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چکيده  -جایگذاری منابع توليد پراکنده (DGها) در سيستمهای توزیع دارای مزایای متعددی ازجمله کاهش تلفات ،بهبود پروفيل ولتاژ ،کاهش
آلودگی و افزایش قابليت اطمينان سيستم میباشد ولی از طرف دیگر سيستمهای توزیع شعاعی برای بهره¬برداری شعاعی و شرایط پخش توان
یکسویه طراحی شده بودند ،اما با حضور توليد پراکنده در شبکه توزیع ،پخش توان چند سویه به وجود آمد و بنابراین نياز به استفاده از یک
الگوریتم پخش بار کارآمد در سيستم¬های توزیع احساس شد .در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتيک یک روش پخش بار جدید و کارآمد
برای سيستم شعاعی دارای  DGارائه شده است .روش پيشنهادی بر روی سيستم  33باس  IEEEاعمال گردید که نتایج بسيار مطلوبی را به دست
آورد.
كليد واژه -پخش بار ،الگوریتم ژنتيک ،توليد پراكنده ،شبکه توزیع

 -1مقدمه
برنامهریزی سيستمهای الکتریکی برای حضور  DGدر
شبکههای توزیع نياز به تعریف چندین فاكتور دارد كه عبارتاند
از :تعداد ،ظرفيت واحدها و مکان بهينه آنها .بهطوریكه مطالعات
نشان میدهند اگر مکان و اندازه DGها بهدرستی تعيين نشوند
نهتنها سودهای فوق حاصل نمیشود بلکه ،موجب بدتر شدن
پارامترهای شبکه نيز میشود و بنابراین مهمترین چالش در
طرحهای  DGتعيين مکان و اندازه بهينه این منابع در شبکههای
توزیع میباشد .جهت افزایش كارایی و كاهش اثرات منفی نصب
منابع توليد پراكنده ،جایابی و اندازه دهی میتواند با هدف بهبود
یک پارامتر یا بيش از یک پارامتر انجام شود .جایابی تک هدفی
پارامتر موردنظر را بهبود زیادی میدهد اما تأثير چندانی بر روی
پارامترهای دیگر شبکه ندارد و گاهی موجب تخریب آنها
میشود .در مقابل جایابی چندهدفه به بهبود همزمان همه
پارامترها هدایت میشود .از طرف دیگر افزایش تعداد  DGدر
شبکه بيانگر افزایش هزینههای ناشی از نصب و نگهداری DGها
است .با تعيين تعداد بهينه DGها میتوان تعادلی بين هزینه و
بهبود پارامترهای فنی مدنظر فرآیند جایابی و اندازه دهی منابع
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توليد پراكنده ایجاد نمود؛ لذا از منظر شركت توزیع مطلوب آن
است كه توليدات پراكنده در محلهایی نصب شوند كه بيشترین
منافع را برای شبکه به همراه داشته و بيشترین كارایی را در حوزه
فعاليتها و مسئوليتهای بهرهبردار شبکه در اختيار او قرار دهد.
تا كنون تحقيقات زیادی برای پخش بار و تعيين مکان و اندازه
 DGانجام شده است .مقاله [ ]1روشی نو برای تخمين و كاهش
تلفات در یک سيستم توزیع شعاعی با توليدات پراكنده را نيز
ارائه میدهد .مقاله [ ]2یک الگوریتم بهينهسازی تركيبی جدید
به نام شافلدبت برای اندازه و جایابی بهينه توليدات پراكنده
( )DGsبيان میگردد .روش استفاده شده در مقاله [ ]3به دست
آوردن راهحلی برای كاهش تلفات توان شبکه با مکانیابی بهينه
منابع توليد پراكنده ( ) DGبا استفاده از توان كل تزریقی DG
نصبشده در یک شبکه توزیع برق میباشد .مقاله [ ]4به بررسی
نقش مکان و اندازه بهينه DGهای مختلف بر حداقل رساندن
تلفات توان و همچنين به حداقل رساندن هزینه كل سيستم می-
پردازد .در [ ،]5مسئله برنامهریزی در رابطه با قرار دادن همزمان
توليد پراكنده ( )DGو بانک خازنی در شبکه توزیع از یک شركت
توزیع محلی ( DISCOها) برای حداقل كردن هزینه كل در طی
دوره برنامهریزی با استفاده از الگوریتم ژنتيک حل شده است.
مقاله [ ]6یک برنامه جدید از بهينهسازی ازدحام ذرات چندهدفه
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( ) MOPSOبا هدف تعيين مکان و اندازه توليد پراكنده بهينه
( )DGSو بانکها خازن شنت ( )SCBsهمزمان با توجه به عدم
قطعيت بار در سيستمهای توزیع پيشنهاد میكند .حداقل
رساندن تلفات توان در شبکههای توزیع شعاعی و افزایش
پایداری ولتاژ باس با تعيين مکان بهينه تركيبی ژنراتور پراكنده
بهينه و خازن شنت با استفاده از روش الگوریتم جستجو هارمونی
در [ ]7ارائه شده است .مقاله [ ]8یک الگوریتم رفتار حيوانات
جمعی باینری جدیدی را برای حل مسئله تخصيص بهينه
مجموعه توليد پراكنده و خازن شنت در سيستمهای توزیع
شعاعی ارائه میدهد .در مقاله [ ]9پخش بار بهينه ( )OPFبرای
ارزیابی و به حداكثر رساندن مزایای مدیریت سمت تقاضا
( )DSMشبکه اعمال میشود .مقاله [ ]10مشکل ناشی از یک
راهحل تقریبی صریح معادالت قدرت غيرخطی كه توصيفكننده
یک شبکه توزیع قدرت متعادل است را در نظر گرفته است .مقاله
[ ]11برای اولين بار یک مسئله پخش بار بهينه با در نظر گرفتن
ژنراتور پراكنده كنترلپذیر و غيرقابلكنترل در شبکههای قدرت
را فرموله میكند.
پخش بار یک ابزار مفيد در بهرهبرداری ،برنامهریزی و بهينهسازی
یک سيستم است .سيستمهای توزیع ،بهطوركلی ،به شبکه
سيستم قدرت در ولتاژهای پایينتر به بار متصل اشاره دارد .در
این مقاله روش پخش بار كارآمد با استفاده از فرموالسيونهای
مبتنی بر قوانين كيرشهف برای بهينهسازی تعيين مکان و اندازه
 DGدر شبکههای توزیع استفاده شده است .این روش دارای
ویژگیهای همگرایی بسيار عالی است و درنتيجه كارآمدتر از
روش نيوتن رافسون و روش مجزا است.

