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اژ، کاهش ولت ليپروفازجمله کاهش تلفات، بهبود  یمتعدد یایمزا یدارا عیتوز یهاستميها( در سDGپراکنده ) ديمنابع تول یگذاریجا - چکيده

پخش توان  طیو شرا یشعاع برداری¬بهره یبرا یشعاع عیتوز یهاستميس گریاز طرف د یول باشدیم ستميس نانياطم تيقابل شیو افزا یآلودگ

 کیاز  به استفاده ازين نیبه وجود آمد و بنابرا هیپخش توان چند سو ع،یپراکنده در شبکه توز ديشده بودند، اما با حضور تول یراحط هیسوکی

و کارآمد  دیروش پخش بار جد کی کيژنت تمیمقاله با استفاده از الگور نیاحساس شد. در ا عیتوز های¬ستميپخش بار کارآمد در س تمیالگور

را به دست  یمطلوب اريبس جیکه نتا دیاعمال گرد IEEEباس  33 ستميس یبر رو یشنهاديارائه شده است. روش پ DG یدارا یعاعش ستميس یبرا

 رد.آو

 عیپراكنده، شبکه توز ديتول ک،يژنت تمیپخش بار، الگور -كليد واژه

 

 مقدمه -1

در  DGحضور  برای الکتریکی هایسيستم ریزیبرنامه   

 اندعبارت كه دارد فاكتور چندین تعریف به نياز توزیع هایشبکه

مطالعات  كهطوریبه ها.آن بهينه مکان و واحدها ظرفيت تعداد، :از

نشوند  تعيين درستیبه هاDGاندازه  و مکان اگر هنددمی نشان

شدن  بدتر موجب بلکه، شودنمی حاصل فوق سودهای تنهانه

در  چالش ترینمهم شود و بنابراینمی نيز شبکه پارامترهای

های شبکه در منابع این بهينه اندازه و مکان تعيين DGهای طرح

 منفی نصب راتاث كاهش و كارایی افزایش باشد. جهتمی توزیع

 هدف بهبود با تواندمی دهی اندازه و جایابی پراكنده، توليد منابع

 تک هدفی شود. جایابی انجام پارامتر یک از بيش یا پارامتر یک

 روی چندانی بر تأثير اما دهدمی زیادی بهبود را موردنظر پارامتر

 هاتخریب آن موجب گاهی و ندارد شبکه دیگر پارامترهای

همه  زمانهم بهبود به چندهدفه جایابی مقابل رد شود.می

در  DGتعداد  افزایش دیگر طرف شود. ازمی هدایت پارامترها

ها DGداری نگه و نصب از ناشی هایهزینه افزایش گربيان شبکه

و  هزینه بين تعادلی توانها میDGبهينه  تعداد تعيين با است.

منابع  دهی اندازه و جایابی فرآیند مدنظر فنی پارامترهای بهبود

 آن مطلوب توزیع شركت منظر از لذا نمود؛ ایجاد پراكنده توليد

 بيشترین كه شوند نصب هاییدر محل پراكنده توليدات كه است

 حوزه در را كارایی بيشترین و همراه داشته به شبکه برای را منافع

 .دهد قرار او اختيار در شبکه برداربهره هایمسئوليت و هافعاليت

تا كنون تحقيقات زیادی برای پخش بار و تعيين مکان و اندازه 

DG [ روشی نو برای تخمين و كاهش 1انجام شده است. مقاله ]

تلفات در یک سيستم توزیع شعاعی با توليدات پراكنده را نيز 

سازی تركيبی جدید [ یک الگوریتم بهينه2دهد. مقاله ]ارائه می

جایابی بهينه توليدات پراكنده به نام شافلدبت برای اندازه و 

(DGsبيان می )[ به دست 3گردد. روش استفاده شده در مقاله ]

یابی بهينه حلی برای كاهش تلفات توان شبکه با مکانآوردن راه

 DG( با استفاده از توان كل تزریقی DGمنابع توليد پراكنده )

