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 شدن بازار ي و رقابتي سازي  با روند رو به رشد خصوص—چكيده 

 درآمد خود با شي افزاعي توزي شركت هاي هدف اصلران،يبرق در ا

) DG پراكنده (دي تولياست. حضور واحدهاموجود  نيتوجه به قوان

تا  كرده  فراهم ها شركتي اين براي فرصت اقتصادكي ي،خصوص

 در برق دي خرمتي كمتر از قيمتي با قDG ازاد برق مديد با خرنبتوان

 ني اگري دي. از سوافزايش دهند سود خود را ،يبازار عمده فروش

 بهبود  عالوه برتوزيع مناسب در شبكه ي با خازن گذاردنتواني  م هاشركت

تلفات انرژي را  موجود، زاتي تجهتي ظرفي آزاد سازپروفيل ولتاژ و

 ، اولوي مقاله در سنارني ادر .منفعت مالي كسب كنند كاهش داده و

 ي اندازه و مكان خازن هانيي تعقي از طرعي درآمد شركت توزشيافزا

 در DG ي كه در حالكي ژنتتمي با استفاده از الگورچ شوندهيثابت و سوئ

 متي قني دوم باالتروي. در سناررديگي  صورت م، نيستعيشبكه توز

 برق ازار (نقطه سربه سر با ببا مكان مشخص DG برق از ديقابل قبول خر

 دي خرمتي قني سوم باالتروي. در سنارشودي  منيي)، تع توزيع شركتيبرا

،  باشد صورت گرفتهعي آن توسط شركت توزيابي كه مكان DGبرق از 

 kV20 عي شبكه توزكي ي بر رويه سازي. مطالعات شبشودي مشخص م

 صورت گرفته است. ني ش18با شهر رشت 

 خازن  بازار برق؛ پروفيل ولتاژ؛ تلفات انرژي؛—ه هاي كليدي واژ
كنده خصوصي  شركت توزيع؛؛خازن سوئيچ شونده؛ ثابت  واحد توليدپرا

 مقدمه  .1

 ينه هاي آوردن هزنيي پاعي توز شركتي هدف اصلبازار برق طيدر مح
 ي بهره بردارينه هاي هزي اصلي است. از اجزاي و سرمايه گذاري برداربهره
 و وي جبران توان اكتكاهش آن، ي راهكار موثر برابوده كه تلفات انرژي نهيهز

 يكي) در نزدDG پراكنده (دي خازن و منابع تولحي نصب صحقي از طرويراكت
 به طور  راDG ي ازبهره بردار احداث و ي اجازه ي فعلنيبار است. قوان

 كسب سود ي شركت در پني اني نداده است. بنابراعيبه شركت توز مستقل
. باشدي نصب شده در شبكه خود م DG  مازاد برقدي خرقياز طر

، DG برق دي خرمتي مكان و قنيي تعي مطالعات انجام شده در راستادر
] 1 [ مرجع بوده است. دريي نهاينه هاي كاهش تلفات و هزيهدف اصل

 ي مورد بررسنه هايهزبا هدف كاهش  در شبكه فشار متوسط DG ياب يمكان
 ،فني قيود و در نظر گرفتن نه هاي كاهش هزدي] با د2قرار گرفته است. در [

 طي در محگري دي انجام شده است. از سوDG تي ظرفنيي و تعيابيمكان 
 مدنظر قرار دين بااما توزي نDG مالكان ي بازار برق، اهداف اقتصاديرقابت

 شبكه، ي و بهبود مشخصات فننه هاي كردن هزنه ي. به طور معمول كمرديگ
 DG مالك ياصل كه هدف ي بوده در حالعي توزي شركت هايهدف اصل

]. 3[است متي قني فروش برق به باالترقي كردن درآمد خود از طرنهيشيب

 ازي موردنوي جبران  توان راكت برايعي به طور وسزيخازن هاي موازي ن
 را كاهش ستمي. آن ها تلفات سشوندي  به كار برده معيبارها در شبكه هاي توز

 79]. از سال 4[بخشندي  را بهبود مستمي آزاد ستي ولتاژ و ظرفليداده و پروف
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 مگاوار 200 مگاوار خازن ثابت و 2000 ،ي خازن گذاري طرح ملي ط83تا 
 سال با اقدام مستقل چند شركت  8 ي طزي و پس از آن نچ شونده ييخازن سو

 شد يداري خرف،ي مگاوار خازن عمدتا ثابت فشارضع1000 حدود ع،يتوز
 ].5 ندارد [ي وضع مطلوبعي توزي در شبكه هاوياما هنوز جبران توان راكت