 -2الگوریتم ژنتيک
در الگوریتم ژنتيک بر اساس مکانيسم ژنتيک طبيعی ،انتخاب و
بقای نسل برتر بنا شده است و در دارای ساختارهای رشتهای كه
مانند كروموزومهای طبيعی است كه با استفاده از اصل بقای برتر
پيکربندی شده است .ولی تبادل اتفاقی اطالعات بين این رشتهها
ایجاد جستجو میكند كه دارای جنبههای نوگرایانه جستجوهای
بشری است .الگوریتم ژنتيک بر اساس تکرار كاوش میباشد كه
هدف آن بهينهسازی یک تابع برازندگی است كه بر اساس نوع
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ساختار مسئلهها تعریف میشود .الگوریتم با ایجاد یک جمعيت
اوليه تصادفی (كه هر عضو جمعيت یک كروموزوم و یک جواب
برای مسئله است) شروع میشود و سپس عملگرهای ژنتيک
روی كروموزومهای اعمال میشوند و كروموزومهای جدیدی را
برای گام بعد توليد میكنند .سه عملگر استفاده شده در الگوریتم
ژنتيک بصورت زیر است:
عملگر تقاطع :در عملگر تقاطع ،دو كروموزم به عنوان والد
انتخاب و بخشی از ژن دو كروموزوم والد برای ایجاد كروموزوم
فرزند تركيب میشود.
عملگرجهش :كروموزوم های جدید توسط اصالح تصادفی
تعدادی از ژنهای كروموزومهای موجود توليد میشود .عملگر
جهش هيچ وقت بر روی بهترین حل جمعيت اعمال نمیگردد.
عملگر انتخاب :این عملگر تعيين مینماید كه كدام كروموزوم
برای نسل آیند باید باقی بماند .سادهترین حالت كروموزومهای
بهتر ،شانس بيشتری را برای زنده ماندن در نسل بعدی دارند.
اینکه كدام كروموزومها بهتر و كدام بدتر هستد ،با استفاده از
تابع برازندگی مشخص میگردد.
این روند آنقدر تکرار میشود تا شرط توقف الگوریتم برآورده
شود.
 -3روش حل پخش بار
تمام دو متغير مستقل برای  DGبهينه كه در این مقاله در نظر
گرفته شده است عبارتند از مکان و اندازه  .DGبنابراین با توجه
به تعداد DGهایی كه قرار است در شبکه قرار دهيم ( ،)Ngتعداد
متغيرهای مستقل مسئله برابر  2Ngخواهد بود .پس میتوان
گفت ،در اعمال الگوریتم ژنتيک بر مسئله جایابی و اندازهیابی
 ، DGهر كروموزم یک بردار  1×2Ngاست كه درایههای  1تا Ng
شمارهی باسهایی است كه قرار است در آن DGها را قرار دهيم
و درایههای  Ng+1تا  2Ngظرفيت DGهایی است كه قرار است
در باسهای تعيين شده نصب كنيم .برای مثال اگر قرار باشد در
یک سيستم  3واحد  DGنصب كنيم ،در این صورت هر
كرموزوم به صورت ] Xi=[b1 b2 b3 P1 P2 P3خواهد بود كه به این
معنا است كه در باس  b1میبایست واحد  DGبا اندازه  P1نصب
گردد .باید توجه داشت كه در توليد جمعيت اوليه شمارهی باس-
ها باید عدد صحيح باشد و همچنين به صورت تصادفی توليد
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شود .همچنين ظرفيت  DGباید عددی تصادفی با توزیع
یکنواخت باشد .همچنين باید توجه داشت كه در تمام مراحل به
روز رسانی الگوریتم شمارهی باسها عدد صحيح باقی بماند.
بنابراین جمعيت اوليه با توجه به نکات اخير و همچنين با در نظر
گرفتن قيود مسئله توليد میگردد .قيدهایی كه در این مقاله در
نظر گرفته شده است عبارتند از [:]12
محدوده ولتاژ :پس از نصب  DGها در محل خود ولتاژ باسها
میبایست در محدوده مجاز خود باشند
()1
Vmin  Vi  Vmax
ظرفيت فيدرها :حداكثر توان حقيقی كه میتوان از یک فيدر
عبور داد.
()2
Sij  Smaxi
حداكثر ظرفيت نصب
()3

