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No. F-15-AAA-0000 

تكراري جهت تعيين ظرفيت و مكان منابع توليد -ارائه روش تحليلي
  به منظور كاهش تلفات توزيع شعاعي در شبكه پراكنده

 اويس عسگري گشت رودخاني،گئورك قره پتيان، بهروز وحيدي ،امين فروغي نعمت الهي

  دانشگاه صنعتي امير كبير
  ايران تهران،

 
 

تواند با ر شبكه هاي توزيع ميپخش توان راكتيو و اكتيو د —چكيده 
اين مقاله يك روش . كنترل شود (DG1)قرادادن بهينه منابع توليد پراكنده 
براي تعيين اندازه و مكان بهينه توليد  )IA2(تكراري بر پايه تحليل بهبود يافته

پراكنده به منظور دستيابي به تلفات مينيمم در شبكه توزيع شعاعي ارائه مي 
تكراري پيشنهادي مبتني بر مينيم كردن تلفات با قرار  -يروش تحليل. كند

اين روش در ابتدا ظرفيت . دادن توليد پراكنده در موقعيت هاي مختلف است
بهينه توليدات پراكنده در هر باس تعيين را مي كند و سپس جايابي بهينه 

 33روش پيشنهادي بر روي دو شبكه استاندارد . مورد بررسي قرار مي گيرد
نتايج روش پيشنهادي برتري آن را در . ارزيابي مي شود IEEEباس  69و 

  ..دهدهاي اخيرا منتشر شده نشان ميمقايسه با ساير روش

؛ روش تحليلي؛ كاهش تلفات؛ منبع توليدپراكنده —هاي كليدي  هواژ
 ؛ جايابي منابع توليد پراكنده

 مقدمه  .1

گستره توليد توان كه عالوه بر شودگفته مي DGبه منبع توليد تواني 
داليل متفاوتي . شودبه شبكه توزيع متصل مي) (5kW-50MWمشخص 

از . است هاي توزيع وجود داشتهپراكنده در شبكهبراي استفاده از منابع توليد 
محيطي براي كاهش  يستهاي زتوان به افزايش نگرانيجمله اين داليل مي

 ارزان ت در تكنولوژي،كاهش منابع سوخت فسيلي، پيشرف لودگي،توليد آ
، گرايش جهاني به تجديد ساختار در شدن استفاده از منابع تجديدپذير

منابع توليد  به طور كلي. صنعت برق و نياز به شبكه انعطاف پذير را نام برد
                                                           

1 Distributed Generation 
2 Improved Analytical 

-سيكل تركيبي و موتور گرمايي،، زمين بي كوچكآهاي  مانند نيروگاه پراكنده

منابع توليد شوند و  سازي ميون مدلراق داخلي با ژنراتور سنكرهاي احت
ولتاييك و پيل سوختي به صورت  هاي فتو اي همچون نيروگاه پراكنده
  .شوند هايي با مبدل الكترونيك قدرت مدل مي منبع

توان براي كاهش تلفات  منابع توليد پراكنده مي دهد از تحقيقات نشان مي
فزايش قابليت اطمينان در ت، اسيستم توزيع، بهبود پروفيل ولتاژ، افزايش امني

نكته مهم  .استفاده كرد كاهش قيمت انرژي در زمان پيكهاي حساس  و بار
ست ا DGيابي به اين اهداف انتخاب مناسب اندازه و محل نصببراي دست

باعث بهبود موارد ذكر شده در  ،نگرددكه اگر به صورت مناسب انتخاب 
به دليل  DGب و اندازه از طرفي جايابي محل نص. شود شبكه توزيع نمي

هاي  در سال .كاري دشوار استآن بر پخش بار ير ثهاي شبكه و تا پيچيدگي
  .استفاده شده است تعددي براي جايابي توليد پراكندههاي م اخير از روش

- استفاده كرده محققان از سه روش كلي براي جايابي منابع توليد پراكنده

-هاي فراو روش ]9-4[هاي تحليليروش ]3-1[هاي كالسيكروش: اند

ريزي خطي و روش هاي كالسيك همانند برنامهروش]22-10, 3[ ابتكاري
سازي مساله كاري دشوار است با افزايش ابعاد الگرانژ ،  كه در آن ها خطي

هاي تحليلي سعي محققان در روش. دهندمسئله كارايي خود را از دست مي
كنند با استفاده از فرمول هاي دقيق و تقريبي محل نصب و اندازه منبع  مي

روند  ابتكاري در مسائلي به كار ميهاي فرا روش. توليد پراكنده مشخص كنند
و به دليل پيچيدگي زياد . كه داراي پيچيدگي زياد و رفتار غير خطي هستند

