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 منابع توليد پراكنده اصالح نامتعادلي ولتاژ در شبكه توزيع با استفاده از 
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  چكيده

در حال حاضر ما در شبكه برق با رشد بار و پراكندگي مصرف كننده ها روبرو هستيم كه در شبكه گسترده برق 
ايي با نوع توليد ، دور كردن بدليل فراهم كردن شرايط اوليه نيروگاه ها ( سوخت اوليه ، متناسب بودن موقعيت جغرافي

الودگي هاي زيست محيطي از مناطق مسكوني و... ) فاصله زيادي بين توليد و مصرف كننده ايجاد كرده است ؛ اين امر 
از اين رو در سالهاي اخير استفاده  مي شود ،   سبب تلفات زيادي در طول شبكه انتقال و كاهش ضريب اطمينان شبكه

كاهش تلفات شبكه مورد نقد و  ) جهت نزديكتر كردن توليدكننده و مصرف كننده وDG( 3 ندهاز منابع توليد پراك
بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص توجه خاصي به استفاده از منابع انرژي تجديد پذير قرار گرفت ( انرژي 

پيش رو ، ما تاثير منابع توليد پراكنده تك فاز را در شبكه توزيع براي اصالح  مقاله خورشيدي ، باد ، آب و ... ) . در 
نامتعادلي ولتاژ را مورد بررسي قرار ميدهيم. به اين گونه كه يك شبكه توزيع را در نرم افزار متلب شبيه سازي و با يك 

 4بين فازهاي مدار از الگوريتم جستجوي گرانشي  و براي اصالح مقدار افت ولتاژكرده ايم  بار نامتقارن، نامتعادلي را ايجاد 
(GSA)  براي تعيين بهترين پاسخ مدار كنترلي منبع توليد پراكنده استفاده شده است. در نهايت از خروجي مدار مي

توان نتيجه گرفت كه حضور منابع توليد پراكنده به صورت مستمر بوده و توانسته بصورت قابل توجه هي نامتهادلي ولتاژ 
   را اصالح كند.

  

  منابع توليد پراكنده ، اگوريتم جستجوي گرانشي ، نامتعادلي ولتاژ ، شبكه توزيع : واژهاي كليدي

                                                            
  كرمان اسالمي دانشگاه ازاد  ,قدرت  –گروه برق  ,دانشجوي كارشناسي ارشد  1
  قدرت - گروه برق  ,كرمان اسالمي ت علمي دانشگاه ازاد عضو هيأ  ,استاديار  2

 
3 Distributed Generator      
4 Gravitational Search Algorithm 
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 مقدمه -1

مبحث تلفات انرژي الكتركي به علت صدها ميليارد زيان ساليانه به صنعت برق چند سالي است در كانون 
و ني و بار مالي مورد توجه بوده آن در شبكه از لحاظ ف توجه متخصصان برق قرار دارد و تبعات و آثار زيان بار

بطور گسترده اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته. يكي از عوامل تلفات انرژي، نامتعادلي در توزيع بار مي باشد. 
 عدم تعادل بار به دو شكل اساتيكي و ديناميكي وجود دارد . عدم تعادل استاتيكي مربوط به بارهاي  [1]

مي باشد. اما عدم تعادل ديناميكي مربوط   س ثابت مي باشد كه همواره داراي يك رفتار مشخص و معينامپدان
به رفتار جمعي بارهاي مركب مي باشد. بار فيدر هاي شبكه توزيع فشار ضعيف از نوع بارهاي جمعي و مركب 

ع غير يكنواخت انها بين مي باشد كه به علت رفتار تصادفي و غير همزمان مصرف كنندگان تكفاز  و توزي
فازهاي مختلف باعث پيدايش عدم تعادل بار و جريان در خطوط در فازها مي باشد. عدم تعادل بار و جريان 

. افزايش [2] عوارض بد بسياري بر رفتار شبكه و ساير تجهيزات و مصرف كنندگان موجود در شبكه ميگذارد
تورهاي الكتريكي و ترانسفورماتورها و به اشباع رفتن هسته تلفات ، برقدار شدن نقطه نول شبكه، گرم شدن مو

در ضمن وجود بارهاي غير خطي نيز  هاي مغناطيسي نمونه هايي از عوارض مخرب عدم تعادل بار مي باشد.
در گذشته براي حل نامتعادلي ولتاژ  دو راه حل وجود  سبب توليد هارمونيك و كاهش ضريب توان مي شود.