 DGJ ,max

NDG KDG

  DG

J ,ik

k 1

i 1

كه  DGj,maxماكزیمم ظرفيت  DGدر سطح بار  DGj,ik ، jبرق
توليد شده توسط منبع  DGنصب شده در شبکه در سطح بار
مشخص است.
پس از توليد جمعيت اوليه ،نوبت به تعيين شایستگی هر عضو
است .برای این كار ،با استفاده از تابع هدف تعيين شده ،مقدار
برازندگی هر عضو را بررسی میكنيم .تابع هدف در این مقاله به
دو بخش است كه بخش اول مربوط به كاهش تلفات سيستم
میباشد و به صورت زیر است [.]12
N 1
()4
) F   R  j   P2 ( k )  Q2 ( k ) / V ( j

مقدار ولتاژ ،جریان و توان در هر مرحله با استفاده از روش
جاروب رفت و برگشت به دست میآید .در نهایت تابع هدف كلی
با استفاده از ضریب وزنی یکپارچهسازی میشود.
()6
F  w1  Floss  w2 Fvoltag
با استفاده از این تابع هدف در هر تکرار بهترین حل به دست
آمده تعيين میگردد .سایر مراحل الگوریتم همانند آنچه كه در
بخش قبل گفته شد میباشد.
در مرحله بعد با استفاده با روابط زیر ولتاژ و جریانهای باسها و
خطوط سيستم را مییابيم.
گام  :1اطالعات مربوط به خطوط و بار سيستم توزیع خوانده
شود.
گام  :2ماتریس  BIBCبه دست آورده شود.
m×(n- :BIBC