 شده و ادهي پكي] تنها در سطح بار پ6 [ مرجع درنصب خازن تميالگور
 به تعداد تمي الگور،]7 نشده است. در [دهيتغييرات بار در تابع هدف د

 خازن به دست ني و سپس كم تردهسطوح بار در نظر گرفته شده تكرار ش
 چ شوندهي به عنوان خازن سوئي به عنوان خازن ثابت و مابقنيآمده در هر ش

] تنها از 8مرجع [نويسندگان .  شده استدر آن سطح بار در نظر گرفته
 خود كمك گرفته اند. هر سه عامل فوق باعث ينه سازي ثابت در بهيخازن ها

بدون در سناريو اول  مقاله ني رو در اني. از اشودي  منهيه به نقطه بدنينرس
 با چ شوندهي ثابت و سوئي خازن هاتي ظرفنيي و تعيابي جا،DGحضور 

 با توجه به ي ايران، واقعهايمتي لحاظ قو استاندارد خازن رياستفاده از مقاد
 تي ظرفنيي و تعيابيجا .ي گيرد مرحله صورت مكيدر و  بار راتييتغ

 ي مالمنفعت است كه يبه گونه او  بوده ي بهره بردارودي به قديخازن ها، مق
 .  گرددنهيشي بعيشركت  توز

 در شبكه نيست و DGاز آنجا كه شركت توزيع، خود مجاز به نصب 
، الزم DGهمچنين براي بدست آوردن قيمت اثر بهبود ولتاژ ناشي از نصب 

 خصوصي، مستقل از نصب DGاست مكان يابي و تعيين قيمت خريد برق از 
 و خازن را DGخازن صورت گيرد. بنابراين از بررسي مراجعي كه جايابي 

 نييبه تع  دومويدر سنار هم زمان صورت داده اند، صرف نظر شده است.
 كه مكان آن از قبل معلوم است و ي خصوصDG برق از دي خرمتيق
 نيي سوم به تعوي خود را به شبكه بفروشد و در سنار مازاد برقخواهدي م
 با عي و شركت توزستي آن از قبل معلوم نن كه مكاDG برق از دي خرمتيق

. شودي  پرداخته مكند،ي  منيي شبكه، مكان نصب آن را تعطيتوجه به شرا
 محاسبه شده عي شركت توزي براDG كار منافع حاصل از حضور ني ايبرا

 نرخ قابل قبول ني برق از بازار برق، به باالتردي خرمتي با قسهيو با مقا
سر ، نقطه سربهقيمت ني اگري. به عبارت دميرسمي  عي شركت توزي براديخر
در  است. عي شركت توزي براDG برق از دي خراي برق از بازار برق و ديخر
، با لحاظ اثر آن در DG برق از دي خرمتي قنيي دوم و سوم پس از تعوينارس

 با هدف چ شوندهي ثابت و سوئي خازن هاتي مكان و ظرفنيي تع،شبكه
 بر ينه اي. اطالعات هزرديگي  صورت معي شركت توزشتري بي مالييصرفه جو
 (تمام عالئم  است لحاظ شده92 در سال ايران ي واقعيهامتياساس ق
 داده شده اند). حي توضوستي به كار رفته در مقاله در پياختصار

 هزينه هاي شركت توزيع .2

 يخصوص DG برق از دي قابل قبول خرمتي قنيشتري محاسبه بيبرا
 DG را كه در حضور يانهي آن دسته از اقالم هزيستي باع،ي شركت توزيبرا

 شركت از بازار ازين دكل برق مورخريد  با سهي در مقا،آناز  برق ديو خر
 بي اقالم به ترتني. اه شود مبنا قرار داد،شوندي  مريي دچار تغيعمده فروش

: باشندي  مريز

 ه برق در نقطه مرجع شبكدي خرنهيهز .2.1
 داراني خرگري و دعي توزي برق شركت هادي خرنهيهزساعتي متوسط 

 در شبكه برق ي انتزاعيا نقطه- برق در نقطه مرجع شبكهيبازار عمده فروش
 -شودي  مبادله مي تنها انرژ، و تلفات شبكهتيكه در آن فارغ از بحث ترانز

. شودي  شبكه منتشر متيري مدتيماهانه و در سا

 kV20 ني انتقال برق از نقطه مرجع تا شنهيهز .2.2
 متناسب با ،عي استفاده از خدمات انتقال مربوط به شركت توزنهيهز