س بار و روش باالنس فاز استفاده مي شد. در روش باالنس بار فيلتر هاي اكتيو ضمن تزريق روش باالن .داشت 
جريانهاي مناسب، نامتعادلي بار را جبران ميكنند و در روش باالنس فاز ، ولتاژ در هر نقطه از فيدر متعادل مي 

ردن الگوي جابجايي مناسب گردد. عوض كردن فازها يك راه معمول براي باالنس فاز است و هدف اصلي پيدا ك
در شبكه توزيع ، عدم پخش بار مناسب باعث بروز  .[3] بهاست براي متعادل كردن يك فيدر با كمترين

  اشكاالت زير در شبكه توزيع مي شود :

 ايجاد نامتعادلي ولتاژ  )1
 كاهش ظرفيت انتقال خطوط توزيع )2
 ايجاد تلفات زياد در ترانسفورماتورهاي توزيع   )3
 اختالل در امر حفاظت   )4
 كاهش كيفيت توان  )5

  
 تعريف نامتعادلي  -  2

طبيعت عدم تعادل شامل نابرابري در دامنه و همچنين اختالف زاويه الكتريكي مؤلفه فركانسي اصلي 
ولتاژ فازها است. همان طوركه گفته شداين تعريف براي كسي كه ميخواهد به صورت فني به مسأله نگاه كند، 
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است، بنابراين نياز به معياري مناسب براي اندازه گيري كيفيت و كميت پديدهها و مشخصه هاي بسيار كلي 
. براي وقتي كه گفته ميشود ولتاژ شبكه اي نامتعادل است بايد مقدار  [4] مختلف يك سيستم محسوس است

  و معياري نيز براي لمس اندازه اين پديده در دست باشد .
  
  
  شبكه هاي توزيعشاخصه عدم تعادل در  -  3

مطابق استاندارد صنعت برق ايران عدم تعادل ولتاژ به شرايطي اطالق ميشود كه مقادير موثر ولتاژ سه فاز 
درجه بين فازها وجود نداشته باشد. درصد عدم تعادل ولتاژ با  120با يكديگر متفاوت بوده و يا اختالف فاز زاويه 

. حدود درصد مجاز عدم تعادل [5] ولفه توالي مثبت مشخص مي گرددنسبت اندازه مولفه توالي صفر به اندازه م
  . ) توصيه مي گردد1ولتاژ در شينه هاي مختلف طبق جدول (

 
  ) : درصد مجاز عدم تعادل ولتاژ1جدول (

  كيلو ولت  400و  230و 132و 63 كيلو ولت33–20ولت و400  ولتاژ شبكه
  % 1 %2  درصد عدم تعادل ولتاژ

 

  تفاوت بين شبكه متعادل و شبكه نامتعادل - 4
براي شناخت اثرات نامتعادلي و زيانهاي ناشي از تلفات حاصله ابتدا تفاوت بين شبكه متعادل و شبكه 

.در شبكه متعادل شدت جريان در فازها همچنين ضريب قدرت در  [6] نامتعادل را مورد بررسي قرار ميدهيم
فازها يكسان مي باشد كه دياگرام الكتركي آن به صورت يك مثلث متساوي االضالع ظاهر مي شود كه در 

جمع برداري جريان فازها برابر صفر خواهد بود و اين بدان معنا است كه جريان برگشتي در سيم نول  نهايت
 . [7]وجود ندارد 

 

  تعريف منابع توليد پراكنده در كشورهاي مختلف  - 5
توليد پراكنده كه بطور كلي به توليد در مقياس كم و در نزديكي محل مصرف گفته مي شود. در اغلب  در

موارد از منابع تجديد پذير ( باد ، فتوولتائيك، زمين گرمايي ، امواج اقيانوس ، ... ) استفاده مي شود . باتوجه به 
ف كننده مي باشد، در حال حاضر بصورت اينكه تمركـز  بهره برداري در واحدهاي مسكوني و نزديك به مصر

دربر دارد و  ( Demand )سه فاز مورد استفاده قرار مي گيرند و نياز به فضا و هزينه زيادي براي متقاضي 
. منابع توليد [8]مستلزم دارا بودنه فضاي كافي و مناسب است كه براي مصرف خانگي موانعي را بوجود اورده 

فازها را جبران نمي كنند و صرفا جهت پايداري شبكه مورد استفاده قرار               فاز نامتعادلي  3پراكنده 
   مي گيرند .