 یبررس [ به4مقاله ]باشد. شده در یک شبکه توزیع برق مینصب

 رساندن حداقل بر مختلف هایDG بهينه اندازه و مکان نقش

-سيستم می كل هزینه رساندن حداقل به همچنين و توان تلفات

 زمانهم دادن قرار با رابطه در ریزیبرنامه مسئله، [5] پردازد. در

 شركت یک از توزیع شبکه در خازنی بانک و( DG) پراكنده توليد

 در طی كل هزینه حداقل كردنبرای ( ها DISCO) محلی توزیع

حل شده است.  ژنتيک الگوریتم از استفاده با ریزیبرنامه دوره

 چندهدفه ذرات ازدحام سازیبهينه از جدید برنامه [ یک6مقاله ]

 عیدرشبکه توز DG زیمکان و سا نييتع یو ساده برا عیپخش بار سر تمیارائه الگور

 ولتاژ وکاهش تلفات ليبا در نظر گرفتن بهبود پروف یشعاع

  2حسين نجفی، *1حسين زرندی
  .yahoo.com22zarandih@، انيواحد اشت یارشد دانشگاه آزاد اسالم یكارشناس یدانشجو1

  hos_najafi@yahoo.com، واحد ساوه یدانشگاه آزاد اسالم یعلم تايضو هع2
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(MOPSO با هدف تع )نهيپراكنده به ديمکان و اندازه تول نيي 

(DGSو بانک )شنت خازن ها (SCBsهم ) زمان با توجه به عدم

. حداقل كندیم شنهاديپ عیتوز یهاستميبار در س تيعقط

 شیو افزا یشعاع عیتوز یهارساندن تلفات توان در شبکه

ژنراتور پراكنده  یبيترك نهيمکان به نييولتاژ باس با تع یداریپا

 یجستجو هارمون تمیو خازن شنت با استفاده از روش الگور نهيبه

 واناتيرفتار ح تمیگورال کی[ 8[ ارائه شده است. مقاله ]7در ]

 نهيبه صيحل مسئله تخص یرا برا یدیجد ینریبا یجمع

 عیتوز یهاستميپراكنده و خازن شنت در س ديمجموعه تول

 ی( براOPF) نهي[ پخش بار به9] قاله. در مدهدیارائه م یشعاع

سمت تقاضا   تیریمد یایو به حداكثر رساندن مزا یابیارز

(DSMشبکه اعمال م )کیاز  ی[ مشکل ناش10اله ]. مقشودی 

 هكنندفيكه توص یرخطيمعادالت قدرت غ حیصر یبیحل تقرراه

مقاله  .گرفته است نظر در متعادل است را قدرت توزیع شبکه یک

 گرفتن نظر در با بهينه پخش بار مسئله یک بار اولين برای [11]

قدرت  هایشبکه در كنترلغيرقابل و پذیركنترل پراكنده ژنراتور

  .كندا فرموله میر

 سازیبهينه و ریزیبرنامه برداری،بهره در مفيد ابزار یک پخش بار

 شبکه به طوركلی،به توزیع، هایسيستم. است سيستم یک

 در. دارد اشاره متصل بار به ترپایين ولتاژهای در قدرت سيستم

 هایفرموالسيون از استفاده با كارآمد پخش بار روش مقاله این

سازی تعيين مکان و اندازه بهينه كيرشهف برای قوانين مبتنی بر

DG دارای روش این. است شده توزیع استفاده هایشبکه در 

از  كارآمدتر درنتيجه است و عالی بسيار همگرایی هایویژگی

 .مجزا است روش و رافسون نيوتن روش

 