برای سيستم با  mشاخه و  nباس ،ابعاد ماتریس
) 1خواهد بود.
اگر شاخه  Bkبين باس  iو  jباشد رونوشت ستون باس  iماتریس
 BIBCبرای ستون باس  jقرار میگيرد و عدد  1در سطر  kبرای
ستون باس  jدر نظر گرفته میشود( .مانند شکل ())1
گام  2تا جایی ادامه مییابد كه ابعاد ماتریس ) m×(n-1شود.

loss

k 1

كه
 Pو  Qتوان اكتيو و راكتيو هستند k .باس انتهای خط jام است.
 Rمقاومت خط jام و ) V(jولتاژ ابتدای خط jام است N .تعداد
باسهای شبکه توزیع است.
بخش دوم تابع هدف مربوط به بهبود پروفيل ولتاژ میباشد كه به
صورت زیر معرفی میگردد [.]13
N 1
) V ( k
()5
F
(
)
Vnam



voltag

K 1

كه ) ΔV(kاختالف ولتاژ باس  kنسبت به مقدار نامی است.
ولتاژ نامی شبکه است.
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Vnam

شکل  :1فرمدهی ماتریس  BIBCدر گام .2

]  B   BIBC  [ I

()7
گام  :3ماتریس  BCBVبه دست آورده شود.
برای سيستم با  mشاخه و  nباس ،ابعاد ماتریس (n- :BCBV
) 1)× (mخواهد بود.
اگر شاخه  Bkبين باس  iو  jباشد رونوشت سطر باس  iماتریس
 BCBVبرای سطر باس  jقرار میگيرد و  Zijدر ستون  kبرای
سطر باس  jدر نظر گرفته میشود( .مانند شکل ())2
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گام  2تا جایی ادامه مییابد كه ابعاد ماتریس ) (n-1)× (mشود.

مصرفی به آنها متصل است .تعداد  34شاخه در این سيستم
وجود دارد .شکل ( )3پيکربندی این سيستم را نشان میدهد
[.]14

شکل  :2فرمدهی ماتریس  BCBVدر گام .3

 V    BCBV  B 

()8
گام  :4ماتریس  DLFبه دست آورده شود.
()9
 DLF    BCBV  BIBC 
()10
 V    DLF  I 
گام k = 0 :5
گام k = k+1 :6
گام  :7ولتاژ باسها به وسيله روابط زیر به روز رسانی شود.
P  jQi
()11
I k  I r ( V k )  jI i ( V k )  ( i
)
Vik

i

i

i

i

i

()12

 V k 1    DLF   I k 


 

()13

V k 1   V 0   V k 1 

  


گام  :8اگر ماكزیمم ( )|) > (|I(k+1)|-|I(kتلرانس) به گام  6برو.
گام  :9جریان خطوط و تلفات را از ولتاژ نهایی بدست آورده شود.
گام  :10ولتاژ باس ،جریان خطوط و تلفات را چاپ كن.
گام  :11توقف.
 -4نتایج عددی
برای برای شبيهسازی از سيستم آزمون استاندارد  33شينه
 IEEEاستفاده شده است .این سيستم دارای  33باس است كه
باس اول باس مرجع است و در مجموع  3715كيلووات توان توان
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شکل  :3پيکربندی پایه سيستم توزیع شعاعی 33باس [.]14
در شبيهسازی اثر تعداد DGها نيز در نظ گرفته شده است و
تاثير تعداد DGها بر ولتاژ و تلفات در  5سناریو نشان داده شده
است .در سناریو اول یک  ،DGدر سناریو دوم دو  ،DGدر سناریو
سوم سه  ،DGدر سناریو چهارم چهار ،DGو در سناریو چنجم
پنج  DGدر شبکه قرار داده شد و نتایج پخش بار به دست آمد.
همچنين در نهایت تلفات و پروفيل ولتاژ شبکه در پنج سناریو
مقایسه شد .تنظيم پارامترهای الگوریتم  GAبه صورت جدول 1
است.
جدول  :1تنظيم پارامترهای الگوریتم GA
پارامتر تعداد
جمعيت
اندازه

