیفیت مطلوب برق تولید

در شبکه مي باشد. به همین دلیل بهتر است در مکان یابي منابع تولید پراکنده بادی شاخص های کیفیت توان الکتریکي در 

 نظر گرفته شود.
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 تاثیر منبع تولیدپراکنده بادی بر روی پارامترهای کیفیت توان الکتریکی فیدر

پارامترها عبارتند از مقدار  نی. امیکن يمحاسبه م DGمورد نظر را بدون حضور  عیتوز دریتوان ف تیفیک یدر ابتدا پارامترها

پراکنده را با  دیمنبع تول تیباشد. در مرحله بعد مکان و ظرف يم انیولتاژ و جر یها کیموثر ولتاژ حالت ماندگار باسها، هارمون

 نیا یتوسط مصرف کننده ها يو در نظر گرفتن حداقل بار مصرف دری. با توجه به ساختار فمیکن يانتخاب م طیتوجه به شرا

 یبارها تواندیاست و م دریباس در واقع نقطه انشعاب ف نیا رایانتخاب کرد ز 12باس شماره  یرا رو DGتوان مکان  يم دریف

نصب  دریاز ف يدر مکان پراکنده دیاست که منبع تول تربه هیقرار دهد و از لحاظ بازگشت سرما يرا مورد پوشش توان یشتریب

و محاسبات قابلیت اطمینان  يبا توجه به مقدار بار مصرف باشد. هیقابل توج یاقتصادنظر از  داشته يقابل قبول تیشودتا ظرف

متصل  12با ژنراتور سنکرون را به باس شماره  DG کی. در ابتدا میریگیکیلووات در نظر م 222را  DG یدیتوان تول تیظرف

 يانیبخش پا در. میکن يم سهیدر شبکه مقا DGحالت با حالت بدون وجود  نیا یتوان را برا تیفیک یو پارامترها میکن يم

DG  حالت با دو  نیتوان را در ا تیفیک یو پارامترها میکن يمتصل م تیبا همان ظرف 12با اتصال آسنکرون به باس شماره

شد.درابتدا ولتاژ  فادهاست EMTPپارامترها کیفیت توان الکتریکي از نرم افزار  ي. به منظور بررسمیکن يم سهیحالت قبل مقا

مورد نظر  یباسها یرو انیولتاژ وجر کیمحاسبه شده است و در مرحله بعد هارمون عیتوز یترانسفورماتورها هیهر باس در اول

بارها مورد بررسي قرار گرقته است. در این بخش شده است.الزم بذکر است حضور منابع تولیدپراکنده با وجود تمام  یریاندازه گ

برای اینکه بتوان اثر هارمونیکهای ولتاژ وجریان را مدلسازی نمودازمدل ترانسفورماتورهای توزیع باهسته غیرخطي استفاده شده 

 وتمام مشخصات هسته ازترانسفورماتورهای واقعي توزیع بدست آمده است.

 

 
 دریولتاژ در طول ف لی: پروف9شکل

 دریف یآن نصب شده است( با دور شدن از ابتدا یرو DG)که  12تا باس شماره  دریف یاز ابتدا میکن يمشاهده م ،1شکل از 

افت ولتاژ با مولد  تی( وضع01تا باس شماره  12)از باس شمارهدریدوم ف هیناح در. میکاهش ولتاژ روبرو هست يبا روند کل

شده و  نیمولد آسنکرون تام قیازطر ویاز توان اکت ياز شبکه بخش هیناح نیدر ا رایاست ز DGآسنکرون کمتر از شبکه بدون 

 شود. ينم هیناح نیاست و باعث افت ولتاژ در ا هشد نیتام دریف یابتدا هیخطوط ناح قیمولد از طر ازیمورد ن ویتوان راکت

 

 
 سوم ولتاژ   کیدامنه هارمون :11 شکل

 شیبا روند افزا دریف یبه سمت انتها دریف یبا حرکت از ابتدا میکن يمشاهده م دریسوم ولتاژ در طول ف کیاز نمودار هارمون

 . میسوم مواجه هست کیدامنه ولتاژ هارمون
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 م ولتاژپنج کی: دامنه هارمون11شکل 

عنوان نمونه دامنه  های جریان محاسبه که به نهم محاسبه گردید. سپس دامنه هارمونیک های هفتم و دامنه هارمونیک