 کيژنت تمیالگور -2

تخاب و بر اساس مکانيسم ژنتيک طبيعی، انالگوریتم ژنتيک در 

ای كه ساختارهای رشته دارایدر و  است شدهبقای نسل برتر بنا 

با استفاده از اصل بقای برتر  است كههای طبيعی كروموزوم مانند

ها رشته اینشده است. ولی تبادل اتفاقی اطالعات بين  پيکربندی

های جستجونه یاگرانوهای جنبه دارایكه  كندمی جستجوایجاد 

كه  باشدمیكاوش  تکرار بر اساستم ژنتيک الگوری است.بشری 

كه بر اساس نوع  است یک تابع برازندگی سازیبهينه آنهدف 

 جمعيت با ایجاد یک . الگوریتمشودها تعریف میساختار مسئله

اوليه تصادفی )كه هر عضو جمعيت یک كروموزوم و یک جواب 

سپس عملگرهای ژنتيک  شود وبرای مسئله است(  شروع می

های جدیدی را شوند و كروموزومهای اعمال میكروموزومروی 

سه عملگر استفاده شده در الگوریتم  .كنندبعد توليد می گامبرای 

 :ژنتيک بصورت زیر است

دو كروموزم به عنوان والد در عملگر تقاطع،  عملگر تقاطع:

 كروموزومكروموزوم والد برای ایجاد  ژن دو بخشی ازانتخاب و 

  شود.می تركيبفرزند 

كروموزوم های جدید توسط اصالح تصادفی  عملگرجهش:

شود. عملگر توليد می های موجودهای كروموزوماز ژن یتعداد

 گردد.جمعيت اعمال نمیجهش هيچ وقت بر روی بهترین حل 

كدام كروموزوم  نماید كهمیعملگر انتخاب: این عملگر تعيين 

های كروموزوم حالتین تربماند. ساده باقیباید  آیندبرای نسل 

. بهتر، شانس بيشتری را برای زنده ماندن در نسل بعدی دارند

ها بهتر و كدام بدتر هستد، با استفاده از اینکه كدام كروموزوم

 گردد. تابع برازندگی مشخص می

شود تا شرط توقف الگوریتم برآورده این روند آنقدر تکرار می

 شود.

 روش حل پخش بار -3

در نظر  مقالهبهينه كه در این  DGمستقل برای  دو متغيرتمام 

. بنابراین با توجه DGگرفته شده است عبارتند از مکان و اندازه 

تعداد (، gN)دهيم  هایی كه قرار است در شبکه قرارDGبه تعداد 

توان خواهد بود. پس می gN2 متغيرهای مستقل مسئله برابر

یابی ابی و اندازهگفت، در اعمال الگوریتم ژنتيک بر مسئله جای

DG  هر كروموزم یک بردار ،gN2×1 تا 1های است كه درایه gN 

ها را قرار دهيم DGهایی است كه قرار است در آن  ی باسشماره

هایی است كه قرار است DGظرفيت  gN2 تا gN+1 هایو درایه

های تعيين شده نصب كنيم. برای مثال اگر قرار باشد در در باس

نصب كنيم، در این صورت هر   DGحد وا 3یک سيستم 

خواهد بود كه به این  3P 2P 1P 3b 2b 1=[biX[ كرموزوم به صورت

نصب  1P با اندازه DGبایست واحد می 1b  معنا است كه در باس

-ی باسگردد. باید توجه داشت كه در توليد جمعيت اوليه شماره

 ها باید عدد صحيح باشد و همچنين به صورت تصادفی توليد
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باید عددی تصادفی با توزیع  DGشود. همچنين ظرفيت 

یکنواخت باشد. همچنين باید توجه داشت كه در تمام مراحل به 

ها عدد صحيح باقی بماند. ی باسروز رسانی الگوریتم شماره

بنابراین جمعيت اوليه با توجه به نکات اخير و همچنين با در نظر 

در  مقالهایی كه در این گردد. قيدهگرفتن قيود مسئله توليد می

 [:12نظر گرفته شده است عبارتند از ]

ها ها در محل خود ولتاژ باس DGمحدوده ولتاژ: پس از نصب 

 بایست در محدوده مجاز خود باشندمی

(1 ) 
min i maxV V V   

توان از یک فيدر ظرفيت فيدرها: حداكثر توان حقيقی كه می

 عبور داد.