ها به طورگسترده براي جايابي منابع توليد پراكنده  ين روشرفتار شبكه از ا
هاي انجام شده در  شود مروري بر كار در ادامه سعي مي. استفاده شده است

از منبع توليد  ]8[در مرجع.زمينه جايابي منابع توليد پراكنده صورت گيرد
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پراكنده براي كمينه كردن تلفات توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع استفاده 
براي اين كار از يك روش تحليلي براساس تاثير حضور منابع . شده است

توليد پراكنده بر قسمت حقيقي و موهومي  جريان خطوط استفاده شده و بر 
هدف  ]23[ ر مرجعد. باسه اجرا شده است 69و 33روي شبكه هاي 

نويسندگان برنامه ريزي بلند مدت و تعيين بهينه اندازه و محل نصب منبع 
دراين مقاله فرض . توليد پراكنده با توجه به تغيير بار در طول زمان است

كند و يك بار  شده كه بار به صورت خطي و در گام هاي كوچك تغيير مي
ه منبع محل نصب و انداز PSOيك روش تحليلي و بار ديگر با روش با

از منابع توليد پراكنده با . گردد باسه تعيين مي 33توليد پراكنده براي شبكه 
استفاده شده است و براي ]24[هدف افزايش حاشيه پايداري ولتاژ در مرجع

كار ابتدا گروهي از باس ها به  كه داراي كمترين حاشيه پايداري هستند  اين
براي تعيين  MINLP3به عنوان كانديدا انتخاب شده و سپس از روش 

از فاكتور حساسيت . اندازه و محل نصب توليد پراكنده استفاده شده است
ها با  DGبراي جايابي و تعيين اندازه ]25, 4[ در مراجع )4LSF(تلفات 

شاخص  ]26[در مرجع . ات شبكه استفاده شده استهدف كاهش تلف
جديدي براي جايابي و تعيين اندازه منابع توليد  )VSI5(پايداري ولتاژ

پراكنده معرفي شده است و نتايج ان با روش هاي مبتني بر حساسيت تلفات 
و نشان داده  مقايسه گرديده )PSI7(و شاخص پايداري توان )PLS6(توان

داراي عملكرد بهتري نسبت به دو روش ديگر در شبكه ) VSI(شده روش 
 IPSOو AIGاز الگوريتم هاي  ]15[در مقاله . تباسه اس 85و12،69هاي

باسه استفاده شده تا هزينه  33در شبكه  DGبراي جايابي همزمان خازن و 
از الگوريتم بهينه  ]27[در مرجع . ساليانه شبكه به كمترين مقدار خود برسد

سازي ژنتيك چند هدفه براي جايابي انواع مختلفي از منابع توليد پراكنده با 
. اهداف كاهش تلفات،بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش هزينه ساليانه شبكه است

از روش  ]28[ها در مرجع  DGبا توجه به عدم قطعيت در بار و توليد 
 PSOهاي شبكه و از الگوريتم  مونت كارلو براي مدل كردن عدم قطعيت

 .براي بهينه سازي محل نصب و اندازه منبع توليد پراكنده استفاده شده است
براي مكان يابي و  IA وLSF، 8ELFاز سه روش تحليلي ]4[در مرجع 

جايابي بهينه  . ها استفاده شده و با هم مقايسه گرديده اندDGتعيين اندازه 
منبع توليد پراكنده و ميزان توان توليدي توسط آن به منظور كاهش تلفات و 

روش  ]6[در . مورد بررسي قرار گرفته است]24[بهبود پروفيل ولتاژ در 
د ميزان تولي. شده است اورده آناليزي براي جايابي بهينه منابع توليد پراكنده

                                                           
3 Mixed Integer Nonlinear Programing 
4 Loss Sensitivity Factor 
5 Voltage Stability Index 
6 Power Loss Sensitivity 
7 Power Sensitivity index 
8 Exhaustive Load Flow 

ها با ها و آلودگيبهينه منابع توليد پراكنده با هدف كاهش تلفات، هزينه
. گرفته استمورد بررسي قرار ]11[در مرجع   Bee Colonyاستفاده از روش

ريزي سازي چند هدفه براي برنامهبهينه از الگوريتم ]16[نويسندگان مرجع 
از يك روش تحليلي براي ]9[ مقالهدر  .اندمنابع توليد پراكنده استفاده كرده

عالوه بر . آن استفاده شده استو محل نصب   پراكندهمنبع توليد ن اندازه تعيي
هم كند كه روش تحليلي  مقايسه گرديده و مشخص مي LSFاين با روش
آن روش مقايسه با مناسب و هم كيفيت جواب بهتري در  داراي سرعت

براي جايابي منابع  TS)9( ي ممنوعه از الگوريتم جستجو]13[ در مقاله. است
از ]20[ در مقاله. پراكنده با هدف كاهش تلفات استفاده شده استتوليد 