 انتقال برق نهي هزنه،ي هزني. اابدي ي كاهش مDGقدرت نصب شده 
 عي پست فوق توزkV20 هي ثانوني شده در نقطه مرجع شبكه تا شيداريخر

 بازار برق به صورت داراني كل خري برانهي هزني ا ساعتي متوسطاست.
. شودي  شبكه منتشر متيريمد تيماهانه و در سا

 ه خريد برق از بازار برقنيهز .2.3
. ديآي  باال بدست مينه ي، از مجموع دو هزبازار برق برق از دي خرنهيهز

 بار متناسب ي ساعتراتيي مسأله، تغيهاي دگيچي كاهش پي قسمت برانيدر ا
 ،ي شبكه شامل كم بارتيري مختلف توسط مدي دوره مصرف هافيبا تعر

 نيي تعره سه دوني اي برادي خرمتي شده و قي دسته بند،ي و پرباريان باريم
 ساعات هر ،ي بورس انرژتي ساهي كار با استفاده از اطالعني اي. براشودي م

 از گزارشات يريدوره  مصرف  در هر ماه مشخص شده و سپس با بهره گ
 مربوط ي انرژدي، متوسط نرخ خر92 شبكه در سال تيري مدتيماهانه سا

. ]9[ديآي  بدست م1جدول طبق به هر دوره مصرف 

 : متوسط قيمت خريد برق در سطوح مختلف بار (محاسبات محقق)1 جدول

 CRbuy,jR  
[Rial/kWh] 

CRtrans,jR 
[Rial/kWh] 

CRbuy,j_20kVR  
[Rial/kWh] 

 1j=( 395.87 78.29 474.16ي (باركم

 2j=( 461.78 67.42 529.20ي (بارميان 

 3j=( 482.34 62.56 544.90ي (بارپر
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 عي در سطح شبكه توزي انرژيي جابجاهزينه  .2.4

 ني تامنهي بعالوه هزعيتوز گذاري هي سرماينه هاي سرجمع هزنهي هزنيا
 ي خدمات جانبينه هاي بعالوه هزياتي عمليهانهيتلفات، بعالوه هز

 برق بسته به يروي نعي توزي شركت هاعي]. نرخ خدمات توز10[باشدي م
 به الي ر180 شبكه متفاوت بوده كه متوسط آن در كل كشور برابر با تيموقع

  .]11 شده است[بي ساعت فروش تصولوواتي هر كيازا

 ي خازن گذارنهيهز .2.5

 به طور مستقل از هم و هر كدام چ شوندهي ثابت و سوئي خازن هانهيهز
 از مقدار خازن يبي ضرگري دبخش نصب) و نهي ثابت (هزبخش دو يدارا

 ساالنه نهي) نحوه محاسبه هز1 رابطه (.باشدي ) مدي خرنهينصب شده (هز
 حاكم بر مساله به يت هاي و محدودودي. ق]14[دهدي  نشان مرا يخازن گذار

 محدوده تي» و «رعا)3 طبق (ن هاي محدوده مجاز ولتاژ شتيصورت «رعا
. باشدي » م)4 طبق ( خطوطانيمجاز جر

)1(    [ bus

bus

N
Capacitor f f _ ins f _ buy j f ,i S S_ ins

N
S_ buy j S,i

C N C C Q N C

AC Q P

=

=

= × + ×Σ + × +

×Σ ×                
1

1

 

)2       (( )
( )

year

year

N

N

int int
A

P int

 +
 =
 + − 

1

1 1
 

)3           (min max
i i iV V V≤ ≤ 

)4(     max
line lineI I≤ 

 تي ظرفيگواه .3

 بر ي مبتنروي است قابل مبادله كه با اجازه وزارت ني سندتي ظرفيگواه
 ني مشتركي كاهش قرارداداي و دي قابل اتكاء جديروگاهي نتي ظرفجاديا

 است كه معرف تدارك لوواتي كتي ظرفي واحد گواه.شودي موجود صادر م
 ي. واگذارباشدي  به مدت نامحدود ميروگاهي مطمئن نتي ظرفلوواتي ككي
 از ي متناسبزاني مستلزم ارائه مني مشتركي قراردادشي افزااي و دي جدشتراكا

 بازار و با توجه به قي از طرتي ظرفي گواهمتي است.  قتي ظرفيگواه
 متي. سقف قشودي  منيي نصب شده در شبكه تعتي بار و ظرفطيشرا

 يروگاه هاي ني ساله برا8 دوره كي ي براري به توانتي ظرفي گواهيواگذار
 چهارم كي باشد، ي حرارتيروگاه هاي از متوسط بازده نشتري بازده آنها بكه