(2 ) 
maxij iS S  

 حداكثر ظرفيت نصب 

(3 ) 
, ,max

1 1

NDG KDG

J ik J

i k

DG DG
 


 

 برق j  ،DGj,ikدر سطح بار  DGماكزیمم ظرفيت  j,maxDGكه 

 بار سطح در شبکه شده در نصب DG منبع توسط شده توليد

  است. مشخص

پس از توليد جمعيت اوليه، نوبت به تعيين شایستگی هر عضو 

ر، با استفاده از تابع هدف تعيين شده، مقدار است. برای این كا

به  مقالهكنيم. تابع هدف در این برازندگی هر عضو را بررسی می

دو بخش است كه بخش اول مربوط به كاهش تلفات سيستم 

 [. 12باشد و به صورت زیر است ]می

(4 )  
1

2 2

1

( ) ( ) / ( )
N

loss

k

F R j P k Q k V j




  
 

 كه 

P  وQ  .توان اكتيو و راكتيو هستندk اس انتهای خط بj .ام است

R  مقاومت خطj ام وV(j)  ولتاژ ابتدای خطj .ام استN  تعداد

 های شبکه توزیع است. باس

باشد كه به بخش دوم تابع هدف مربوط به بهبود پروفيل ولتاژ می

 [.13گردد ]صورت زیر معرفی می

(5 ) 1

1

( )
( )

N

voltag

K nam

V k
F

V






 

 
 namVبه مقدار نامی است.  نسبت kاختالف ولتاژ باس  V(k)Δكه 

 ولتاژ نامی شبکه است.

مقدار ولتاژ، جریان و توان در هر مرحله با استفاده از روش 

آید. در نهایت تابع هدف كلی جاروب رفت و برگشت به دست می

 شود. سازی میبا استفاده از ضریب وزنی یکپارچه

(6 ) 
1 2loss voltagF w F w F    

بع هدف در هر تکرار بهترین حل به دست با استفاده از این تا

گردد. سایر مراحل الگوریتم همانند آنچه كه در آمده تعيين می

 باشد. بخش قبل گفته شد می

ها و های باسدر مرحله بعد با استفاده با روابط زیر ولتاژ و جریان

 یابيم. خطوط سيستم را می

خوانده اطالعات مربوط به خطوط و بار سيستم توزیع  :1گام 

 شود.

 به دست آورده شود. BIBCماتریس  :2گام 

-BIBC  :m×(nباس، ابعاد ماتریس  nشاخه و  mبرای سيستم با 

 خواهد بود. (1

ماتریس  iباشد رونوشت ستون باس   jو  iبين باس  kBاگر شاخه 

BIBC  برای ستون باسj  در سطر  1گيرد و عدد قرار میk  برای

 ((1شود. )مانند شکل )ه میدر نظر گرفت   jستون باس 

 شود. m×(n-1)یابد كه ابعاد ماتریس تا جایی ادامه می 2گام 

 
 .2در گام  BIBCماتریس دهی : فرم1شکل 

 

(7)    [ ]B BIBC I  
 به دست آورده شود. BCBV: ماتریس 3گام 

-BCBV  :(nباس، ابعاد ماتریس  nشاخه و  mبرای سيستم با 

1)× (m) هد بود.خوا 

ماتریس  iباشد رونوشت سطر باس   jو  iبين باس  kBاگر شاخه 

BCBV  برای سطر باسj  گيرد و قرار میZij  در ستونk  برای

 ((2شود. )مانند شکل )نظر گرفته میدر    jسطر باس 
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 شود.  (m) ×(n-1)یابد كه ابعاد ماتریس تا جایی ادامه می 2گام 

 
 .3در گام  BCBVماتریس دهی : فرم2شکل 

(8)     V BCBV B   
 به دست آورده شود. DLF: ماتریس 4گام 

(9)     DLF BCBV BIBC  
(10)     V DLF I   

  k = 0: 5گام 

  k = k+1: 6گام 

 ها به وسيله روابط زیر به روز رسانی شود.: ولتاژ باس7گام 

(11) 
( ) ( ) ( )k r k i k i i

i i i i i k
i

P jQ
I I V jI V

V


  

 
(12)  1k kV DLF I    

     
(13) 1 0 1k kV V V       

       
 برو. 6تلرانس( به گام  <(|I(k+1)|-|I(k)|) : اگر ماكزیمم ) 8گام 

 : جریان خطوط و تلفات را از ولتاژ نهایی بدست آورده شود.9گام 

 : ولتاژ باس، جریان خطوط و تلفات را چاپ كن.10گام 

 وقف.: ت11گام 

 یعدد جینتا -4

شينه  33سازی از سيستم آزمون استاندارد برای شبيهبرای 

IEEE  باس است كه  33استفاده شده است. این سيستم دارای

كيلووات توان توان  3715باس اول باس مرجع است و در مجموع 

در این سيستم  شاخه 34ها متصل است. تعداد مصرفی به آن

دهد این سيستم را نشان می( پيکربندی 3وجود دارد. شکل )

[14.] 