كردن  با هدف كمينه DGالگوريتم ژنتيك براي تعيين محل نصب و اندازه
همچنين بسياري از محققان از تركيب دو الگوريتم  .تلفات استفاده شده است

بي توليدات پراكنده براي جايا ]18[  TSو GA و ]14[در PSOو GAهمانند
يادگيري آموزش و از الگوريتم اصالح شده  ]17[در مقاله. انداستفاده كرده
MTLBO10  جايابي توليد پراكنده به همراه فرمول تقريبي تلفات براي

  .استفاده شده است

  بندي كار و فرمول روش .2
 .استفاده شده است IAتحليلي بر پايه - در اين مقاله از روشي تكراري

ي در يحاتبه اين صورت است كه ابتدا توض وند انجام كار در اين مقالهر
اي  وردن تلفات در شبكه داده خواهد شد سپس خالصهآنحوه به دست مورد 

ن روش تكراري تحليلي توضيح داده آپس از . گردد مطرح مي IA از روش
- هاي استاندارد پياده در انتها نيز روش مورد نظر بر روي سيستم .شد خواهد

  .گرددها مقايسه ميآن با ساير روشسازي شده و جواب 

  :لفاتت .2.1
بندي شده فرمول ]5[ تلفات در شبكه توزيع به صورت دقيق در مقاله

  :رت زير استن به صوآاست و تلفات در 

)1(      
1 1

N N

L ij i j i j ij i j i j

i j

P P P Q Q Q P PQ 
 

    

  :ن آكه در 

      cos( )ij

ij i j

j i

r

V V
      وsin( )ij

ij i j

j i

r

V V
     

                                                           
9 Tabu Search 
10 Modified Teaching Learning Based Optimization 
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V
i i

 :ها، ولتاژباس
ij ij ijr jx Z   :امپدانس هر يك از خطوط 

i j
P and P   :س توان مصرفي در باiام وj   ،ام N:هاتعداد كل باس  

 IAروش  .2.2

 IAطور كه قبال گفته شد در اين مقاله از روشي تكراري بر پايه  همان
در اين . استفاده شده استعيين اندازه منبع توليد پراكنده براي جايابي و ت

د و براي جايابي و تعيين يآبه دست مي DGروش به سرعت محل نصب 
بار انجام پخش بار نياز است  يك بار براي حالت فقط به دو  DGيك اندازه 

ان براين به محاسبات و زمبنا. پس از جايابي و تعيين ظرفيتپايه و بار ديگر 
مدل  .شودتوضيح داده مي IA اي از روشابتدا خالصه. كمتري نياز دارد

  در شبكه نصب  DGاگر. است آورده شده ]5[ در مقاله IAكامل روش 
)مقادير توان اكتيو. گردد )

i
P Q)و راكتيو   )

i
كند و  هر باس تغيير مي در 

  .گردد به شكل زير اصالح مي) 1( فرمول تلفات

)2(  ,
i i i i
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P P P Q aP Q    

)3(   
 

i

1 1
j DG

( ) ( )

( )P -(P - )

i i i i

i i i

N N
ij DG D j DG D j

L

i j
ij DG D D j

P P P aP Q Q
P

aP Q P Q



 

  


 

 
 
  

 

)4(  tan(arccos( ))a sign pf 

نآكه در       
i

DG
P  i توان اكتيو توليدي توسط منبع توليد پراكنده در باس  

ام،
i

D
P توان اكتيو مصرفي در باس iما ،

i
D

Q توان راكتيو مصرفي در باسi ام
   .باشدضريب توان منبع توليد پراكنده مي  pfو 

ن مشتق تلفات نسبت به آمناسب است كه در DG ظرفيتي براي نصب      
  :اين داريم بر بنا. صفر باشد DGتوان تزريقي 
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مقدار توان  DGنهايت براي سازي در و ساده 6و  2روابط با تركيب 
  :يدآبه صورت زير به دست مياكتيو و راكتيو 
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j
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. باشد 1تواند صفر و يا  مي DGبا توجه به نوع  4 رابطهsign مقدار 
هايي همانند ژنراتور سنكرون كه توانايي توليد توان اكتيو و راكتيو  DGبراي

 در  .شود نظر گرفته مي برابر يك در signرا به صورت همزمان دارند مقدار 
DG  كنند  مقدار  ي كه فقط توان اكتيو توليد مييهاsign  برابر صفر درنظر
توان  ي همانند توربين بادي كه توان راكتيو مصرف ويها DGدر. گيرند مي

براي انتخاب و . گيرند در نظر مي) -1( منفي يك sign  ،كنند اكتيو توليد مي
توان ضريب مي. هاي متفاوتي وجود دارد شروآوردن ضريب توان  به دست