50

تعداد
تکرار

احتمال
كراساور

احتمال
جهش

نرخ
جهش

200

0/ 8

0/ 3

0/02

همچنين ضرایب وزنی در تابع هدف  w1=1و  w2=100است.
همچنين نتایج به دست آمده برای پنج سناریو در جدول  2به
دست آمده است و این پنج سناریو در جدول  3مقایسه شده
است.
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جدول  :2نتایج DGگذاری سيستم 33
از سناریو 1
قبل
DGگذاری
اندازه ( )KWو مکان

اكتيو

تلفات

--

سيستم 210

باس توسط الگوریتم GA

سناریو 2

سناریو 3

سناریو 4

سناریو 4

(1000 )13

(1000 )12
(1000 )20

(1000 )24
(1000 )30
(867 )13

(543 )15
(878 )31
(668 )8
(828 )25

(778 )25
(405 )16
(407 )10
(764 )6
(748 )31

128/79

84/8831

70/9725

67/61

65/64

)(KW

86/4

58/1389

49/3176

46/7397

45/29

تلفات

راكتيو

سيستم 142/51

0/9328

0/96704

0/97071

0/97621

0/97667

مقدار كاهش تلفات )-- (KW

81/21

125/12

139/03

142/39

144/36

مقدار تابع هدف پروفيل --
ولتاژ )(p.u

0/045495

0/015635

0/011752

0/0085324 0/0090986

)(KVAR

حداقل ولتاژ

)(p.u

0/90439

مقدار تابع هدف كل )(p.u

--

133/34

86/44

72/14

68/51

66/49

زمان همگرایی ()S

--

8

13

18

23

32

میتوان در جدول  3مالحظه كرد كه همواره درصد كاهش تلفات
اكتيو و راكتيو بسيار نزدیک و برابر بوده است .همچنين میتوان
مالحظه كرد كه  DGدوم در سناریو دوم حدود را تلفات % 20
بيشتر نسبت به سناریو اول بهبود داد در حالی كه  DGسوم فقط
 %5بيشتر از سناریو قبل و دو سناریو بعدی كمتر از  %3بودند .به
عبارت دیگر وجود  DG 3در این سيستم كفایت میكند .در
مورد بهبود ولتاژ نيز میتوان گفت درصد بهبود حداقل ولتاژ از
سناریو  1به سناریو  2بيش از  2برابر بوده است و در  DGسوم،
درصد بهبود حداقل ولتاژ كمتر از  1درصد بيشتر از سناریو قبلی
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بوده و در سناریو  4و  5بهبود ولتاژ نسبت به سناریوهای قبل
چشمگير نبوده است .میتوان در این جدول مشاهده كرد كه تابع
هدف پروفيل ولتاژ در سناریو  65/63 2درصد بهتر از سناریو 1
بود در حالی كه این تابع هدف در سناریو  24/84 3درصد بهتر
از سناریو  2بود و در سناریو  4نيز  22/58و در سناریو  5این
تابع هدف  6/22درصد نسبت به سناریوهای قبل بهبود داشتند.
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جدول  :3مقایسه سناریوهای مختلف
سناریو1