 صورت زیر بود:ه هارمونیک سوم ب

 
   انیسوم جر کی: دامنه هارمون14شکل

در صورتیکه فیدر  وازنظرتولید هارمونیک در محدوده بسیار مناسب قرار دارند. بوده خانگي دارای بارهای بررسي فیدر مورد

نکته دیگر که در مطالعات کیفیت . جریان بسیار محسوس بوددارای بارهای صنعتي باشد در اینصورت تاثیر دامنه هارمونیکهای 

توان الکتریکي در حضور منابع تولیدپراکنده بدست آمد تاثیر مکان نصب و اندازه منابع تولیدپراکنده مي باشد.بطور نمونه تاثیر 

کیلووات هارمونیکهای ولتاژ  222نصب منبع تولید پراکنده در سه شاخه فرعي فیدر مورد بررسي قرار گرفته وبا ظرفیت یکسان 

توان مشاهده کرد باقرار  يپراکنده م دیمکان منابع تول رییسوم ولتاژ با تغ کیو جریان مورد بررسي قرار گرفت. در مورد هارمون

و  میمواجه هست دریدوم وسوم ف يمولفه درنواح نیدامنه ا شیمورد نظر با افزا دریدوم و سوم ف هیگرفتن مولدآسنکرون در ناح

 هیدر ناح DGبا نصب  يدر اکثر نقاط هستند ول يکسانی بایتقر منهدا یدوم وسوم دارا يهردوحالت در نواح یدامنه برا نیا

 است گرینسبت به دوحالت د یدامنه کمتر یدوم وسوم دارا يمولفه درنواح نیاول دامنه ا

 
 با تغییر مکان منبع بادیسوم ولتاژ  کی: هارمون13شکل

 

 قابلیت بهبود منظور به توزیع در فیدرهای بادی پراکنده تولید منابع از استفاده جهت پیشنهادی الگوریتم ارائه

 اطمینان

با توجه به مطالعات موردی انجام شده بر روی فیدر توزیع واقعي در نظر گرفته شده میتوان مشاهده نمود مکان و ظرفیت نصب 

شده منابع تولید پراکنده بادی بر روی شاخص های قابلیت اطمینان نقش بسیار عمده ای دارد. اما ذکر این نکته الزم است که 

کیفیت توان الکتریکي شبکه تاثیرات نامطلوبي داشته به نحوی که در برخي مواقع اثرات  منابع تولید پراکنده بادی بر روی

 نامطلوب کیفیت الکتریکي بیشتر از بهبود قابلیت اطمینان شبکه بوده و باید در مطالعات قابلیت اطمینان در شبکه کیفیت توان 
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یتم مکان یابي منابع تولید پراکنده بادی براساس قابلیت الکتریکي نیز مد نظر قرار گیرد. به همین دلیل جهت ارائه الگور

اطمینان باید کیفیت توان الکتریکي نیز مد نظر قرار گیرد. جهت ساده سازی الگوریتم قابلیت اطمینان تنها مهمترین شاخص 

ون به نحوی با این یعني انرژی تامین نشده به عنوان معیار قابلیت اطمینان سیستم در نظر گرفته شده و سایر شاخص های چ

شاخص ارتباط داشته در الگوریتم استفاده نشده است. به عنوان بخش کمکي در تصمیم گیری نهایي کیفیت الکتریکي فیدر 

توزیع مورد بررسي با حضور منابع تولید پراکنده بادی به صورت یک تابع خطي با ضرایب ثابت در نظر گرفته شده است که این 

یک های فرد جریان، ولتاژ و میزان کاهش و افزایش ولتاژ بوده و این کمیات بصورت پریونیت شده تابع خطي شامل هارمون

( در تابع خطي با ضرایب ثابت یکسان مورد استفاده قرار گرفته است. در این الگوریتم در ابتدا فیدر مورد 1,2تا  2)عددی بین 

گیرد)از جمله تعداد شاخه های فرعي( سپس با توجه به نظر انتخاب شده و ساختار تک خطي آن مورد بررسي قرار مي 

مطالعات انجام شده بر روی فیدر در بخش ظرفیت خطوط توزیع، ظرفیت ترانسفورماتورها و میزان تراکم بار در نقاط مختلف 

مناسب  فیدر مورد نظر میزان حداقل و حداکثر ظرفیت مجاز منبع تولید پراکنده مشخص مي گردد. در بخش بعدی مکانهای