توان از يك مقدار توان را به صورت ورودي در مسئله وارد كرد و يا مي
 كمينهافزايش داد تا ميزان تلفات  كوچكهايي  كوچك ضريب توان را با گام

  .گردد

 IAروش تكرار بر پايه  .2.3

 ن در شبكهآو يا بيش از  DGبراي جايابي يك  IAاين روش بر پايه 
اندازه مناسب نصب ) 7و8(اين روش با استفاده از فرمول  در. باشد توزيع مي

ها به صورت   DGن آپس از . يدآها به دست مي براي كليه باس  DGاولين
و شود  گرفته ميشوند و پخش بار جداگانه در باس متناظرشان قرار داده مي

ه هاي نصب شده  محاسب DGتلفات جديد شبكه به ازاي هر يك از 
ن كمترين تلفات در شبكه وجود آاي كه به ازاي    DGن آپس از . گردد مي

اول در  DGها بيش از يك عدد باشد  DGاگر تعداد . شود دارد انتخاب مي
شود براي انتخاب  رساني ميشود و اطالعات شبكه به روز شبكه قرار داده مي

ود با اين ش استفاده مي IAدوم  باز هم از روش   DGاندازه و محل نصب 
اند و  رساني شدهاول به روز DGتفاوت كه اطالعات شبكه پس از جايابي 

DG براي  روند انتخاب اندازه و محل نصب. اول در شبكه حضور داردDG 
دوم تلفات كل  DGپس از جايابي و تعيين اندازه .گردد دوم نيز تكرار مي

كه پس از اين .گردد شبكه در حضور هر دو منبع توليد پراكنده محاسبه مي
دوم  DG   گردد و فقط  اول از شبكه حذف مي DGتلفات محاسبه گرديد 

 و گردد و تعيين اندازه مي اول جايابي DG دوباره ماند و مي باقيشبكه در
گردد تا تلفات در شبكه به  تكرار مي DG اين روند براي انتخاب هر دو  
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عدد  nابع توليد پراكنده به طور كلي اگر تعداد من. كمترين مقدار خود برسد
ن منبع اول و دوم با روش آپس از  .گردد جايابي مي DGباشد ابتدا اولين 

سوم ابتدا دو منبع  DGبراي جايابي  .گردند ارائه شده در باال جايابي مي
سوم تعيين محل و  DGن آپس از  .گيرندجايابي شده در شبكه قرار مي

هاي شبكه  DGه ترتيب يكي ازسوم ب DGپس از جايابي.شود  اندازه مي
جايابي و تعيين حذف شده  DGحذف شده دوباره در حضور دو منبع ديگر

و اين روند تا زماني كه تمامي منابع توليد پراكنده جايابي  گردد اندازه مي
اي از برنامه و  خالصه. كند ورده شود ادامه پيدا ميآشوند يا يكي از قيود بر

  :شده است  وردهر آي اجراي اين روش در زي نحوه

 .شود اطالعات شبكه ومنابع توليد پراكنده وارد مي) 1

 .آيد شود و تلفات به دست مي پخش بارانجام مي) 2

 :شود تعيين ميهاي زير  گامندازه و محل منبع توليد پراكنده طبق ا) 3

a (از فرمول)اندازه بهينه ) 2DG گردد در هر باس مشخص مي. 

b (داده شده و  د پراكنده در باس متناظرشان قرارهر يك از منابع تولي
 .گردد تلفات شبكه محاسبه مي

c (اي كه داراي كمترين تلفات است به عنوان جواب  منبع توليد پراكنده
, .گردد بهينه ذخيره و انتخاب مي

i i
DG DG

Q P 

d (كدام به ترتيب هرDG  اند بال جايابي شدههايي كه ق )1:i (ر از يك با
 .شوند يابي و تعيين اندازه مي و دوباره مكان تكرار 4-2شبكه خارج ومراحل 

e (مرحله يd    كند تكرار پيدا ميتا زمان كاهش تلفات. 

پخش بار  4پراكنده به دست آمده در مرحله با جايگذاري منبع توليد ) 4
 .شود ميانجام و اطالعات شبكه به روز رساني 

 :برنامه متوقف مي شود اگر ) 5

a (حدود ولتاژ شبكه در محدوده مشخصي قرار نداشته باشد. 

b ( مجموع ظرفيتDG  نصب شده در شبكه بيش از مجموع بار و
 .تلفات شبكه باشد

c ( تماميDG يابي شده باشندهاي ممكن مكان. dgi N ) ( 

 راريتك IAو روش  IAتفاوت روش  .2.4

از ان استفاده شده است هنگامي كه  ]5, 4[كه در مراجع IAدر روش 
است منابع توليد پراكنده پس از  عدد تعداد منابع توليد پراكنده بيشتر از يك