 1يستم هاي فتوولتاييك س  - 6
                                                            

 ١Photovoltaic system 
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ولتاژ در سلول هاي فتوولتاييك توسط يك پيوند شيميايي ناشي از برخورد فوتون هاي نور بدست مي آيد. در 
كانيزم هاي متحرك، انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي تبديل سيستم هاي فتوولتاييك بدون بهره گيري از م

مي گردد. جزء اساسي نيروگاه هاي فتوولتاييك را سلول هاي فتوولتاييك تشكيل مي دهند. اين سلول ها تا 
زماني كه در مقابل نور خورشيد قرار دارند مثل يك باتري كوچك توليد برق مي كنند. با اتصال هاي سري و 

اد زيادي از سلول ها واحدي بزرگتر به دست مي آيد كه آرايه خورشيدي ناميده مي شود. توان موازي تعد
الكتريكي بدست آمده از آرايه خورشيدي به دليل تغيير شرايط محيط از لحاظ دما و شدت نور همواره داراي 

 قرار گرفتن نسبت بهنوسان است. سلول هاي فتوولتايي زماني بيشترين راندمان را دارند كه بهترين حالت 
  خورشيد را داشته باشند و حداكثر توان را جذب نمايند.   

  
  الگوريتم جستجوي گرانشي - 7

حركت، در يك سيستم مصنوعي با  گرانشي و بهينه يابي بـه كمك طرح قوانين GSAدر الگـوريتم 
باشد. طبق قانون گرانش مساله مي  ].  محيط سيستم همان محدوده تعريـف9انجام مي شود[ زمان گسـسته

ساير اجرام را از طريق نيروي جاذبه گرانشي درك مي كنـد. بنابراين مي توان از اين  هر جرم محل و وضعيت
اطالعات استفاده كرد. از بهينه ياب طراحي شده، مـي تـوان براي حل هر  نيرو به عنـوان ابـزاري بـراي تبـادل

 به صورت يك موقعيت در فضا قابـل تعريـف اسـت و ميـزان ـسالهمساله بهينه سازي كه در آن هر جواب م
. ميزان اجرام با [10]بيان باشد ، استفاده نمود  شباهت آن با ساير جوابهاي مساله به صورت يك فاصله قابل

يك دستگاه  در قدم اول فضاي سيستم مشخص مي شود. محـيط شـاملتعيين مي شوند.  توجه به تابع هـدف
  است. هر نقطه از فضا، يـك جـواب مـساله اسـت.  د بعدي در فـضاي تعريـف مـسالهمختصات چن

  
  خصوصيات الگوريتم جستجوي گرانشي - 8

در الگوريتم جستجوي گرانشي مجموعه اي از اجرام فضا را به صورت تصادفي جستجو مي كنند. از 
است. هر جرم از طريق تاثير نيروي ساير نيروي جاذبه به عنوان ابزاري جهت تبادل اطالعات استفاده شده 

اجرام به درك تقريبي از فضاي پيرامون خود مي رسد. الگوريتم بايد به گونه اي هدايت شود كه موقعيت اجرام 
ملها است. با گذشت زمان بهبود پيدا كند. استراتژي به كار گرفته شده براي اين منظور مبني بر تنظيم جرم عا

ا جرمشان روي هم تاثير مي گذارند و اثر گذاري آنها روي عاملهاي همسايه بيشتر است. تمام عاملها متناسب ب
تاثير عاملهاي با جرم سنگين تر بيشتر است و شعاع تاثير گذاري بزرگتري دارند. بنابراين به اجرامي كه تابع 

به اندازه شايستگي  . در نتيجه هر جرم[11] برازش بهتري دارند، جرم گرانشي بيشتري نسبت داده مي شوند
خود ، ساير اجرام را به سمت خود دعوت مي كند بنابراين ، با گذشت زمان اجرام به سمت موقعيتهاي  

 در يك سيستم با چند جسم، از جانب ساير اجسام نيروهاي گرانشي وارد مي شود مي روند.   مناسب تر 

نشان داده مي شود، شتاب مي گيرد . مطابق  rF. در نتيجه جسم فوق به سمت برايند اين نيروها كه با ]12[
  ) 1شكل (
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  ) : هر جسم تحت تاثير نيروي گرانشي ساير اجسام شتابي مي گيرد كه با 1 شكل (

  برآيند نيروهاي وارد بر آن و عكس جرم اينرسي آن متناسب است
  مدار شبيه سازي شده -  9