 برابر با 92 در سال ي آمادگهي]. نرخ پا13 شده است[نيي تعي آمادگهينرخ پا
 آماده تي ظرفلوواتي هر كي به ازاالير 185 برابر با 93 و در سال الير 133
 تواني  متي ظرفي بازار گواهي تا قبل از راه اندازني]. بنابرا14، 11[است

 40 درآمد شي افزاي، و مولدتي ظرفي به خاطر ارزش گواهDG مالك يبرا
 يشنهادي پمتي نسبت به قيدي ساعت برق توللوواتي هر كي به ازاالير

 د. متصور بوعيشركت توز

 )ECA (ي انرژليقرارداد بلندمدت تبد .4

 برنامه چهارم 25 قرارداد به واسطه مقررات مربوط به بند ب ماده نيا
 د كنندهي اساس تولني آن شكل گرفته است. بر ايي اجران نامهييتوسعه و آ

 به ي انرژلي خود را در قالب قرارداد تبديديبرق قادر خواهد بود برق تول
 و معادل افتي دررين از شركت تواروگاهي نازي سوخت مورد نليمفهوم تحو

 قرارداد به منزله ني. ادي نمالي به شبكه تحو، برقروگاهيآن با توجه به بازده ن
 مبلغ ازي امتني اي و از بابت واگذاربوده ري به توانتي ظرفي گواهيواگذار

]. 13[شودي  پرداخت نميروگاهي گذار نهي به سرمايجداگانه ا

 DG برق از دي كوچك، نرخ خراسي دستورالعمل توسعه مولد مقطبق
 ي بعالوه ي انرژلي تبدهي)، برابر با نرخ پاECA (ي انرژليتحت قرارداد تبد

 نهي فروخته شده به آنان (بابت هزيعي متر مكعب گاز طب0.25 متيق
 عقد قرارداد ي براDG موثر يكي بازده الكترش فرضي. پباشدي سوخت) م

 ].15% است[42 ، برقدي خرينيتضم

×قيمت گاز تحويلي)  (5(
1
4

=نرخ پايه تبديل انرژي)+
P

Rial
kWh
 
  

P

 ECAقيمت خريد برق 

 به الي ر715، برابر با 92 عقد قرارداد در سال ي براي انرژلي تبدهيرخ پان
 موثر مولد، باالتر از يكياگر بازده الكتر  شد.نيي ساعت تعلوواتي هر كيازا
 لي) نرخ تبدCHP_ هم زمان برق و حرارتدي% باشد (از جمله واحد  تول42

 ].16[افتي خواهد شي موثر مولد، افزايكي متناسب با بازده الكتر،يانرژ

)6(          
P

Rial
kWh

   = + × =      
1715 700 890
4

P

 ECAنرخ خريد برق به روش 

 تابع هدف .5
  اولويسنار .5.1

 هدف كمينه كردن مجموع هزينه تامين انرژي، تلفات  اولويدر سنار
. از باشدي ) م7 طبق (،DG بدون حضور انرژي و هزينه خازن گذاري

 الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي استفاده شده است.

)7      (      ( )Energy _ Loss _ CapacitorMinimize C C C+ +0 0 

)8   (( )level

level

N
Energy _ k j buy, j_ k j buy, j trans dist

N
j DG _ k j dist

C P T C C C

P T C
=

=

= Σ × × + + +

Σ × ×                 
1

1
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)9(    ( )levelN
Loss _ k j loss, j_ k j buy, j trans distC P T C C C== Σ × × + +1

 

)10         (( )busN
buy, j_ k j Load,i, j_ k DG _ kP P P== Σ −1 

 دوم ويسنار .5.2

 از يكي كه قبال در ،DG برق از دي خرمتي قنييتعهدف  دوم وي سناردر
 ي باشد. م)11طبق ( ، نصب شدهن هايش

)11  (( ) ( )Energy _ Loss _ Energy _ Loss _

DG

C C C C
Price

P
+ − +

=
×

0 0 1 1

8760
 

 از DG از حضور ي ولتاژ شبكه ناشليبراي لحاظ كردن اثر بهبود پروف
استفاده ) 12طبق (شاخص متوسط درصد انحراف ولتاژ از محدوده مجاز، 

 در شبكه، محاسبه شده و با DG شاخص پس از قرار گرفتن ني. اشودي م
 وي (سناري با خازن گذارديا بDG در نبود عي كه شركت توزينه اي هزنييتع