كه به محل نصب  گردند بدون ان تعيين اندزه به صورت قطعي تعيين محل مي
اگر چه منبع   IAدر روش . ه گرددبعدي توج  واندازه منابع توليد پراكنده

هاي قبل از خود  DGام  با توجه به اندازه و محل نصب )  i(  توليد پراكنده
)1:i-1( گردد ولي دليلي ندارد كه اندازه ي كل منابع  تعيين اندازه و محل مي

به صورت بهينه باشد چون به منابع توليد پراكنده بعدي توجه  توليد پراكنده
جايابي و تعيين اندازه منابع توليد پراكنده فقط به محل نشده است و در

هاي قبلي توجه شده است و هيچ دليلي وجود ندارد كه انتخاب  DGنصب 
منجر به بهينه  به صورت جداگانه و بهينه كردن هر يك از منابع توليد پراكنده

در واقع براي بهينه كردن اندازه و محل كليه . شدن سراسري تلفات گردد
ع توليد پراكنده  الزم است كه اندازه و محل هر يك از منابع توليد مناب

براي رسيدن به   .پراكنده در حضور كليه منابع توليد پراكنده صورت گيرد
يك حلقه تكرار اضافه گرديد تا پس از تعيين اندازه  IAاين منظور در روش 

ها را در  DG و محل كليه منابع توليد پراكنده بتوان اندازه و محل هر يك از
ها  تكرار جواب 4الي  3در اين حلقه پس از  .ها بهينه كرد  DGحضور ديگر 

  . شوند به اندازه بهينه همگرا مي

 شبيه سازي و تحليل نتايج .3

 نتايج حاصل از روش پيشنهادي،ه منظور بررسي و ارزيابي عملكرد ب
ن با آج است و نتاي  سازي شدهپياده اين روش بر روي دو شبكه استاندارد

ر براي ظنروش مورد . مقايسه گرديده است  ديگرهاي  ها در مقاله ساير روش
 سه منبع توليد در دو ضريب توان استفادهدو و  ،جايابي و تعيين اندازه يك

  .گرديده است 

  باس 33شبكه  .3.1
باشد  باس مي 33شبكه  روش ارائه اولين شبكه استاندارد براي ارزيابي

در شكل آن شده و مدل تك خطي   برداشته ]19[ ن از مقالهآكه اطالعات 
شاخه  سهاين شبكه داراي يك فيدر اصلي به همراه . است  ورده شدهآ) 1(

ها  و مجموع توان راكتيو بار kW 3715مجموع توان اكتيو بارها. باشد مي
kVar 2300 ولتاژ خط اين شبكه .مي باشدkV 66/12  است و تلفات اين

در اين مقاله . باشد مي kW98/210 يد پراكنده شبكه قبل از جايابي منبع تول
داده  و  بار   يك بار جايابي منابع توليد پراكنده را با ضريب توان واحد انجام

ديگر همين جايابي براي ضريب توان مساوي با ضريب توان كل بار شبكه  
  .شود يانجام م
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  باس 33 رداستاندا ي شبكهمدل تك خط) 1(شكل  

  جايابي منابع توليد پراكنده با ضريب توان واحد
 آورده) 1(جايابي براي ضريب توان واحد در جدول  نتايج حاصل از

تكراري  IA  مشخص است روش ) 1( طور كه از جدول همان   .است  شده
هاي بهتري در ها داراي جوابه در اين مقاله نسبت به ساير روشارائه شد

تكراري تلفات براي  IAبا استفاده از روش . باشدات ميكردن تلفكمينه
يابد و در كاهش مي kW01/111به  kW98/210از  DG جايابي يك

 DG در جايابي دو. عملكرد بهتري دارد ELFو IAهاي  مقايسه با روش
كمتر ، IA نسبت به روش kW48/4روش ارائه شده تلفات را به ميزان 

با استفاده از روش ارائه شده تلفات  DG همچنين در جايابي سه. كند مي
 ELF،kW5/1و نسبت به روش    kW28/8به ميزان IAنسبت به روش 

همچنين زمان اجراي برنامه در روش ارائه شده نسبت به  .شود كمتر مي
  .كمتر است ELFروش 

  منابع توليد پراكنده با ضريب توان بار جايابي
اي است كه داراي ندهدر اين قسمت هدف جايابي منابع توليد پراك

شود  ت مياثبا ]4[در مقاله . زمان توان اكتيو و راكتيو هستندتوانايي توليد هم
كه اگر ضريب توان منابع توليد پراكنده برابر با ضريب توان مجموع بار 

در اين مقاله . توان به حداقل تلفات توان اكتيو در شبكه رسيد شبكه باشد مي
نيز با توجه به اين نكته ضريب توان برابر ضريب توان كل بار در نظر گرفته 