 
 .[14باس ] 33شعاعی توزیع سيستم پایه پيکربندی: 3شکل 

 

ها نيز در نظ گرفته شده است و DGسازی اثر تعداد در شبيه

سناریو نشان داده شده  5تاژ و تلفات در ها بر ولDGتاثير تعداد 

، در سناریو DG، در سناریو دوم دو DGاست. در سناریو اول یک 

،و در سناریو چنجم DG، در سناریو چهارم چهار DGسوم سه 

در شبکه قرار داده شد و نتایج پخش بار به دست آمد.  DGپنج 

یو همچنين در نهایت تلفات و پروفيل ولتاژ شبکه در پنج سنار

 1به صورت جدول  GAتنظيم پارامترهای الگوریتم  مقایسه شد.

 است. 

 GA: تنظيم پارامترهای الگوریتم 1جدول 

تعداد  پارامتر

 جمعيت

تعداد 

 تکرار

احتمال 

 كراساور

احتمال 

 جهش

نرخ 

 جهش

 02/0 3/0 8/0 200 50 اندازه
 

 است. 2w=100و  1w=1همچنين ضرایب وزنی در تابع هدف 

به  2یج به دست آمده برای پنج سناریو در جدول همچنين نتا

مقایسه شده  3دست آمده است و این پنج سناریو در جدول 

 است. 
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 GAباس توسط الگوریتم  33گذاری سيستم DG: نتایج 2جدول 

قبل از  

DGگذاری 

 4سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو 

  1000( 12) 1000( 13) -- ( و مکان KWاندازه )

(20 )1000 

(24 )1000  

(30 )1000  

(13 )867 

(15 )543 

(31 )878 

(8 )668 

(25 )828 

(25 )778 

(16 )405 

(10 )407 

(6 )764 

(31 )748 

تلفات اكتيو سيستم 
(KW) 

210 79/128 8831/84 9725/70 61/67 64/65 

تلفات راكتيو سيستم 
(KVAR) 

51/142 4/86 1389/58 3176/49 7397/46 29/45 

 90439/0 9328/0 96704/0 97071/0 97621/0 97667/0 (p.u)حداقل ولتاژ 

 21/81 12/125 03/139 39/142 36/144 -- (KW)مقدار كاهش تلفات 

مقدار تابع هدف پروفيل 

 (p.u)ولتاژ 

-- 045495/0 015635/0 011752/0 0090986/0 0085324/0 

 34/133 44/86 14/72 51/68 49/66 -- (p.u)مقدار تابع هدف كل 

 8 13 18 23 32 -- (Sزمان همگرایی )

 

 

مالحظه كرد كه همواره درصد كاهش تلفات  3توان در جدول می

توان اكتيو و راكتيو بسيار نزدیک و برابر بوده است. همچنين می

%  20دوم در سناریو دوم حدود را تلفات  DGمالحظه كرد كه 

سوم فقط  DGبود داد در حالی كه بيشتر نسبت به سناریو اول به

بودند. به  %3بيشتر از سناریو قبل و دو سناریو بعدی كمتر از  5%

كند. در در این سيستم كفایت می DG 3عبارت دیگر وجود 

توان گفت درصد بهبود حداقل ولتاژ از مورد بهبود ولتاژ نيز می

م، سو DGبرابر بوده است و در  2بيش از  2به سناریو  1سناریو 

درصد بيشتر از سناریو قبلی  1درصد بهبود حداقل ولتاژ كمتر از 

بهبود ولتاژ نسبت به سناریوهای قبل  5و  4بوده و در سناریو 

توان در این جدول مشاهده كرد كه تابع چشمگير نبوده است. می

 1درصد بهتر از سناریو  63/65 2هدف پروفيل ولتاژ در سناریو 

درصد بهتر  84/24 3هدف در سناریو  بود در حالی كه این تابع

این  5و در سناریو  58/22نيز  4بود و در سناریو  2از سناریو 

 درصد نسبت به سناریوهای قبل بهبود داشتند.  22/6تابع هدف 
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 مقایسه سناریوهای مختلف :3جدول 