 متي شاخص را حداقل به مقدار مذكور برساند، به قني تا اپرداختي اول) م
. شودي  اضافه مDG برق از ديخر

)12(   
n
i i

V
bus

VIndex %
N
=Σ ∆

= ×1 100 

)13        (
min max
i i i

i min/max
i i

0 V V V
V

V V

 ≤ ≤∆ = 
−

                         
 تروص نيا ريغ رد    

 

)14(              Capacitor _ EQ
v

DG

C
Price Pr ice

P
= +

×8760
 

 سناريو سوم .5.3

 بوده DG  از برقدي خرمتي قنيي و تعيابي مكان  هدف سوموي سناردر
.  شودي  منيي تع)15طبق (و 

)15        (( )vMaximize Pr ice 

 و لحاظ كردن DG از دي خرمتي قنيي پس از تع دوم و سومويدر سنار
  مي شود. اول انجام وي طبق سنارنهي بهياثر آن در پخش بار، خازن گذار

 مطالعات شبيه سازي .6

 ني ش18شهر رشت با در  kV20يع  شبكه توزكيشبكه مورد مطالعه 
]. شكل 12) نشان داده شده است[1 آن در شكل (ي تك خطاگراميكه دبوده 

 مقاله ني. در ا هر سطح را نشان مي دهد بار و مدت زمان تداومراتيي) تغ2(
 از نوع موتور DG. در نوع اول باشد ي  دو نوع مDG است كه نيفرض بر ا

 تي و قابلMW1 ي عملتي، با ظرف1 قدرت بي ضريژنراتور گازسوز، دارا

 بي با ضرDG. در نوع دوم است در سال وستهي برق به صورت پديتول
 نرخ تنزيل ساليان كند.نيز توليد  وي شبكه توان راكتي برادتواني  م0.8قدرت 

دوره مطالعه معادل  .صورت گرفته است بدون اثر تورم  مطالعه درصد و6
 . سال درنظر گرفته شده است15 شبكه برابر يعمر متوسط خازن ها

 
  شين18شبكه توزيع : 1 شكل

 
 تداوم بار دوره مصرف هاي مختلف: 2 شكل

 نتايج سناريو اول .6.1

در سطوح مختلف بار نشان داده   ها خازنيابي جا جي) نتا1در جدول (
V،شده است. انحراف ولتاژ مجاز %∆ =  ي. هر پله خازنباشد مي ±5

 است. شده پله در نظر گرفته 12 ، پله هاني و حداكثر تعداد اkVar50معادل 

 اول ويسنار در  خازن هاتيمكان و ظرف: 1 جدول

شماره 

 شين

خازن ثابت 

]kVar [ 

خازن 

سوئيچ شونده 

)1j=] (kVar[ 

خازن 

سوئيچ شونده 

)2j=] (kVar[ 

خازن 

سوئيچ شونده 

)3j=] (kVar[ 

4 200 0 50 0 
5 200 0 0 0 
6 300 0 50 0 
7 100 0 100 0 
8 300 0 200 150 
9 100 0 100 200 
11 250 0 0 0 
12 300 0 0 0 
13 200 0 0 0 
14 100 0 50 0 
15 100 0 0 0 
16 300 0 50 0 
17 150 0 50 50 
18 250 0 50 450 
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 نشان داده شده )2( در جدول ي قبل و بعد از خازن گذارجي نتاسهيمقا
 تلفات و افت زاني سطح بار، مشي با افزاشودي است. همانطور كه مشاهده م

 شي افزاستمي كل سنهي و به دنبال آن هزافتهي شي شبكه افزاين هايولتاژ در ش
 كه بعد از بوده الي رونيلي م39003.2 ي قبل از خازن گذارنهي. تابع هزابدي يم

  و ساالنه مبلغرسدي  مالي رونيلي م38606.25  به مقدار،يخازن گذار
. كندي  مجادي اعي شركت توزي براي منفعت مالالي رونيلي م396.95

 اول وي در سناري قبل و بعد از خازن گذارجي نتاسهيجدول مقا: 2 جدول
 شبكه بعد از خازن گذاري شبكه بدون خازن عنوان

 1j=(] kW[ 39.25 33.69تلفات انرژي (
 2j=(] kW[ 224.87 148.94تلفات انرژي (
 3j=(] kW[ 478.24 319.09تلفات انرژي (

Rial 10Pهزينه ساالنه تامين انرژي [

6
P[ 37552.78 37552.78 

Rial 10Pهزينه ساالنه تلفات انرژي [

6
P[ 1450.42 967.38 

Rial 10P [ گذاريهزينه ساالنه خازن

6
P[ 0 86.08 

Rial 10Pهزينه ساالنه كل [

6
P[ 39003.20 38606.25 

 0 1.0183 ]%شاخص درصد انحراف ولتاژ [

 