بنابراين . مي باشد 82/0بار باس ميزان ضريب توان  33در شبكه . شده است
 DGنتايج جايابي. اند جايابي شده 82/0منابع توليدپراكنده نيز با ضريب توان 

مشخص ) 2(از جدول  .آورده شده است) 2(با ضريب توان بار در جدول 
توان به جواب بهتري نسبت به  تكراري مي IAاست با استفاده از روش

يابي و براي مكان IAده از روش به عنوان نمونه با استفا. رسيد IAروش
در . رسد مي kW39/44تعيين اندازه دو منبع توليد پراكنده تلفات شبكه به 

خواهد رسيد و نسبت  kW37/30تكراري تلفات به   IA كه با روش حالي
در جايابي و تعيين . تلفات كمتر خواهد بودkW14 معموليIA به روش 

خواهد رسيد كه نسبت به  kW03/14ز مي توان ديد كه تلفات بهني  DG سه
  . كمتر خواهد بود kW26/8معمولي IA  روش 

  باس 33نتايج جايابي توليد پراكنده با ضريب توان واحد در شبكه  : 1 جدول
 مجموع DG محل نصب و اندازه روش 

)kW(  
 تلفات

(kW)  
كاهش %

 تلفات

 زمان

(s) 
 

Base 
case 

      98/210  %0 04/0 

 
 
 

1DG 
 
 

IA  
]4[ 

 11/0 39/47 1/111 2601   6  باس

   2601 اندازه

ELF 
]4[ 

 16/0 39/47 1/111 2601   6  باس

   2601 اندازه

IA  
 13/0 42/47 01/111 2589   6  باس  تكراري

   2589 اندازه

 
 
 

2DG 

IA  
]4[ 

 27/0 32/52 63/91 2520  14 6  باس

  720 1800 اندازه

ELF 
]4[ 

 03/2 51/58 63/87 2040  30 12  باس

  1020 1020 اندازه

IA  
 33/0 69/58 15/87 2012  13 30  باس  تكراري

  850 1162 اندازه

 
 
 

3DG 

IA  
]4[ 

 4/0 62/61 05/81 2520 31 14 6  باس

 720 900 900 اندازه

ELF 
]4[ 

 06/3 83/64 27/74 2700 24 30 13  باس

 900 900 900 اندازه

IA  
 56/0 52/65 77/72 2950 24 13 30  باس  تكراري

 1090 801 1058 اندازه

  
  باس 33در شبكه 82/0نتايج جايابي توليد پراكنده با ضريب توان  : 2 جدول

 DG محل نصب و اندازه روش 
  عمجمو

)kVA( 

  تلفات
(kW) 

كاهش %
 تلفات

Base 
case 

      98/210  %0  

 
1DG 

IA 
[4] 

   6 باس
3107 2/68 67/67  

   3107 اندازه

IA  
 تكراري

   6 باس
3105 85/67  84/67  

   3105 اندازه

 
2DG 

IA 
[4] 

  30 6 باس
3293 39/44  96/78  

  1098 2195 اندازه

IA  
 تكراري

  13 30 باس
2471 37/30  61/85  

  921 1550 اندازه

 
3DG 

IA 
[4] 

 14 30 6 باس
2960 29/22  44/89  

 768 1098 1098 اندازه

IA  
 تكراري

 24 13 30 باس
3480 03/14  35/93  

 1184 865 1431 اندازه
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  باس 69شبكه  .3.1
ر دومين شبكه استاندارد براي بررسي روش ارائه شده و مقايسه با ساي

هاي شبكه آن از مقاله  اطالعات و داده. باس بار است 69روش ها شبكه 
. رده شده استآو) 2(استخراج شده و مدل تك خطي آن در شكل ]19[

 kVar1347و  kW1896مجموع بار اكتيو و راكتيو اين شبكه به ترتيب 
تلفات كل اين . باشد مي kV66/12ولتاژ خط به خط اين شبكه نيز . است

IAروش . باشدمي kW8/224شبكه نيز قبل از جايابي منبع توليد پراكنده 

مقايسه  MTLBO ]17[و  PSO ]22[هاي مقاله تكراري ارائه شده با روش
طور كه از همان. است  آورده شده) 3(شده و به صورت خالصه در جدول 

تكراري ارائه شده نسبت به دو روش IA مشخص است روش ) 3(جدول 
 به عنوان نمونه در جايابي. دهد رتري تلفات را كاهش ميديگر به طور موث

نسبت به  kW7/3با ضريب توان واحد روش ارائه شده تلفات را   DGدو
  دهد كاهش مي MTLBO  ]71[نسبت به روش  W140و PSO ]22[روش 

 

 

   