روي فازهاي شبكه در هر گره برابر نبوده و  عدم تعادل درشبكه توزيع بدين معناست كه توزيع بار بر
اين امرسبب ميگردد تا يك جريان  .جمع برداري جريانهاي سه فاز در هر گره شبكه برابر صفر نميگردد

برگشتي در سيم نول جاري شودكه اين خود به نوبه خود سبب جابجايي نقطه صفر در هر گره شده و با توليد 
. با اعث كاهش كيفيت برق و افزايش تلفات شبكه هاي فشار ضعيف ميگردد مولفه هاي  توالي صفر و منفي ب

براي باالنس كردن ولتاژ فازها  در اضافه كردن يك بار تك فاز  بر روي يكي از فازها، افت ولتاژ ايجاد مي شود 
  . شبكه از يك منبع فتوولتائيك به صورت تكفاز استفاده شده

  
  مدل سازي شبكه توزيع - 10

) 2توزيع براي برق رساني به مشتركين از سيستم سه فاز چهار سيمه استفاده مي شود. شكل ( در شبكه
مي باشد. در شبكه توزيع مسكوني  20kv/380vدياگرام مداري  شبكه نمونه را نشان مي دهد.ولتاژ اين شبكه 

و تجاري بيشتر بارها تك فاز بوده و بارها بين يكي از سيم هاي فاز و سيم نول وصل مي شوند فرضياتي كه در 
  ادامه اين بررسي صورت گرفته است عبارت اند از :

 بارهاي شبكه توزيع به صورت متمركز در نظر گرفته شده اند. )1

 به سمت شبكه باال دست ( شبكه تغذيه ) يك مدار تونن مي باشد.مدار معادل شبكه ي توزيع  )2

 ولتاژ منبع در مدار معادل تونن ، سه فاز و متقارن مي باشد. )3

 امپدانس خطوط و فازها يكسان در نظر گرفته شده اند. )4
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  ) دياگرام مداري  شبكه نمونه را نشان مي دهد 2شكل (

سلول خورشيدي بعنوان منبع توليد انرژي استفاده شده است  ) مشاهده مي شود از 2 همان طور كه در شكل(
  ) پارامترهاي مربوز به سلول خورشيدي اورده شده اند .2در جدول (

  
  ) : پارامترهاي سلول خورشيدي 2جدول ( 
5.45 Short-circuit current  
22.2 Open-circuit voltage  
4.95  Current at Pmax  
17.2  Voltage at Pmax  

  
  PIDكنترل كننده  - 11
كه ظرايب آن  PIDهمان طور كه قبال گفته شد براي تزريق بهترين مقدار توان مورد نياز از يك كنترل كننده  

  .  نشان داده شده استمدار كنترلر ) 2در شكل( بهينه شده استفاده مي شود. GSAتوسط الگوريتم 

  
  ) مدار كنترلر 2شكل ( 

  
  ايجاد نامتادلي - 12
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ايجاد نامتعادلي ولتاژ در انتهاي فيدر از سه بار تك فاز استفاده كرديم كه توسط يك كليد به مدار  براي
  .) مقدار بارهاي تك فاز نشان داده شده است3اعمال مي شود .در جدول (

  
  ) مقادير بارهاي تك فاز3جدول (

Load 3  Load 2  Load 1  
106Kw  80Kw  140Kw Active power P (W)  
80Kvar  60Kvar  100Kvar  Inductive reactive power  

-  -  -  Capacitive reactive power  
  

  پارامتر هاي الگوريتم جستجوي گرانشي - 13
عضو بصورت  100جمعيت اوليه با  GSA با استفاده از PIDبراي حل مساله بهينه سازي ظرايب 

جرم درنظر گرفته شده است . هر جرم  100اندازه حافظه آرشيو  .تصادفي در فضاي جستجو توليد ميشود
است. بخشي از جوابهاي حاصل از  100. همچنين تعداد تكرارها برابر با  می باشد PIDپارامتر ، ظرايب  3شامل

) آورده شده است. اگرچه جوابهاي ارائه شده از نظر مفاهيم بر 4در جدول( GSA حل مسائله توسط الگوريتم 
گر برتري ندارند ، اما با رجوع به دانش موجود در مهندسي برق به نظر مي رسد جواب ارائه شده منطقي يكدي

تر از ساير جواب ها مي باشد. علت انتخاب اين است كه اگر اين ظرايب انتخاب شود سيستم از مشخصه 
  .مناسبي برخوردار ميشود