 مختلف در سطوح ي ولتاژ شبكه قبل و بعد از خازن گذارليشكل پروف
 سه در مجموع ي) نشان داده شده است. بدون خازن گذار3بار در شكل (

 داشته كه پس از pu0.95مجاز  كمتر از حد ي شبكه ولتاژني ش14سطح بار، 
 مشكل ني اندهشوچي خازن سوئkVar1500 خازن ثابت و kVar2900نصب 

 كرده داي كاهش پزي تلفات شبكه نيبرطرف شده و به طور قابل مالحظه ا
است. 

 
 يبعد از خازن گذارقبل و  ولتاژ لي: پروف3 شكل

 نتايج سناريو دوم .6.2

 بيبا ضر 10نصب شده در شين  DG تعيين قيمت خريد از جينتا
) نشان داده شده است: 3 در جدول (،0.8 قدرت بي با ضرDG و 1قدرت 

 10 نصب شده در شين DGتعيين قيمت خريد برق از  جينتا: 3 جدول

 عنوان
شبكه 

 DGبدون 

شبكه با 
DG )1=pf( 

 DGشبكه با 

)0.8=pf( 

 1j=(] kW[ 39.25 38.99 39.06تلفات انرژي (
 2j=(] kW[ 224.87 217.60 214.06تلفات انرژي (
 3j=(] kW[ 478.24 465.27 458.77تلفات انرژي (

 kW[ 8780 7780 7780[مجموع بار شبكه در پرباري 
در هر  DGانرژي خريداري شده از 

 ]kWh[ساعت 
0 1000 1000 

Rial 10Pهزينه ساالنه تامين انرژي [

6
P[ 37552.78 32956.33 32956.33 

Rial 10Pهزينه ساالنه تلفات انرژي [

6
P[ 1450.42 1406.01 1384.34 
 قيمت خريد برق بدون اثر بهبود ولتاژ

]Rial/kWh [ 
 

529.78 532.25 

 DG] Rial/kWh[ 0.28 0.37اثر بهبود ولتاژ 

 Rial/kWh[ 530.06 532.62قيمت نهايي خريد برق [

 0.9253 0.9556 1.0183 ]%شاخص درصد انحراف ولتاژ [

 

 كاهش  در شبكه،DG با توجه به مكان شود،ي همانطور كه مشاهده م
 با DG  همچنين براي.است كم اري از آن بسيتلفات و بهبود ولتاژ ناش

 متي ق،شتري بهبود ولتاژ و كاهش تلفات بلي به دلوي توان راكتدي تولتيقابل
 قدري افزايش يافته است. خريد شركت توزيع

 ني در شDG، با در نظر گرفتن DG برق از دي خرمتي قنييپس از تع
 وي شده در سناري معرفنهي كه تابع هزشودي  انجام ميي تا جاي خاز ن گذار10
 نهي هزسهي حداقل شده و شاخص درصد انحراف ولتاژ صفر گردد. با مقااول
 كه در شودي ) مشاهده م4 از جدول (ي قبل و بعد از خازن گذاريينها

 395.6 مناسب، ساالنه مبلغ ي، خازن گذار1 قدرت بي با ضرDGحضور 
 ونيلي م370.87 غ، مبل0.8 قدرت بي با ضرDG و در حضور الي رونيليم
. كندي  مجادي اي منفعت مالالير

 10 نصب شده در شين DGخازن گذاري با لحاظ  جينتا: 4 جدول

 عنوان

شبكه با 
DG )1=pf (

 بدون خازن

 DGشبكه با 

)0.8=pf (

 بدون خازن

 DGشبكه با 

)1=pf ( و

  گذاريخازن

 DGشبكه با 

)0.8=pf ( و

  گذاريخازن

هزينه ساالنه كل 
]Rial 10P

6
P[ 

34362.35 34340.67 33966.75 33969.80 

شاخص درصد 
 ]%انحراف ولتاژ [

0.9556 0.9253 0 0 
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 نتايج سناريو سوم .6.3

) 5 در جدول (DG  از برقديخر متيقجايابي و تعيين باالترين  جينتا
نشان داده شده است: 