سناریو 2

سناریو 3

سناریو 4

سناریو 5

درصد كاهش تلفات اكتيو

39/64

59/56

66/18

67/79

68/72

درصد كاهش تلفات راكتيو

39/37

59/2

65/39

67/2

68/2

در صد بهبود حداقل ولتاژ

3/14

6/93

7/ 3

7/94

7/99

مقدار تابع هدف تلفات ()KW

84/8831 128/7932

70/9725

67/61

65/64

مقدار تابع هدف پروفيل ولتاژ (0/0085324 0/0090986 0/011752 0/015635 0/045495 )P.U
در شکل 4و  5پروفيل ولتاژ و نمودار تلفات خطوط در پنج
سناریو مقایسه شده است.
میتوان در شکل  4مالحظه كرد كه تمام سناریوها موجب بهبود
پروفيل ولتاژ شدهاند اما بهبود پروفيل ولتاژ از سناریو  1به سناریو
 2بسيار چشمگير است ،بهبود پروفيل ولتاژ از سناریو  2به
سناریو  3قابل قبول است ،بهبود پروفيل ولتاژ از سناریو  3به

سناریو  4نيز قابل تشخيص است و بهبود پروفيل ولتاژ از سناریو
 4به سناریو  5را نمیتوان تشخيص داد.
در شکل  5میتوان مالحظه كرد كه تمام سناریوها موجب
كاهش تلفات شدهاند اما كاهش تلفات از سناریو  1به سناریو 2
بسيار چشمگير است ،كاهش تلفات از سناریو  2به سناریو  3نيز
چشمگير است ،كاهش تلفات از سناریو  3به سناریو  4و از
سناریو  4به سناریو  5را نمیتوان تشخيص داد.
1

0.98

35

30

25

15
20
Bus Number

10

شکل  :4مقایسه پروفيل ولتاژ در پنج سناریو
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befo
sen1
sen2
sen3
sen4
sen5
5

0.94

0.92

0

0.9

)Voltage (pu

0.96
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 مقایسه تلفات در پنج سناریو:5 شکل
 واحد3  در این سيستم توزیعDG برای تعيين مکان و اندازه
.است
 نتيجهگيری-5
مراجع
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

D. Sai Krishna Kanth, M. Padma Lalitha and P. Suresh Babu,”
Siting & sizing of DG for power loss & THD reduction, voltage
improvement using PSO and sensitivity analysis,” International
Journal of Engg. Research and development, vol. 9, pp. 1-7, 2013.
Duong Quoc Hung and N. Mithulananthan,”Optimal placement of
dispatchable and nondispatchable renewable DG units in
distribution networks for minimizing energy loss,” Int. Journal of
Electrical Power and Energy Systems, Vol.55, pp. 179-186, 2014.
Khyati.Mistry and Ranjit Roy,”GSA based optimal capacity and
location determination of distributed generation in radial
distribution system for loss minimization,” IEEE, 2012.
Patnaik ،Bibhudatta ،et al. “Optimal Placement and Sizing of
Solar and Wind Based DGs in Distribution Systems for Power
Loss Minimization and Economic Operation.” Power Electronics
and Renewable Energy Systems. Springer India2015 ،. 351-360.
Rahmani-andebili, Mehdi. "Simultaneous placement of DG and
capacitor in distribution network." Electric Power Systems
Research 131 (2016): 1-10.
Zeinalzadeh, Arash, Younes Mohammadi, and Mohammad H.
Moradi. "Optimal multi objective placement and sizing of multiple
DGs and shunt capacitor banks simultaneously considering load
uncertainty via MOPSO approach." International Journal of
Electrical Power & Energy Systems 67 (2015): 336-349.
Muthukumar, K., and S. Jayalalitha. "Optimal placement and
sizing of distributed generators and shunt capacitors for power loss
minimization in radial distribution networks using hybrid heuristic
search optimization technique." International Journal of Electrical
Power & Energy Systems 78 (2016): 299-319.
Pradeepa, H., T. Ananthapadmanabha, and C. Bandhavya.
"Optimal Allocation of Combined DG and Capacitor Units for
Voltage Stability Enhancement." Procedia Technology 21 (2015):
216-223 .
Hayes, Barry, et al. "Optimal power flow for maximizing network
benefits from demand-side management." IEEE Transactions on
Power Systems29.4 (2014): 1739-1747.
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- شبيه. بيشتر از سناریو قبل داشتندDG  واحد1 سناریوهای بعد
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 كاهشDG مقایسه بين سناریوها نشان داد كه افزایش تعداد
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