جهت نصب منابع تولید پراکنده انتخاب مي شود. سپس با در نظر گرفتن اولین مکان نصب با کمترین ظرفیت شاخصهای 

قابلیت اطمینان محاسبه گردیده و در مرحله بعدی در همان مکان ظرفیت منبع تولید پراکنده افزایش یافته و مجدا شاخصهای 

وند تا زمانیکه منبع تولید پراکنده به حداکثرظرفیت محاسبه شده و قابل نصب برسد قابلیت اطمینان محاسبه مي گردد. این ر

ادامه داشته و پس از آن منبع تولید پراکنده با ظرفیت اولیه در مکان کاندید شده بعدی قرار میگیرد و مجدا مراحل قبل تکرار 

یت اطمینان تابع وضعیت کیفیت توان الکتریکي مورد میگردد. الزم بذکر است در تمام مراحل عالوه بر محاسبه شاخصهای قابل

محاسبه قرار میگیرد و درهر مرحله دو خروجي ذخیره شده که یکي شاخص انرژی تامین نشده و دیگری کیفیت توان 

جواب که شاخص انرژی تامین نشده بهینه دارند به  2الکتریکي سیستم مي باشد.سپس پس ازاتمام مراحل محاسبات الگوریتم 

راه کیفیت توان الکتریکي مربوط به هر جواب مورد بررسي قرار گرفته درصورتیکه جوابهای شاخص قابلیت اطمینان نزدیک هم

 به هم باشد مالك انتخاب جواب صحیح کیفیت توان الکتریکي مي باشد.
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وجود بار صنعتي(و با توجه به سطح نکته قابل توجه در فیدر مورد نظر میزان ناچیز هارمونیکهای موجود در شبکه)به علت عدم 

ها و ظرفیت بارها و منابع کاهش ولتاژ زیادی را شاهد نبودیم و پس از اجرای الگوریتم پیشنهادی مکان مناسب  مقطع هادی

کیلووات بدست آمد که کمترین میزان انرژی تامین  222نصب منبع تولیدپراکنده بر روی فیدر در شاخه فرعي دوم با ظرفیت

حداقل اثرات منفي کیفیت توان الکتریکي در صورت صرف نظر از مباحث کیفیت توان الکتریکي و توجه به تنها بهبود  نشده و

شاخصهای قابلیت اطمینان مکان و ظرفیت نصب تولید پراکنده متفاوت بوده و مشکالت کیفیت توان الکتریکي در این حالت از 

 حالت بهینه کمتر مي باشد.

 

 
 ظرفیت بهینه مولد با در نظر گرفتن مسائل کیفیت توان الکتریکی : مکان و12 شکل

 

 
 : مکان و ظرفیت بهینه مولد با در نظر گرفتن فقط مسائل قابلیت اطمینان15 شکل

های قابلیت اطمینان بدون در نظر گرفتن کیفیت توان الکتریکي مکان نصب منبع تولید  با در نظر گرفتن مسائل و شاخص

پراکنده تغییر کرده و به سمت انتهای بخش شاخه فرعي اول جا به جا شده زیرا در این قسمت به علت طوالني بودن خطوط 

 نصب منبع تولید پراکنده در این مکان شاخص انرژی انتقال نرخ خرابي باال بوده و انرژی تامین نشده مقدار قابل توجهي دارد. با 
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تامین نشده به مقدار مطلوبي بهبود یافته اما با توجه به فاصله زیاد نصب شده از ابتدای فیدر میزان افت ولتاژ ناشي از نصب این 

 منبع در برخي نقاط شبکه باال بوده و از نظر کیفیت توان الکتریکي مکان مناسبي برای نصب منبع تولید پراکنده نمي باشد. 

در فیدرهایي کارایي باالیي از خود نشان مي دهد که خود فیدر از نظر خطوط ارتباطي دارای ضعف  الگوریتم پیشنهادی بیشتر

 ولتاژ بوده و دارای بارهای هارمونیک زا بوده و بطور کلي از نظر کیفیت توان الکتریکي مطلوب نباشد به خصوص در فیدرهای

باشند شاخص انرژی تامین نشده به همراه کیفیت مطلوب  های صنعتي که دارای میزان باالی هارمونیک در جریان مي شهرك

 های سیستم مي باشد. توان الکتریکي از مهمترین اولویت
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