 DGتعيين قيمت خريد برق از   جايابي وجينتا: 5 جدول

 عنوان
شبكه 

 DGبدون 

شبكه با 
DG )1=pf( 

 DGشبكه با 

)0.8=pf( 

 DG  8 8شين پيشنهادي براي نصب 
 1j=(] kW[ 39.25 21.18 12.64تلفات انرژي (
 2j=(] kW[ 224.87 163.98 134.04تلفات انرژي (
 3j=(] kW[ 478.24 379.81 331.08تلفات انرژي (

 kW[ 8780 7780 7780[مجموع بار شبكه در پرباري 
در هر  DGانرژي خريداري شده از 

 ]kWh[ساعت 
0 1000 1000 

Rial 10Pهزينه ساالنه تامين انرژي [

6
P[ 37552.78 32956.33 32956.33 

Rial 10Pهزينه ساالنه تلفات انرژي [

6
P[ 1450.42 1075.34 890.88 
 قيمت خريد برق بدون اثر بهبود ولتاژ

]Rial/kWh [ 
 

567.53 588.58 

 DG] Rial/kWh[ 2.16 3.60اثر بهبود ولتاژ 

 Rial/kWh[ 569.69 592.18قيمت نهايي خريد برق [

 0.2929 0.5379 1.0183 ]%شاخص درصد انحراف ولتاژ [
 

  كاهشي تلفات انرژ،DG نهي بهيابي با جاشودي  همانطور كه مشاهده م
 حد نيشتري برق بدي خرمتي قني بنابرابهتر شده است؛ولتاژ وضعيت  يافته و

 با اين حال وضعيت پروفيل ولتاژ تا مقدار مطلوب  كرده است.دايخود را پ
 ي، خاز ن گذاربهينه ني در شDG ادامه با در نظر گرفتن فاصله داشته كه در

 حداقل شده و شاخص درصد انحراف نهي كه تابع هزشودي  انجام مييتا جا
 از جدول ي قبل و بعد از خازن گذاريي نهانهي هزسهيولتاژ صفر گردد. با مقا

 بي با ضرDG مناسب در حضور ي كه خازن گذارشودي ) مشاهده م6(
 بي با ضرDG و در حضور الي رونيلي م392.86، ساالنه مبلغ 1قدرت 
. كندي  مجادي اي منفعت مالالي رونيلي م218.53، مبلغ 0.8قدرت 

  نصب شده در شين بهينهDGخازن گذاري با لحاظ  جينتا: 6 جدول

 عنوان

شبكه با 
DG )1=pf (

 بدون خازن

 DGشبكه با 

)0.8=pf (

 بدون خازن

 DGشبكه با 

)1=pf ( و

  گذاريخازن

 DGشبكه با 

)0.8=pf ( و

  گذاريخازن

هزينه ساالنه كل 
]Rial 10P

6
P[ 

34031.67 33847.21 33638.81 33628.68 

شاخص درصد 
 ]%انحراف ولتاژ [

0.5379 0.2929 0 0 

 

 متي قوي توان راكتدي تولتي با قابلDG يديبرق تولاين سناريو نيز در 
 تواندي  مDG مالك  دوم و سوم،وي دو سنارهر كرده است. در داي پيباالتر

 لووات ساعتي هر كي به ازاالي خود حدود چهل رتي ظرفيبا عرضه گواه
 نسبت به متي قني ايالي ر200 توجه به اختالف ا حال بني كند. با اافتيدر
 حاضر به عي اگر شركت توزي، حتDG از ري برق توانيني تضمدي خرمتيق

 دوم و سوم باشد، وي در سنارمحاسبه شده متي قني برق آن به باالترديخر
DG اگر مالك گري دي. از سو نيستعيتوز شركت حاضر به فروش برق به 
DGرا ي انرژليندمدت تبدل عقد قرارداد بطي شرا، نصب شده در شبكه 

 تي كه برق قابليي كند، از آنجادينداشته باشد و برق مازاد بر مصرفش تول
 برق دي تولري متغنهي از هزشي بي با مبلغمي شود ندارد، حاضر ي سازرهيذخ

 قدرت زي نعي شبكه توز برعي شركت توزتي. مالكبفروشدرا آن خود 
 متي آمدن قنييپاامر  ني ادر اختيار شركت قرار داده و نتيجه يي بااليچانه زن
 نسبت به DG برق دي خرمتي در قالي ر100. كاهش هر شودي  مقرارداد

 عي شركت توزي براالي رونيلي م876 دوم و سوم، ساالنه وي سنارمتيق
 .كندي  مجادي ايمنفعت مال

 يريجه گينت .7

 ،ي خصوصDG سربه سر برق متي قنيي تعي روش براكي مقاله نيدر ا
 عي در شبكه توزDG با توجه به منافع نصب راني بازار برق امتينسبت به ق