  
باس 69مدل تك خطي شبكه استاندارد ) 2(شكل 

  
  باس 69نتايج جايابي توليد پراكنده با ضريب توان واحد در شبكه:   3جدول

 DG محل نصب و اندازه روش 
  مجموع

)kW(  
  تلفات
(kW) 

كاهش%
 تلفات

Base 
case 

      8/224  %0 

 
 
 

1DG 
 
 

PSO 
]22[ 

 

 96/62 259/83 1904   61  باس
   2/1904 اندازه

MTLBO 
]17[ 

 93/62 323/83 7/1819   61  باس
   7/1819 اندازه

IA  
  تكراري

 02/63 1393/83 7/1872   61  باس
   7/1872 اندازه

 
 
 

2DG 

PSO 
]22[ 

 

 49/66 325/75 1904  61 21  باس
  1582 322 اندازه

MTLBO 
]17[ 

 07/68 77/71 2251  61 17  باس
  1732 7/519 اندازه

IA  
  تكراري

 14/68 63/71 2311  61 17  باس
  3/1782 6/530 اندازه

 
 
 

3DG 

PSO 
]22[ 

 

 64 61 21  باس
1903 77/74 74/66 

 301 1278 324 اندازه

MTLBO 
]17[ 

 61 18 11  باس
7/2544 53/69 07/69 

 5/1672 4/378 8/493 اندازه

IA  
  تكراري

 61 18 11  باس
4/2626 38/69 14/69 

 6/1720 2/381 6/524 اندازه

  گيرينتيجه  .4
ده روشي محل نصب توليدات پراكنده با استفادر اين مقاله ظرفيت و 

. گردد تا تلفات شبكه به كمترين مقدار برسد تكراري تحليلي مشخص مي
ضريب توان واحد و ضريب با   اين روش براي جايابي منابع توليد پراكنده

نتايج . استاندارد اجرا شدباس  69و 33هاي آن براي شبكهتوان كمتراز
يي تعيين دهد اين روش به خوبي توانا حاصل از روش ارائه شده نشان مي

همچنين نتايج به دست آمده . اندازه و محل توليدات پراكنده را دارا است
هاي تحليلي و فراابتكاري  دهد روش ارائه شده نسبت به ساير روش نشان مي

مدت زمان اجراي اين روش نسبت به ساير . داراي جواب بهتري است
به انجام  فراابتكاري و تحليلي نيز كمتر است چون نياز كمتري هايروش

  . پخش بار دارد

  منابع
 

[1] D. Gautam and N. Mithulananthan, "Optimal DG placement in 
deregulated electricity market," Electric Power Systems Research, 
vol. 77, pp. 1627-1636, 2007. 

[2] G. Harrison and A. Wallace, "Optimal power flow evaluation of 
distribution network capacity for the connection of distributed 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  به منظور كاهش تلفاتدر شبكه توزيع شعاعي تكراري جهت تعيين ظرفيت و مكان منابع توليد پراكنده  - ارائه روش تحليلي
تهران، ايران 1394 –المللي برق  كنفرانس بينسي امين   

 7  

 

generation," in Generation, Transmission and Distribution, IEE 
Proceedings-, 2005, pp. 115-122. 

[3] A. Keane and M. O'Malley, "Optimal allocation of embedded 
generation on distribution networks," Power Systems, IEEE 
Transactions on, vol. 20, pp. 1640-1646, 2005. 

[4] D. Q. Hung and N. Mithulananthan, "Multiple distributed 
generator placement in primary distribution networks for loss 
reduction," Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 60, 
pp. 1700-1708, 2013. 

[5] D. Q. Hung, N. Mithulananthan, and R. Bansal, "Analytical 
expressions for DG allocation in primary distribution networks," 
Energy Conversion, IEEE Transactions on, vol. 25, pp. 814-820, 
2010. 

[6] C. Wang and M. H. Nehrir, "Analytical approaches for optimal 
placement of distributed generation sources in power systems," 
Power Systems, IEEE Transactions on, vol. 19, pp. 2068-2076, 
2004. 

[7] R. Viral and D. Khatod, "An analytical approach for sizing and 
siting of DGs in balanced radial distribution networks for loss 
minimization," International Journal of Electrical Power & 
Energy Systems, vol. 67, pp. 191-201, 2015. 

[8] S. N. G. Naik, D. K. Khatod, and M. P. Sharma, "Analytical 
approach for optimal siting and sizing of distributed generation in 
radial distribution networks," IET Generation, Transmission & 
Distribution, vol. 9, pp. 209-220, 2014. 

[9] T. Gözel and M. H. Hocaoglu, "An analytical method for the sizing 
and siting of distributed generators in radial systems," Electric 
Power Systems Research, vol. 79, pp. 912-918, 2009. 