 5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو 

 72/68 79/67 18/66 56/59 64/39 و درصد كاهش تلفات اكتي

 2/68 2/67 39/65 2/59 37/39 درصد كاهش تلفات راكتيو 

 99/7 94/7 3/7 93/6 14/3 در صد بهبود حداقل ولتاژ

 7932/128 8831/84 9725/70 61/67 64/65 (KWمقدار تابع هدف تلفات )

 045495/0 015635/0 011752/0 0090986/0 0085324/0 (P.Uمقدار تابع هدف پروفيل ولتاژ )

 

پروفيل ولتاژ و نمودار تلفات خطوط در پنج  5و 4در شکل 

 سناریو مقایسه شده است. 

مالحظه كرد كه تمام سناریوها موجب بهبود  4توان در شکل می

به سناریو  1اند اما بهبود پروفيل ولتاژ از سناریو پروفيل ولتاژ شده

به  2ل ولتاژ از سناریو بسيار چشمگير است، بهبود پروفي 2

به  3قابل قبول است، بهبود پروفيل ولتاژ از سناریو  3سناریو 

نيز قابل تشخيص است و بهبود پروفيل ولتاژ از سناریو  4سناریو 

 توان تشخيص داد.را نمی 5به سناریو  4

توان مالحظه كرد كه تمام سناریوها موجب می 5در شکل 

 2به سناریو  1لفات از سناریو اند اما كاهش تكاهش تلفات شده

نيز  3به سناریو  2بسيار چشمگير است، كاهش تلفات از سناریو 

و از  4به سناریو  3چشمگير است، كاهش تلفات از سناریو 

 توان تشخيص داد.  را نمی 5به سناریو  4سناریو 
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 گيرینتيجه -5

 از استفاده با كارآمد پخش بار در این مقاله روش

سازی بهينه كيرشهف برای مبتنی بر قوانين هایفرموالسيون

. است شده توزیع استفاده هایشبکه در DGتعيين مکان و اندازه 

 درنتيجه است و عالی بسيار همگرایی هایویژگی دارای روش این

الگوریتم  .مجزا است روش و رافسون وتنني از روش كارآمدتر

جلو و عقب برای بهبود ولتاژ و تلفات جریان به كار جاروب روبه

های در موقعيت DGروند كه اجتماع سایزهای متفاوت می

شود. الگوریتم ژنتيک در یافتن موقعيت و مختلف استفاده می

رود می برای دستيابی به ولتاژ ارتقاءیافته به كار DGاندازه بهينه 

گيرد. در همين راستا، و تلفات توان كاهشی موردبحث قرار می

 33روش ارائه شده در این مقاله بر روی سيستم توزیع شعاعی 

سناریو در نظر  5سازی اعمال شد. در این شبيه IEEEباس 

در نظر گرفته شد و در  DGواحد  1گرفته شد كه در سناریو اول 

-ر از سناریو قبل داشتند. شبيهبيشت DGواحد  1سناریوهای بعد 

همواره تلفات سيستم  DGسازی نشان داد كه حضور هر تعداد از 

دهد. همچنين را كاهش و پروفيل ولتاژ سيستم را بهبود می

كاهش  DGمقایسه بين سناریوها نشان داد كه افزایش تعداد 

دهد اما هنگامی كه تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ را افزایش می

شود تاثير چندانی بر نتایج واحد بيشتر می 3ها از DGتعداد 

ندارد و كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ نسبت به سناریوهای 

توان گفت كه بهترین تعداد آید. در نتيجه میقبل به چشم نمی

واحد  3در این سيستم توزیع  DGبرای تعيين مکان و اندازه 

 است. 
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