  
  

 PID) ظرايب بهينه شده كنترلر 4جدول(

8 Kp 
20 Ki 
1 Kd 

  
  نتايج شبيه سازي -  14

) 3) ولتاژ شبكه بر حسب پريونيت نشان داده شده كه با اعمال بار نا متعادل طبق جدول ( 3در شكل ( 
  ثانيه اعمال مي شود و تاثير آن بر ولتاژ مشاهده مي شود. 0,1به شبكه در زمان 
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  ) تاثير بار نامتعادل بر ولتاژ شبكه3شكل (
  

ثانيه منبع  1/0ولتاژ منبع را بعد از ورود بار به شبكه را نشان مي دهد. مشخص است تا زمان )  4در شكل (
ولتاژي به شبكه اعمال نمي كند و بدليل اينكه از مقادير اوليه استفاده شده است شكل موجي با هارمونيك به 

  شبكه اعمال مي كند .
  

   
  ):شكل موج ولتاژ منبع4شكل(

  

  

  

  

  

  

ثانيه وارد مدار شبكه مي شود و پس از بهينه  1/0كل موج منبع را نشان مي دهد كه در زمان ) ، ش5در شكل (
  كمترين مقدار هارمونيك را به شبكه اعمال مي كند . GSAبا الگوريتم  PIDكردن مقادير كنترلر 
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  ):شكل موج ولتاژ منبع 5شكل( 

  

) ، شكل ولتاژ شبكه را نشان مي دهد كه پس از اعمال بار نامتقارن و ورود منبع جبران ساز ولتاژ  6در شكل (
  بصورت متعادل شده 

  

  ): شكل موج ولتاژ بار بعد از ورود منبع 6شكل(
  

  نتيجه گيري : - 15

رژي مورد نياز شبكه را استفاده از منابع توليد پراكنده عالوه بر اصالح نامتعادلي ولتاژ مي توانند بخشي از ان 
نيز تامين كند و مي توان گفت منابع توليد پراكنده نسبت به تغييرات بار شبكه پاسخ بهتر و سريعتري از خود 

     و ي روگاهيسات عمده نيجاد تأسيسه با اينكه متعادل كردن بار فازها درمقاينشان ميدهند . با توجه به ا
و با ي ع با راههاي عمليزات كالن ندارد شركتهاي توزيو تجهي منابع مالبه ي از چندانيشبكه هاي انتقال ن

كننده ها روي فازهاي  م مناسب مصرفيبه شبكه ها تا حدي مي توانندباتقس يدگيو رسي زات كادرفنيتجه
ف مي توانند تعادل بين ولتاژها اعمال كنند كه اين راه كارها فقط اشكال بوجود يشبكه و نصب خازن فشارضع
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ده را تا حدي جبران مي كنند در مقايسه با ديگر اقداماتي كه براي رفع نامتعادلي انجام مي شود  استفاده از ام
منابع توليد پراكنده عالوه بر اصالح نامتعادلي ولتاژ مي توانند بخشي از انرژي مورد نياز مصرف كننده را نيز 

   ري به تغييرات شبكه از خود نشان ميدهند .تامين كند و مي توان گفت منابع توليد پراكنده پاسخ بهت
  

 پيشنهادات - 16

 راه حل هاي عملي جهت كاهش اثرات نامتعادلي بار 

  .عيت استانداردهاي توسعه ونصب شبكه هاي توزيرعا .1
ب يا آسي نقاط و يف كه درصورت كاهش ولتاژ دربعضينگ فشارضعياستفاده ازشبكه هاي ر .2

 .ازترانسهاي مجاور بتوان استفاده كرددن ترانس با بستن جمپرها يد

ابد ودر ي يش از حد معمول كاهش ميكه ولتاژ بيي ع (محل هايداكردن نقاط ضعف شبكه توزيپ .3
  )فيلووار فشارضعيك  50صورت لزوم نصب خازنهاي

 .ه كنندينكه مطابق تقاضا ازشبكه تغذيشبكه و اي كنترل بارهاي صنعت .4
  فاز در شبكه هاي فشار ضعيف جهت بهبود نامتعادلي ولتاژاستفاده از منابع توليد كننده تك  .5

  

  

  تشكر و قدر داني - 17

سپاس بي كران از استاد ارجمندم سركار خانم دكتر اسالمي كه با صبر و شكيبايي در تمام مراحل من را ياري 
  نمودنند.
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