[10] D. Sattianadan, M. Sudhkaran, K. Vijayakumar, and S. 
Vidyasagar, "Optimal placement of capacitor in radial distribution 
system using PSO," in Sustainable Energy and Intelligent Systems 
(SEISCON 2011), International Conference on, 2011, pp. 326-331. 

[11] T. Niknam, S. I. Taheri, J. Aghaei, S. Tabatabaei, and M. 
Nayeripour, "A modified honey bee mating optimization algorithm 
for multiobjective placement of renewable energy resources," 
Applied Energy, vol. 88, pp. 4817-4830, 2011. 

[12] K. Nekooei, M. M. Farsangi, H. Nezamabadi-Pour, and K. Y. Lee, 
"An improved multi-objective harmony search for optimal 
placement of DGs in distribution systems," Smart Grid, IEEE 
Transactions on, vol. 4, pp. 557-567, 2013. 

[13] K. Nara, Y. Hayashi, K. Ikeda, and T. Ashizawa, "Application of 
tabu search to optimal placement of distributed generators," in 
Power Engineering Society Winter Meeting, 2001. IEEE, 2001, pp. 
918-923. 

[14] M. Moradi and M. Abedini, "A combination of genetic algorithm 
and particle swarm optimization for optimal DG location and 
sizing in distribution systems," International Journal of Electrical 
Power & Energy Systems, vol. 34, pp. 66-74, 2012. 

[15] N. Kanwar, N. Gupta, K. Niazi, and A. Swarnkar, "Improved meta-
heuristic techniques for simultaneous capacitor and DG allocation 
in radial distribution networks," International Journal of Electrical 
Power & Energy Systems, vol. 73, pp. 653-664, 2015. 

[16] M. Gitizadeh, A. A. Vahed, and J. Aghaei, "Multistage distribution 
system expansion planning considering distributed generation 
using hybrid evolutionary algorithms," Applied energy, vol. 101, 
pp. 655-666, 2013. 

[17] J. A. M. García and A. J. G. Mena, "Optimal distributed generation 
location and size using a modified teaching–learning based 
optimization algorithm," International journal of electrical power 
& energy systems, vol. 50, pp. 65-75, 2013. 

[18] M. Gandomkar, M. Vakilian, and M. Ehsan, "A genetic–based tabu 
search algorithm for optimal DG allocation in distribution 
networks," Electric Power Components and Systems, vol. 33, pp. 
1351-1362, 2005. 

[19] D. Das, "Optimal placement of capacitors in radial distribution 
system using a Fuzzy-GA method," International Journal of 
Electrical Power & Energy Systems, vol. 30, pp. 361-367, 2008. 

[20] C. L. Borges and D. M. Falcao, "Optimal distributed generation 
allocation for reliability, losses, and voltage improvement," 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 
28, pp. 413-420, 2006. 

[21] A. J. Ardakani, A. K. Kavyani, S. Pourmousavi, S. Hosseinian, and 
M. Abedi, "Siting and sizing of distributed generation for loss 
reduction," International Carnivourous Plant Society, pp. 1-6, 
2007. 

[22] M. AlRashidi and M. AlHajri, "Optimal planning of multiple 
distributed generation sources in distribution networks: A new 
approach," Energy conversion and management, vol. 52, pp. 3301-
3308, 2011. 

[23] P. Karimyan, G. Gharehpetian, M. Abedi, and A. Gavili, "Long 
term scheduling for optimal allocation and sizing of DG unit 
considering load variations and DG type," International Journal of 
Electrical Power & Energy Systems, vol. 54, pp. 277-287, 2014. 

[24] R. Al Abri, E. F. El-Saadany, and Y. M. Atwa, "Optimal 
placement and sizing method to improve the voltage stability 
margin in a distribution system using distributed generation," 
Power Systems, IEEE Transactions on, vol. 28, pp. 326-334, 2013. 

[25] M. Kashem, A. D. Le, M. Negnevitsky, and G. Ledwich, 
"Distributed generation for minimization of power losses in 
distribution systems," in Power Engineering Society General 
Meeting, 2006. IEEE, 2006, p. 8 pp. 

[26] V. Murty and A. Kumar, "Optimal placement of DG in radial 
distribution systems based on new voltage stability index under 
load growth," International Journal of Electrical Power & Energy 
Systems, vol. 69, pp. 246-256, 2015. 

[27] S. R. Gampa and D. Das, "Optimum placement and sizing of DGs 
considering average hourly variations of load," International 
Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 66, pp. 25-40, 
2015. 

[28] R. Hemmati, R.-A. Hooshmand, and N. Taheri, "Distribution 
network expansion planning and DG placement in the presence of 
uncertainties," International Journal of Electrical Power & Energy 
Systems, vol. 73, pp. 665-673, 2015. 

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