 و نرخ ي انرژلي قرارداد تبددر موضوع راني بازار برق انيارائه شد. قوان
 نشان داد يه سازي شبجي شد. نتابررسي ري توسط توانDG برق يني تضمديخر
 انعقاد كند، ي انرژلي قرارداد بلند مدت تبدري كه بتواند با توانDG يراب

 ي صرفه ندارد. درمقابل بران تريي پايمتي با قعيفروش برق به شركت توز
 عي انعقاد كنند، شركت توزي انرژلي قرارداد تبدري كه نتوانند با توانييواحدها

 برق دي داشته و با خريي باالي قدرت چانه زنعي شبكه توزتيبا توجه به مالك
 شي سربه سر بازار برق سود خود را افزامتي از قن تريي پايمتي با قيو

 تواندي  م، مناسب در شبكهي نشان داده شد خازن گذارنيدهد. همچنمي 
 . دهدشي شركت ها را افزاني ساالنه اي مالييصرفه جو
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 پيوست
 فهرست عالئم به كار رفته

 مقدار توضيح نماد

CRCapacitor متغير مساله هزينه ساالنه خازن گذاري 

CRCapacitor_E

Q 

هزينه ساالنه معادل خازن گذاري به خاطر بهبود ولتاژ 
  توليد پراكنده1MWناشي از نصب 

 متغير مساله

NRf متغير مساله تعداد شين خازن هاي ثابت نصب شده 

NRs متغير مساله تعداد شين خازن هاي سوئيچ شونده نصب شده 

QRf,i  خازن ثابت نصب شده در شينi متغير مساله 

QRs,i  خازن سوئيچ شونده نصب شده در شينi متغير مساله 

CRf_ins  هزينه نصب خازن هاي ثابت]Rial[ 900000 

CRs_ins  هزينه نصب خازن هاي سوئيچ شونده]Rial[ 1200000 

CRf_buy  هزينه خريد خازن ثابت]Rial/kVar[ 150000 

CRs_buy  هزينه خريد خازن سوئيچ شونده]Rial/kVar[ 240000 

A/P  0.10296  سال)15 طي 0.06نرخ بازيافت سرمايه (نرخ تنزيل 

int 0.06 نرخ تنزيل 

NRyear ] طول عمر خازن هاي ثابت و سوئيچ شوندهyear[ 15 

NRlevel 3 تعداد سطح بار 

NRbus 18 تعداد شين هاي شبكه 

k 
: شبكه با k=1: شبكه پايه، k=0وضعيت شبكه (

MW1 ،توليد پراكنده k=2(شبكه يعد نصب خازن : 
- 

CREnergy_k  هزينه ساالنه تامين انرژي در وضعيت شبكهk متغير مساله 

CRLoss_k  هزينه ساالنه تلفات انرژي در وضعيت شبكهk متغير مساله 

j 1جدول  سطح بار شبكه 

TRj  تعداد ساعت سطح بارj 

1000  =R3RT = 
R1RT  

6760  =R2RT 

CRbuy,j 1جدول در نقطه مرجع انرژي  ديمتوسط نرخ خر 

CRbuy,j_20k

V 
 1جدول  kV20شين در انرژي  ديمتوسط نرخ خر

CRtrans,j  1جدول متوسط نرخ خدمات انتقال 

CRdist  توزيع متوسط نرخ خدمات]Rial/kWh [180 

PRbuy,j_k 

، در jتوان خريداري شده از بازار برق در سطح بار 
 kوضعيت شبكه 

 متغير مساله

PRDG_k  توان خريداري شده ازDGدر وضعيت شبكه k متغير مساله 

PRloss,j_k  تلفات شبكه در سطح بارj در وضعيت شبكه k متغير مساله 

PRload,i,j_k  توان شينi در سطح بار j در وضعيت شبكه k متغير مساله 

Price  قيمت بهينه خريد برق ازDG متغير مساله 

IndexRV متغير مساله شاخص درصد انحراف ولتاژ 

PriceRv 

 با لحاظ كردن اثر DGقيمت بهينه خريد برق از 
 بهبود ولتاژ

 متغير مساله

pf  ضريب قدرتDG 1 0.8 يا 
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http://www.sid.ir


ي  خازن گذارندي با لحاظ فرآعي توسط شركت توزي خصوصدپراكندهي تولي برق از واحدهادي خرنهي بهمتي قنييتع  
  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين  كنفرانس بين المللي برق 
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